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Awal Masuk SMA 

 

Dara Anggraini Putri atau yang biasa dipanggil Dara 

adalah seorang anak yang berasal dari keluarga 

sederhana. Dia merupakan anak yang baik dan penurut. 

Dia sering mengikuti berbagai kejuaraan di sekolahnya. 

Hal inilah yang menjadikannya sebagai salah satu murid 

yang berprestasi di sekolahnya. Dia memiliki seorang 

sahabat bernama Rifa. Mereka sudah bersahabat sejak 

kecil. Sejak SD mereka selalu satu sekolah. Namun tidak 

pernah satu kelas. Barulah saat SMA mereka berada 

dalam satu kelas yang sama. 

 

 “Dara, besok berangkat bareng yuk?. Aku jemput 

kamu nanti. Mau gak?”. 

“Hayu Rif. Aku mau. Oh ya, aku seneng banget tau, 

akhirnya besok aku bisa ngerasain jadi anak SMA”. 

“Iya sama aku juga Ra. Apalagi sekarang kita satu 

kelas”. 

“Iya bener. Selama ini kan walaupun kita satu sekolah, 

tapi kita gak pernah satu kelas ya”. 

“Iya bener itu Ra”. 

“Rif udah dulu ya ngobrolnya. Besok kita lanjut lagi. 

Aku mau tidur dulu. Udah ngantuk soalnya”. 
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“Oh ya oke Dara. Selamat tidur. Besok jangan sampe 

kesiangan ya”. 

..... 

Keesokan harinya..... 

“Dara, aku udah sampe di depan rumah kamu nih. 

Kamu udah siap belum?”. 

“Iya tunggu sebentar, aku pamit dulu ke ibu”. 

..... 

“Ibu Dara pamit pergi sekolah dulu ya” 

“Iya nak, hati – hati ya” 

“Dara berangkatnya sama Rifa mah” 

“Oh iya. Mamah anter kamu ya sampai depan”. 

..... 

“Tante, saya izin anter Dara ke sekolah ya” 

“Oh iya silahkan. Pesan tante Cuma satu, hati – hati di 

jalan” 

“Iya baik tante. Saya sama Dara berangkat dulu ya”. 

..... 

Dara dan Rifa pun sampai di sekolah. Mereka 

langsung mengikuti upacara bendera sekaligus 
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penyambutan murid baru. Seperti yang diketahui, hari ini 

adalah hari pertama Dara dan Rifa masuk sekolah di 

tingkat SMA. Mereka berdua bersekolah di salah satu 

SMA favorit di wilayahnya. 

Selesai upacara mereka langsung menuju ke kelas. Di 

perjalanan menuju kelas Rifa meminta kepada Dara agar 

mereka bisa duduk berdekatan. Namun keinginannya 

tersebut tidak bisa terwujud.  

Saat mereka masuk ke kelas, ternyata di dalam kelas 

tersebut sudah ramai dengan murid – murid lainnya. 

Sehingga hanya tersisa beberapa bangku saja yang belum 

terisi.  Akhirnya Dara pun duduk di bangku barisan 

kedua. Sedangkan Rifa, yang awalnya ingin duduk di 

belakang Dara, akhirnya memilih duduk dibangku 

barisan keempat samping Dara. 

“Ya udah rame ternyata. Kita kayanya gak bisa duduk 

dekatan deh. Palingan bangku paling deket, aku duduk di 

barisan kedua. Kamu duduk dibarisan keempat samping 

aku. Gimana setuju gak?” 

“Yaudahlah gitu aja gak apa – apa”. 

 

Tidak lama kemudian, seorang perempuan datang 

menghampiri Dara. Perempuan itu bertanya, apakah 

boleh dia duduk di samping Dara? Dimana saat itu 

bangku di sebelah Dara masih kosong. Dara pun 
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memperbolehkannya. Kemudian mereka pun saling 

berkenalan satu sama lain. 

“Hai, aku boleh gak duduk di sebelah kamu?” 

“Oh iya boleh kok duduk aja”. 

“Eh kenalan dong. Aku Fira. Kamu namanya siapa?” 

“Aku Dara. Salam kenal ya” 

“Kamu dari SMP mana?” 

“Aku dari SMPN 1 Suka Raja. Kamu dari SMP 

mana?” 

“Aku dari SMPN 25 Bogor”. 

 

Obrolan mereka semakin seru dan mulai dari saat itu 

mereka berdua menjadi dekat. Bukan hanya dengan Dara 

saja, Fira pun juga dekat dengan Rifa. Semakin hari, 

hubungan mereka semakin dekat. Mereka sering pergi 

bermain bersama. Mereka juga sering belajar dan 

mengerjakan tugas bersama – sama. Dalam hal peringkat 

di kelas, mereka bertiga selalu masuk 10 besar. Dimana 

Dara selalu menempati peringkat pertama di kelasnya. 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

Kedatangan Fahri 

 

Suatu hari, saat kelas 11. Mereka kedatangan seorang 

murid baru bernama Fahri. Fahri adalah teman SD Dara. 

Mereka sudah lama tidak bertemu. Sehingga kedatangan 

Fahri di kelas, membuat Dara sangat senang. 

Sehari sebelum Fahri masuk sekolah. Ia sempat 

mengirimkan pesan kepada Dara. 

“Assalamualaikum. Ini Dara kan?” 

“Waalaikumsalam. Iya benar. Maaf ini siapa ya?” 

“Aku temen SD kamu yang dulu sering jailin kamu” 

“Siapa ya? Aku gak inget” 

“Masa gak inget sih?. Aku Fahri” 

“Fahriansyah Saputra?” 

“Iya Fahriansyah Saputra” 

“Oh iya Fahri. Aku baru inget sekarang. Udah lama ya 

kita gak ketemu. Gimana kabar kamu? Kamu sekarang 

sekolah dimana?” 
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“Iya udah lama kita gak ketemu. Aku sekolah di 

SMAN 1 Jakarta. Tapi sekarang aku udah  gak sekolah di 

situ lagi” 

“Oh gitu. Terus kamu hubungin aku ada apa?” 

“Aku hubungin kamu itu, karena aku mau bilang, 

mulai besok aku bakalan sekolah di SMA kamu” 

“Apa? Yang bener? Kamu gak bohong kan?” 

“Iya bener. Aku serius gak bohong. Dan kalau kamu 

mau tau aku bakalan satu kelas juga sama kamu” 

“Yaampun gak nyangka aku. Udah lama kita gak 

ketemu. Sekalinya ketemu, kita di satu sekolahin dan 

sekelas lagi. Perasaan aku sekarang tuh antara kaget sama 

seneng Ri” 

“Iya ra. Aku juga awalnya gak tau kalau di sekolah 

yang bakalan aku tempatin itu ada kamu. Aku taunya pas 

aku cerita sama Sultan. Dia yang ngasih tau aku kalau 

kamu juga sekolah disitu. Makanya aku langsung chat 

kamu buat ngasih tau” 

“Oh jadi kamu dapet nomor hp aku juga dari Sultan?” 

“Iya bener Dara” 

“Oh iya Fahri” 

“Iya Dara. Oh ya kalau boleh aku mau duduk di deket 

kamu dong nanti. Soalnya kan gak ada yang aku kenal 

selain kamu di kelas. Boleh kan?” 
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“Iya boleh kok. Kebetulan bangku di depan aku 

kosong. Temen aku ada yang pindah sekolah soalnya. 

Jadi kamu bisa duduk disitu. Nanti aku bilangin deh ke 

yang lain supaya jangan ada yang duduk di situ” 

“Oh ya oke Dara. Makasih banyak ya” 

“Iya sama – sama. Tapi kamu juga dateng nya jangan 

kesiangan ya. Biar gak ditanya – tanya kenapa nya. 

Soalnya temen – temen sekelas kan belum tau kalau 

bakalan ada murid baru di kelas” 

“Iya oke Dara. Sampai ketemu besok”. 

..... 

Keesokan harinya, ibu Tiara selaku wali kelas Dara 

memperkenalkan Fahri di depan murid – murid kelas 

lainnya. Fahri juga sempat memperkenalkan dirinya 

kepada yang lain. Ketika Fahri memperkenalkan diri, 

kondisi kelas menjadi ramai. Banyak terdengar suara 

teriakan – teriakan murid perempuan. Mereka teriak 

karena ketampanan Fahri. Ya Fahri memang memiliki 

wajah yang sangat tampan. Oleh karena itu, banyak 

perempuan yang tertarik bahkan jatuh cinta kepadanya. 

“Selamat pagi anak – anak” 

“Pagi bu” 

“Hari ini kita kedatangan murid baru. Namanya Fahri. 

Fahri silahkan perkenalkan diri kamu ke yang lain” 
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“Perkenalkan nama saya Fahriansyah Saputra atau 

biasa dipanggil Fahri. Salam kenal semuanya” 

“Ada yang mau ditanyakan tidak anak – anak kepada 

Fahri?” 

“Ada buuu” 

“Iya silahkan. Angkat tangannya dulu kalau mau 

bertanya?” 

Kondisi Kelas menjadi ramai setelah ibu Tiara 

mempersilahkan para murid untuk bertanya kepada Fahri. 

Banyak murid yang berebutan ingin bertanya kepada 

Fahri. Oleh karena itu, ibu Tiara membatasi hanya 3 

orang saja yang bisa bertanya kepada Fahri. Orang 

tersebut adalah Rena, Rini, dan Fira 

“Karena banyak sekali yang ingin bertanya, ibu 

batesin aja ya. Cuma 3 orang saja yang bisa bertanya. 

Siapa yang paling cepat mengangkat tangan, itu yang ibu 

pilih. Ibu mulai sekarang ya. Satu, dua, tiiiiga. Ya Rena 

silahkan” 

“Aku mau bertanya. Alasan kamu pindah ke sekolah 

ini karena apa?” 

“Alasan aku pindah ke sekolah ini itu, karena orang 

tua aku pindah kerjanya. Dari Jakarta ke Bogor. Makanya 

aku pindah ke sekolah ini” 

“Ya selanjutnya siapa yang mau bertanya. Ibu hitung 

lagi ya. Satu dua tiiiiga. Ya Rini silahkan” 
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“Aku mau bertanya umur kamu berapa? Terus asal 

sekolah kamu apa?” 

“Umur aku 16. Asal sekolah aku SMAN 1 Jakarta” 

“Ini pertanyaan terakhir ya anak – anak. Jadi harus 

lebih sigap lagi ngangkat tangannya. Siapa yang pertama 

ngangkat tangan, itu yang ibu pilih. Siap – siap ya kita 

mulai sekarang. Satu, dua, tiiiiga. Ya Fira silahkan” 

Ketika tau diranya dipilih untuk bertanya kepada 

Fahri, Fira pun sangat senang. Dia langsung menjerit 

kesanangan sambil memukul tangan Dara beberapa kali. 

Dara pun langsung mengingatkannya untuk berhenti. 

Karena saat itu banyak murid kelas yang 

menertawakannya. Akhirnya, Fira pun berhenti dan 

langsung bertanya kepada Fahri. 

“Aku mau bertanya. Kamu rumahnya dimana?” 

Ketika Fira menanyakan hal tersebut, kondisi kelas 

pun menjadi ramai kembali. Banyak murid yang tertawa 

dan bahkan menggoda Fira. 

“Aduh.... mau ngapain tuh nanya alamat rumahnya 

segala? Hahaha....” 

“Anak – anak harap tenang. Silahkan Fahri dijawab 

pertanyaannya” 

“Rumah aku di Kompleks Mawar Indah, Blok B2” 

“Ya udah 3 pertanyaan ya yang ditanyakan kepada 

Fahri. Semoga kalian bisa menerima Fahri sebagai teman 
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kalian dengan baik ya. Dan untuk Fahri, semoga bisa 

dengan cepat beradaptasi dengan teman sekelas dan juga 

lingkungan sekolah. Kalau begitu silahkan duduk Fahri. 

Kamu bisa duduk di sebelah Rendy” 

“Oh ya baik bu. Terima kasih” 

Bersamaan dengan itu, 

“Dara kamu denger ga kata ibu tadi?. Ibu suruh Fahri 

duduk di sebelah Rendy. Artinya Fahri bakalan duduk di 

depan kita Dara. Ihhhh aku seneng banget bisa duduk 

deket orang tampan kaya Fahri” 

“Biasa aja kali Fir. Kamu belum tau aja dia kaya 

gimana orangnya” 

“Kok kamu gitu sih?. Emang kamu udah kenal 

sebelumnya sama Fahri?” 

“Iya begitulah. Jadi Fahri tuh temen SD aku. Dia tuh 

anaknya jail banget. Aku sering dijailin sama dia waktu 

dulu” 

“Oh jadi Fahri tuh temen SD kamu. Pantesan dari 

awal Fahri masuk kelas respon kamu biasa aja. Tapi 

masa sih dia orangnya kaya gitu jail?. Kamu bercanda 

kali?” 

“Enggak kok aku serius. Dia emang jail orangnya” 

Tidak lama kemudian Fahri pun datang menghampiri 

mereka dan duduk di bangku yang sudah ditentukan. 

Ketika Fahri baru duduk, Fira langsung memperkenalkan 



11 

 

dirinya kepada Fahri sambil berjabat tangan. Disusul oleh 

Rendy yang ikut memperkenalkan dirinya. 

“Hai. Kenalin nama aku Fira” 

“Iyaa, aku Fahri” 

“Ehh udah – udah jangan terlalu lama pegangan 

tangannya. Kenalin aku Rendy. Semoga kamu betah ya 

duduk sama aku” 

“Iya Rendy” 

..... 

Semenjak hari itu hubungan Dara dengan Fahri 

semakin dekat. Fahri sudah tidak seperti dulu lagi. Dia 

tidak pernah berbuat jahil lagi kepada Dara. Begitu pun 

ke teman sekelasnya. 

“Fahri aku mau tanya deh. Kamu kok sekarang gak 

pernah jail lagi sih kaya waktu SD dulu?” 

“Iya aku gak mau lagi kaya dulu yang suka ngejailin 

orang. Soalnya....” 

“Soalnya kenapa?” 

“Soalnya gara – gara kejailin aku, aku pernah 

nyelakain temen SMP aku. Dia hampir meninggal gara – 

gara perbuatan aku. Semenjak kejadian itu, aku berjanji 

buat gak ngejailin orang lagi” 
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“Oh gitu alasannya. Aku ikut seneng dengernya. 

Kamu udah mau ninggalin sifat jail kamu itu. Pasti susah 

ninggalin sifat yang udah jadi kebiasaan itu. Makanya 

aku bilang kamu hebat” 

“Makasih Dara untuk pujiannya”. 

 

 

 

 

Kedekatan Dara dan Fahri 

 

Semakin hari, hubungan Dara dan Fahri semakin 

dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama. 

Sampai  - sampai Dara lupa dengan teman dekatnya Rifa. 

Hal ini membuat Rifa cemburu. Ia tidak suka melihat 

kedekatan Fahri dengan Dara. Begitu pula dengan Fira. 

Fira merasa Dara sekarang lebih sering menghabiskan 

waktu bersama Fahri ketimbang dengannya. Selain itu, 

Fira juga cemburu dengan Dara. Tanpa disangka – 

disangka, ternyata Fira menaruh hati kepada Fahri. 

Namun perasaan dia kepada Fahri, ia simpan sendiri 

tanpa diberi kepada siapa – siapa. 

“Dara aku mau tanya dong. Kamu kok sekarang jadi 

deket banget sih sama Fahri?” 
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“Ah masa sih Fir?. Perasaan biasa aja” 

“Iya bener yang aku rasain gitu. Kamu sekarang lebih 

sering ngabisin waktu sama Fahri ketimbang sama aku. 

Apalagi sama Rifa. Jangan – jangan kalian diem – diem 

pacaran ya?” 

“Ya enggaklah Fira. Aku sama Fahri tuh gak ada apa – 

apa. Aku deket sama Fahri, ya karena aku kasian sama 

dia. Dia kan murid baru diisini. Belum kenal siapa – 

siapa. Belum terbiasa sama lingkungan sekolah dan lain 

sebagainya. Makanya aku selalu nemenin dia. Tapi bukan 

berarti aku ngelupain kamu sama Rifa. Kamu sama Rifa 

tuh tetep jadi temen aku kok mau gimana pun juga” 

“Oh gitu. Alhamdulillah, aku jadi lega dengarnya” 

“Iya pokoknya kamu tenang aja ya. Aku gak akan 

ninggalin kamu kok”. 

 

Tetapi meskipun Dara sudah memberikan 

penjelasannya kepada Fira, Fira tetap saja tidak percaya 

dengan ucapan Dara tersebut. Ia tetap merasa bahwa ada 

suatu hubungan dibalik kedekatan Dara dengan Fahri. Ia 

pun menceritakan soal ini kepada Rifa. 

“Rif, aku mau bicara sama kamu” 

“Iya mau bicara apa?” 

“Kamu ngerasa gak sih akhir – akhir ini Dara sering 

banget berduaan sama Fahri?” 
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“Iya aku ngerasa kok. Dia sekarang lebih sering 

ngabisin waktu sama Fahri ketimbang sama kita berdua” 

“Iya bener. Aku kemarin sempet nanya kan ke dia. 

Sebenarnya hubungan dia sama Fahri tuh gimana terus 

alesan dia jarang main sama kita lagi itu kenapa?. Dia 

jawab kaya gini “Aku sama Fahri tuh gak ada apa – apa. 

Aku deket sama Fahri, ya karena aku kasian sama dia. 

Dia kan murid baru diisini. Belum kenal siapa – siapa. 

Belum terbiasa sama lingkungan sekolah dan lain 

sebagainya. Makanya aku selalu nemenin dia. Tapi bukan 

berarti aku ngelupain kamu sama Rifa. Kamu sama Rifa 

tuh tetep akan jadi temen aku mau gimana pun juga” itu 

yang dibilang Dara ke aku Rif” 

“Oh gitu. Iya baguslah kalau kaya gitu mah Fir” 

“Tapi aku kok tetep aja ya gak percaya sama yang 

dibilang Dara. Aku ngerasa ada suatu hubungan dibalik 

kedekatan Dara sama Fahri Rif. Kamu gak ngerasa 

cemburu atau gimana gitu sama kedekatan mereka 

berdua?” 

“Ya iya rasa cemburu sih pasti ada Fir dan 

sebenernya......” 

“Sebenernya apa Rifa? Cerita aja ke aku. Jangan 

disimpen sendiri” 

“Sebenernya aku itu suka sama Dara. Udah lama aku 

suka sama dia. Tapi aku gak berani ngungkapin perasaan 

aku ke dia” 
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“Terus sekarang kamu ngeliat Dara deket sama Fahri 

kaya gitu, kamu mau diem aja? Terus gerelain 

perempuan yang kamu suka diambil sama orang gitu 

aja?’ 

“Ya enggak gitu juga Fir. Aku juga gak mau lah orang 

yang aku suka diambil sama orang lain” 

“Iya makanya itu. Mendingan kamu nyatain aja 

perasaan kamu ke Dara. Sebelum Dara diambil sama 

orang lain” 

“Hmmm.... iya oke deh. Besok aku bakalan nyatain 

perasaan aku ke Dara”. 

 

Perasaan Rifa Terhadap Dara 

 

Keesokan harinya. Ketika pulang sekolah, Rifa 

mengajak Dara untuk ketemuan di sebuah restoran. 

Kemudian disanalah ia menyatakan perasaannya kepada 

Dara. 

“Dara pulang sekolah nanti kita pergi main yuk? Mau 

gak?” 

“Main kemana? Tumben banget kamu ngajak main? 

Ada apa?” 

“Udah nanti juga kamu tau kenapa nya. Sekarang mah 

kamu mau atau enggak aku ajak main Dara?” 
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“Iya mau. Tapi main kemana?” 

“Kita pergi makan – makan aja di restoran yang biasa 

kita datengin dulu. Gimana mau gak?” 

“Oh iya boleh Rif” 

“Okee. Kita jajian jam 7 malem ya” 

“Iya oke Rifa”. 

..... 

Akhirnya Dara pun sampai di restoran. Ternyata Rifa 

sudah berada di dalam restoran. Dia sengaja datang lebih 

cepat dari waktu janjian. 

“Loh kamu kok udah ada di sini? Padahal kita kan 

janjiannya jam 7?” 

“Iya emang aku sengaja dateng lebih cepet dari waktu 

janjian kita. Biar aku bisa cari tempat duduk yang 

nyaman” 

“Oh gitu. Tapi tetep aja, seharusnya kamu kasih tau 

aku juga. Kalau gini kan aku jadi gak enak sama kamu 

karena udah nunggu lama” 

“Iya maaf ya. Tapi beneran gak apa – apa kok. Aku 

gak masalah nunggu lama juga” 

“Oh gitu. Oke deh”. 

“Eh iya kamu mau pesen apa Dara?’ 
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“Hmm..... pesen apa ya? Aku bingung” 

“Yaudah gimana kalau kita pesen makanan yang 

sering kita pesen dulu?” 

“Iya boleh” 

“Minum nya mau apa?” 

“Jus jeruk aja” 

“Oke aku pesenin dulu ya” 

 

Makanan yang mereka pesan pun datang. Kemudian 

mereka langsung menyantapnya. Setelah mereka 

menyatap makanannya, Dara pun bertanya kepada Rifa 

alasan sebenarnya dia mengajak makan. 

“Rif, sebenernya alesan kamu ngajak makan aku itu 

apa sih? Soalnya tumben banget. Gak biasanya gitu” 

“Gak kenapa – kenapa Dara. Aku lagi pengen aja 

ngajak kamu makan” 

“Ah gak mungkin, aku gak percaya. Ayo bilang aja 

yang sebenernya ke aku Rifa” 

“Hmm.... sebenernya aku ngajak makan kamu itu, 

karena ada yang mau aku omongin ke kamu” 

“Apa itu? Kamu mau ngomong apa ke aku?” 

“Hmmm... kita kan udah lama temenan. Kita juga 

udah saling kenal satu sama lain. Dan entah kenapa 



18 

 

dalam diri aku ini, muncul sebuah perasaan. Perasaan 

sayang dan cinta yang membuat aku selalu ingin bersama 

kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku?” 

“Apa aku gak salah denger ini Rifa?” 

“Iya kamu gak salah denger. Aku bener – bener suka 

sama kamu. Aku sayang sama kamu. Oleh karena itu 

kamu mau gak jadi pacar aku?” 

“Hmmm...... gimana ya Rifa aku bingung mau jawab 

apa. Kalau boleh jujur, sebenernya aku itu belum mau 

pacaran. Aku mau fokus belajar dulu. Jadi maaf aku gak 

bisa nerima permintaan kamu itu” 

“Oh gitu. Iya gak apa – apa kok. Tapi kamu jangan 

sampe ngejauhin aku ya gara – gara aku nyatain perasaan 

aku ke kamu. Aku pengen kita tetap bisa Bersahabat 

sehabis ini” 

“Iya tenang aja kok Rif, aku gak akan ngejauhin atau 

mutusin hubungan persahabatan kita” 

“Oh iya oke. Kita pulang yuk kalau gitu Dar?” 

“Iya hayu. Udah malem juga ini” 

“Aku anterin kamu ya sampe rumah” 

“Iya oke. Eh tapi jangan lupa bayar makanannya dulu 

baru pulang” 

“Oh iya untung kamu ingetin. Hampir aja aku lupa. 

Oke deh kita bayar dulu makanannya baru kita pulang” 
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“Iya oke hayu” 

 

Setelah membayar makanan yang mereka pesan, 

mereka langsung bergegas pulang. Rifa pun 

mengantarkan Dara sampai dengan rumahnya. 

..... 

Keesokan harinya. Rifa bercerita kepada Fira soal 

kejadian semalam. 

“Fir sini deh aku mau cerita” 

“Mau cerita apa?” 

“Soal saran kamu itu” 

“Saran aku yang mana? Yang aku suruh kamu nyatain 

perasaan ke Dara itu bukan?” 

“Iya bener. Aku udah ngelaksanain saran kamu itu 

semalem” 

“Oh gitu. Terus terus gimana hasilnya? Dara nerima 

kan permintaan  kamu? Dia bersedia jadi pacar kamu?” 

“Sayangnya enggak Fir. Dara nolak permintaan aku 

itu. Dia belum mau pacaran. Mau fokus belajar dulu” 

“Oh gitu. Ya gimana ya kalau alesannya begitu mau 

gak mau kita harus nerima. Tapi kamu jangan nyerah 

Rifa. Kamu harus terus berusaha. Siapa tau lama 
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kelamaan Hati Dara jadi luluh ke kamu. Terus dia mau 

jadi pacar kamu” 

“Iya Fira. Aku gak akan nyerah kok tenang aja” 

“Oke bagus Rifa. Semangat!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awal Mula Teror 

 

Keesokan harinya, ketika jam istirahat di sekolah, 

Dara memberitahu Fira sebuah kabar yang membuat 

dirinya terkejut. Dara memberitahu bahwa ia telah 

berpacaran dengan Fahri. Fira sangat terkejut mendengar 

kabar dari Fira itu. Ia terkejut sekaligus tidak menyangka 

bahwa teman sebangkunya yang sudah ia anggap sebagai 
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sahabatnya itu, berpacaran dengan orang yang ia cintai. 

Namun Fira tidak menunjukan rasa terkejutnya itu 

kepada Dara. 

“Fir kamu mau tau gak?” 

“Mau tau apa Dar?” 

“Aku mau cerita suatu hal ke kamu” 

“Cerita apa? Aku penasaran” 

“Aku sekarang udah gak jomblo lagi” 

“Hah serius?? Kamu pacaran sama siapa? Kasih tau 

aku Dara” 

“Aku pacaran sama...” 

“Sama siapa Dara. Cepet bilang ke aku” 

“Sama Fahri” 

“Apa? Kamu pacaran sama Fahri?” 

“Ssst jangan keras – keras ngomong nya. Aku mau 

ada yang tau soal ini selain kamu” 

“Oh iya iya maaf. Tapi kok bisa sih kamu pacaran 

sama Fahri? Gimana ceritanya?” 

“Ya bisa lah Fira. Kalau diceritain mah bakalan 

panjang” 

“Ihhh kamu mah. Yang nyatain perasaan deluan 

siapa? Kamu atau Fahri?” 
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“Fahri Fir. Dia yang nyatain perasaannya deluan ke 

aku. Terus dia juga yang nembak aku” 

“Oh gitu. Jadi kamu gak mau cerita nih gimana nya ke 

aku?” 

“Hmm enggak ahh” 

“Ihhh kamu mah gitu ke aku” 

“Udah ah. Kita jajan aja mendingan sekarang. Nanti 

keburu masuk lagi” 

“Iya oke deh hayu. Aku juga udah laper nih”. 

 

Perkataan Dara tadi terus menghantui pikiran Fira. 

Fira masih tidak menyangka bahwa hal tersebut bisa 

terjadi. Fira masih belum bisa menerima kenyataan 

bahwa orang yang dirinya cintai memacari teman 

dekatnya sendiri. Fira merasa kesal dan dirinya pun tidak 

tinggal diam. Fira terus memikirkan bagaimana caranya 

agar hubungan Dara dengan Fahri bisa berakhir. Hingga 

akhirnya Fira pun menemukan sebuah cara agar bisa 

menghancurkan hubungan Dara dengan Fahri. Yaitu 

dirinya berencana untuk bekerja sama dengan Rifa untuk 

menghancurkan hubungan Dara. Seperti yang diketahui 

Rifa juga mencintai Dara. Dirinya sempat menyatakan 

perasaannya kepada Dara, namun ditolak. Hal ini 

dijadikan kesempatan oleh Fira.  

..... 
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Keesokan harinya, Fira pun mulai melangsungkan 

rencananya, yang diawali dengan memberitahu Rifa 

tentang hubungan Dara dengan Fahri. . 

“Rif, besok kamu sibuk gak? Atau ada acara gitu?” 

“Gak ada Fir. Besok aku gak kemana – kemana. Ada 

di rumah. Emang kenapa?’ 

“Oh bagus atuh. Besok kita ketemuan yuk. Ada yang 

mau aku bicarain ke kamu” 

“Mau bicarain apa?” 

“Udah tunggu besok aja. Nanti juga kamu tau. 

Sekarang mah kamu mau enggak besok kita ketemuan?” 

“Iya mau. Aku bisa kok. Lagian besok libur ini. Kita 

mau ketemuan dimana besok?” 

“Di restoran yang biasa kita kumpul aja. Jam 10 pagi 

ya” 

“Oh ya oke Fir” 

“Iya Rifa. Jangan telat ya” 

“Iya siap” 

..... 

Keesokan harinya pun tiba. Fira dan Rifa sampai di 

restoran berbarengan dan mereka pun langsung memilih 

meja yang ingin mereka tempati. Setelah memilih meja 
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yang ingin mereka tempati, Fira langsung 

memberitahukan soal Dara yang berpacaran dengan Fahri 

“Eh Fira kamu udah lama dateng?” 

“Enggak kok. Aku juga baru sampe ini” 

“Oh gitu. Yaudah kita langsung masuk aja yuk 

kedalem” 

“Iya hayu” 

“Eh kita mau duduk dimana nih?” 

“Kita cari tempat yang sekitarannya sepi aja. Biar 

ngobrolnya lebih enak” 

“Oh iya bener. Kalau di pojok sana gimana? Disitu 

sekitarannya sepi gak ada orang” 

“Oh iya boleh. Ayo kita kesana” 

“Fir kamu mau pesen apa?” 

“Nanti aja pesen makanan sama minumanya. Mending 

kita cerita dulu, nanti kalau udah beres, baru kita pesen 

makanan sama minumannya” 

“Oh iya oke deh kalau gitu. Jadi kamu mau bicarain 

apa ke aku?” 

“Aku mau bicarain soal Dara. Tapi kamu jangan kaget 

ya” 

“Dara kenapa emangnya Fir? Perasaan dia baik – baik 

aja” 
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“Jadi kemarin Dara cerita ke aku. Dia ngasih tau ke 

aku kalau......” 

“Kalau apa Fir?” 

“Dia ngasih tau kalau dia sama Fahri pacaran” 

“Apa? Kamu serius Fira?” 

“Iya aku serius. Aku juga kaget banget pas dengernya 

kemarin” 

“Kok dia gak cerita ya sama aku? Biasa kalau ada apa 

– apa dia suka cerita ke aku” 

“Gak tau tuh Rif. Dia emang ceritanya Cuma sama 

aku aja sih. Dia bilangnya gak mau ketauan sama yang 

lain tentang hubungan mereka. Atau  Jangan – jangan 

emang dia sengaja mau ngejauhin kamu. Mau ngelupain 

kamu” 

“Masa sih dia kaya gitu Fir?” 

“Ya bisa aja Rifa. Namanya juga manusia. Dan 

mungkin juga sebenernya alesan Dara nolak kamu waktu 

itu bukan karena dia mau fokus belajar. Tapi karena dia 

lebih milih Fahri buat jadi pacarnya daripada kamu. 

Kalau emang betul kaya gitu, parah banget sih dia. Lebih 

milih temen semasa Sd nya daripada temen sekaligus 

sahabat dari kecil” 

“Parah banget sih emang. Gak nyangka banget aku 

Dara bisa kaya gitu. Ngelakuin aku kaya gini. Jujur hati 

aku sedikit sakit waktu Dara nolak aku jadi pacar dia. 
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Tapi pas aku denger alesan dia kalau dia mau fokus 

belajar rasa sakit aku hilang. Tapi rasa sakit itu timbul 

lagi sekarang. Setelah aku tau kalau Dara jadian sama 

Fahri. Aku gak nyangka banget. Aku juga gak nerima 

Dara jadian sama Fahri. Mungkin kalau Dara jadiannya 

bukan sama Fahri, gak bakal sesakit ini aku juga” 

“Iya aku juga gak terima Dara jadian sama Fahri Rif” 

“Oh iya tadi kamu bilang kalau Dara gak mau ada 

orang yang tau soal hubungannya sama Fahri selain 

kamu kan? Tapi kenapa kamu malah ceritain hal ini ke 

aku?” 

“Karena sebenernya aku suka sama Fahri. Aku gak 

terima Fahri jadian sama orang lain. Sekalipun itu teman 

aku sendiri” 

“Kalau gitu kita sama ya. Sama – sama gak terima 

orang yang kita sukai dan cintai jadian sama orang yang 

kita kenal” 

“Iya bener. Aku pengen banget ngehancurin hubungan 

mereka. Bahkan bukan cuma itu. Aku juga pengen 

ngebuat prestasi Dara di sekolah menurun. Semua ini 

pengen aku lakuin karena aku udah terlanjur sakit. 

Ngerasa kaya dikhianatin sama temen sendiri yang udah 

aku anggap sahabat. Makanya aku ajak kamu ketemuan 

itu karena aku pengen ngajakin kamu buat kerjasama 

ngelaksanain hal – hal tadi. Gimana kamu mau gak?” 



27 

 

“Iya aku mau. Aku juga udah terlanjur sakit. Sahabat 

yang aku kenal dari kecil lebih milih orang lain dan nolak 

perasaan aku dengan mudahnya. Dengan alasan pengen 

fokus belajar. Padahal kenyataannya berbeda” 

“Iya bener. Jadi kamu mau bekerja sama sama aku 

buat ngehancurin hubungan mereka dan juga ngebuat 

prestasi Dara di sekolah menurun?” 

“Iya aku mau Fira” 

“Oke kalau gitu kita susun rencananya sekarang” 

“Oke Fir. Jadi kita mau kaya gimana nih bales dendam 

nya? Apa mau kita buat sampe Dara atau Fahri itu mati 

atau gimana?” 

“Jangan, jangan kaya gitu. Aku gak mau kalau sampe 

kita ngebunuh mereka berdua. Aku juga gak mau akibat 

rencana bales dendam kita ini, nyebabin kita di penjara. 

Aku gak mau pokoknya” 

“Ya terus mau kaya gimana atuh?” 

“Terserah. Pokoknya kita cukup ngebuat hubungan 

mereka hancur terus ngebuat prestasi Dara di sekolah 

menurun” 

“Hmmm....... Ah aku tau. Gimana kalau kita teror 

Dara Fir. Kita teror dia setiap hari dengan tulisan – 

tulisan ancaman atau dengan kiriman benda – benda 

misterius gitu. Gimana Fir setuju gak?” 
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“Ah iya boleh itu. Untuk sekarang kita jalanin dulu 

rencana itu. Kalau misalkan berhasil, kita lanjutin sampe 

apa yang kita mau terwujud. Tapi kalau misalkan gak 

berhasil, kita harus mikirin rencananya yang lebih bagus 

lagi” 

“Iya bener itu Fir. Jadi mulai kapan kita mau 

ngelangsungin rencana ini Fir?” 

“Secepatnya Rif. Tapi gimana kalau mulai lusa kita 

langsungin rencananya? Makin cepet, makin bagus kan?” 

“Iya bener itu Fir. Oke kalau gitu lusa kita mulai ya” 

“Eh ngomong – ngomong aku udah laper nih. Pesen 

makan sekarang yuk” 

“Iya hayu. Aku juga udah laper nih”. 

 

Mereka pun memesan makan. Setelah mereka 

memesan makanan dan menyantapnya, mereka pun 

langsung pulang menuju rumah mereka masing – masing. 

 

 

 

 

Teror Dimulai 
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Hari yang mereka renacanakan pun tiba. Mereka 

sudah menyiapkan segalanya dengan matang  untuk 

meneror Dara pada malam hari nanti. 

Bel pulang pun berbunyi. Dara segera merapihkan tas 

nya dan bergegas untuk pulang. Namun sebelum ia 

pulang ke rumah, ia masih harus mengikuti les. Dan 

ternyata secara diam – diam Fira dan Rifa mengikuti 

kemana perginya Dara. 

Dan teror pun dimulai. Selama Dara mengikuti les, ia 

mengalami banyak kejadian aneh. Mulai dari lampu 

ruang les yang berkedap kedip sendiri, terdengar suara 

ketukan pada pintu, listrik yang tiba – tiba mati, dan lain 

sebagainya. Hal ini pun membuat Dara dan orang – orang 

yang berada di tempat les tersebut terkejut dan terheran – 

heran sekaligus merasa takut dengan kejadian tersebut. 

Kegiatan les pun sempat tidak kondusif. Akhirnya 

kegiatan les pun berakhir lebih cepat daripada biasanya. 

..... 

Dara pun pulang ke rumahnya dengan menyimpan 

rasa penasaran dengan kejadian tadi. Namun dirinya 

tidak ambil pusing. Dirinya pun megalihkan perasaannya 

itu kepada pikiran positif. Dia beranggapan bahwa 

mungkin kejadian tersebut hanya sekedar tingkah jail 

seseorang saja dan murni karena adanya konsleting 

listrik. 
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..... 

Sesampainya dirumah, alangkah terkejutnya Dara 

melihat sebuah bangkai ayam yang berlumuran darah 

tergeletak di teras rumahnya. Ia pun langsung berteriak 

keras memanggil ibunya yang membuat sang ibu kaget 

dan langsung berlari keluar rumah dan membukakan 

pintu. 

“Ibuuuuu............?” 

“Ada apa Dara? Kamu kenapa?” 

“Itu siapa yang naruh bangkai ayam disini ibu?” 

“Astagfirullah........ ibu juga gak tau Dara. Dari tadi 

ibu sendiri di rumah. Gak ada siapa – siapa yang kesini. 

Harusnya kalau ada orang yang iseng naruh bangkai 

ayam itu disini, ibu bakalan tau. Karena kan pasti 

kedengeran suara pintu pagernya. Tapi ini sama sekali 

gak kedengeran” 

“Ih terus siapa yang naruh bangkai itu disini bu?” 

“Sudah sudah jangan terlalu difikirkan. Mungkin itu 

kucing yang bawa” 

“Tapi masa iya bu itu perbuatan kucing?” 

“Sudah kata ibu juga jangan terlalu difikirkan. 

Sekarang mending kamu masuk, ganti baju terus makan. 

Jangan lupa sholat isha dulu” 

“Iya baik bu”. 
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..... 

Setelah ia melakukan semua yang diperintahkan 

ibunya, Dara pun segera pergi tidur. Namun sebelum ia 

pergi tidur, ia terlebih dahulu bercerita kepada ibunya 

tentang hal yang menimpa dirinya di hari itu. Dara 

memang sering bercerita dengan ibunya membahas 

semua aktivitas yang ia jalani di setiap harinya. 

“Ibu hari ini aku banyak mengalami kejadian aneh” 

“Kejadian aneh seperti apa nak?” 

“Selama aku les tadi, banyak kejadian aneh yang 

terjadi. Mulai dari lampu ruang les yang berkedap kedip 

sendiri, terdengar suara ketukan pada pintu, listrik yang 

tiba – tiba mati, terus yang terakhir tadi bu. Tiba – tiba 

ada bangkai ayam berlumuran darah di teras rumah. Aku 

kaget bu pas kejadian itu terjadi. Aku juga heran kenapa 

tiba – tiba kaya gitu. Biasanya kan gak pernah’ 

“Mungkin itu hanya kebetulan saja nak. Semua 

kejadian yang menimpa kamu itu bisa saja dilakukan 

oleh orang yang iseng. Jadi kamu jangan diambil pusing 

dan jangan terlalu difikirkan juga. Nanti kamu sakit lagi’ 

“Iya sih bener juga ya bu. Oke deh kalau gitu aku gak 

akan memikirkan kejadian itu lagi” 

“Nah iya bagus itu. Udah mendingan sekarang kamu 

tidur gih. Udah malem. Nanti besok kesiangan lagi” 

“Iya oke ibu. Aku pergi tidur dulu ya sekarang” 
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“Iya nak. Selamat tidur”. 

..... 

Keesokan harinya, Dara bercerita kepada Fira tentang 

kejadian yang iya rasakan kemarin. Saat Dara bercerita, 

Fira pun mencoba untuk meyakinkan Dara bahwa 

kejadian tersebut bukan apa – apa. Fira terkesan bijak 

dan seakan baik kepadanya. Namun dalam hatinya, Fira 

tertawa dan merasa senang bahwa rencananya itu 

berhasil. 

“Fir aku mau cerita deh” 

“Cerita apa Dar?” 

“Jadi kemarin pas aku les, aku banyak ngalamin 

kejadian aneh” 

“Kejadian aneh kaya gimana Dara?” 

“Kejadiannya tuh mulai dari lampu ruang les yang 

berkedap kedip sendiri, terdengar suara ketukan pada 

pintu, listrik yang tiba – tiba mati, sampai yang bikin aku 

kaget banget. Ada yang naruh bangkai ayam berlumuran 

darah di teras rumah aku Fir. Coba deh kamu bayangin 

kalau jadi aku. Gimana kagetnya coba kalau dihadapin 

hal2 kaya gitu” 

“Iya aku juga bisa ngerasain. Aku juga pasti kaget 

banget kalau dihadapin sama kejadian – kejadian aneh 

kaya gitu. Tapi mungkin itu Cuma kebetulan aja kali Dar. 

Bukan karena itu ulah orang iseng atau yang lainnya” 
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“Iya sih bener juga Fir. Ibu aku juga bilang gitu. Tapi 

aku masih heran aja gitu kenapa bisa terjadi hal aneh 

kaya gitu” 

“Udah udah jangan terlalu difikirin Dara. Lupain aja. 

Nanti kamu sakit lagi kalau kebanyakan mikirin hal itu” 

“Iya oke deh. Aku akan lupain kejadian itu dan gak 

akan memfikirkannya lagi” 

“Nah iya bener. Bagus itu Dara”. 

..... 

Bel pulang pun berbunyi. Seluruh siswa langsung 

bergegas untuk pulang termasuk Dara. Selama di perjalan 

pulang Dara hanya memohon agar kejadian aneh yang 

menimpa dirinya kemarin, tidak terulang kembali di hari 

ini.  

Namun apa daya, apa yang dirinya inginkan tidak 

terwujud. Pada malam hari dirinya mengalami kejadian 

yang aneh kembali. Seperti terdengar suara ketukan di 

jendela kamar, terdengar suara misterius seperti 

memanggil – manggil nama Dara. Bel pintu rumah yang 

berbunyi sendiri, dan lain sebagainya. 

..... 

Hari demi hari, bulan demi bulan silih berganti. 

Lambat laun Dara pun jenuh dengan semua teror yang 

menimpa dirinya. Teror tersebut membuat dirinya tidak 

fokus dalam belajar. Membuat dirinya terus merasa 
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ketakutan. Hingga akhirnya hal tersebut mempengaruhi 

prestasinya di sekolah. 

..... 

Hari ini adalah hari pembagian rapot semester 2. 

Dimana biasanya Dara sangat antusias menunggu hasil 

rapotnya. Namun berbeda dengan kali ini. Dirinya tidak 

memfikirkan sama sekali tentang hasil rapotnya. Yang 

dirinya fikirkan hanya bagaimana caranya agar dirinya 

bisa terbebas dari teror yang menimpa dirinya beberapa 

bulan ke belakang ini. 

 

Ibu Tiara pun mempersilahkan Ibu Dara maju kedepan 

untuk menggambil hasil rapot. Ibu Tiara banyak sekali 

berbincang dengan Ibu Dara tentang keseharian Dara di 

sekolah sekaligus menanyakan apa yang sebenarnya 

terjadi dengan Dara sehingga nilai dia menurun. 

“Ibu ini hasil rapot Dara. Cukup baik hasilnya. 

Silahkan dilihat” 

“Oh iya baik ibu” 

“Hmmm..... sebenarnya ada yang mau saya tanyakan 

ke ibu. Akhir – akhir ini saya lihat Dara seperti punya 

banyak masalah. Ia lebih sering diam di kelas. Jarang 

bertanya jika sedang belajar. Dan nilai – nilai nya juga 

akhir – akhir ini menurun. Ada apa bu?” 
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“Akhir – akhir ini anak saya sering mengalami 

kejadian aneh bu. Seperti terdengar suara ketukan di 

jendela kamar, terdengar suara misterius seperti 

memanggil – manggil nama anak saya. Bel pintu rumah 

yang berbunyi sendiri, dan lain sebagainya. Hal ini 

membuat anak saya menjadi tidak fokus dan terus merasa 

cemas dan ketakutan. Dirinya tidak bisa berkonsentarasi 

ketika belajar. Maka dari itu ini alasan kenapa nilai anak 

saya menurun dan hal lainnya yang dibilang ibu tadi” 

“Oh seperti itu. Saya ikut prihatin bu atas kejadian 

yang menimpa anak ibu. Saya berharap semoga masalah 

yang sedang anak ibu hadapi ini bisa segera selesai. Apa 

lagi mengingat sebentar lagi Dara menginjak kelas 12. 

Dimana di kelas 12 itu adalah kesempatan terakhir bagi 

para siswa untuk mendapatkan nilai bagus guna 

mendaftar SNMPTN nanti. Jadi sayang sekali jikalau 

Dara tidak bisa mendaftar SNMPTN” 

“Iya ibu terima kasih atas doa nya. Semoga apa yang 

kita harapkan bisa terwujud” 

“Amiinn ibu. Kita sama – sama berdoa saja ya bu. 

Mohon yang terbaik” 

“Iya benar itu bu” 

“Kalau gitu saya rasa cukup sekian yang saya 

sampaikan. Mungkin masih ada yang ingin ibu 

sampaikan atau tanyakan?” 



36 

 

“Tidak ada cukup. Kalau gitu saya pamit dulu ya ibu. 

Terima kasih” 

“Iya ibu sama – sama. Hati – hati di jalan”. 

Kepergian Fahri 

 

Doa serta permohonan terus dicurahkan oleh Dara dan 

ibunya agar segala kejadian yang menimpa Dara bisa 

secepatnya selesai. Namun tetap saja, teror demi teror 

terus menerus menimpa dirinya. Dara pun sempat ingin 

bunuh diri karena sudah tidak tahan lagi. Namun sang ibu 

terus menguatkan Dara dan meyakinkan bahwa semua 

kejadian ini pasti akan cepat selesai. 

..... 

Disaat Dara sedang mengalami banyak kejadian aneh 

seperti ini, ia harus kehilangan Fahri. Semenjak 

pembagian rapot waktu itu, Fahri memilih untuk pindah 

sekolah dikarenakan rumahnya yang pindah sehingga ia 

harus mencari sekolah yang terdekat dengan rumah 

barunya. Dara pun tidak bisa melarang Fahri untuk tidak 

pindah sekolah. Akhirnya Dara pun merelakan Fahri 

untuk pindah sekolah. 

Awal kepindahan Fahri dari sekolahnya. Mereka 

masih sering memberikan kabar satu sama lain. Namun 

seiring berjalannnya waktu Fahri sudah jarang 

memberikan kabar kepada Dara. Dara pun sudah sering 
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menelfonnya dan mengiriminya pesan. Namun semua itu 

tidak pernah ada balasan atau tanggapan dari Fahri. 

..... 

Suatu hari ketika Dara sedang berjalan – jalan di 

taman kota. Ia melihat seorang laki – laki yang mirip 

dengan Fahri sedang berjalan berdua dengan seorang 

wanita. Awalnya Dara tidak yakin bahwa orang tersebut 

adalah Fahri. Namun setelah ia perhatikan lagi dengan 

seksama. Akhirnya ia sadar dan yakin bahwa orang 

tersebut adalah Fahri. Dara pun sangat kaget 

mengetahuinya. Ia langsung menghampiri keduanya dan 

menanyakan apa hubungan mereka berdua dan siapa 

sebenarnya orang tersebut. 

“Fahri siapa perempuan ini?!!” 

“Tenang dong Dara jangan marah gitu” 

“Gimana aku gak marah. Kamu belakangan hari ini 

gak perbah ada kabar. Di telfonin gak diangkat. Di chat 

gak pernah dibales. Sekarang sekalinya kita ketemu, 

kamu lagi jalan sama perempuan lain. Siapa perempuan 

ini Fahri? Jawab!!” 

“Oh iya maaf ya. Belakangan hari ini aku emang 

sengaja gak mau berhubungan sama kamu. Dan aku rasa 

mulai saat ini kita gak usah berhubungan lagi ya” 

“Apa? Apa maksud kamu Fahri?” 
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“Iya mulai sekarang kita resmi putus. Kita udah gak 

ada hubungan lagi sekarang. Jadi jangan hubungin aku 

lagi ya. Oh iya kenalin ini pacar baru aku Sindy” 

“Kamu jahat Fahri. Jahat!!. Kamu lebih milih 

perempuan ini ketimbang aku? Apa kelebihan dia sama 

aku Fahri? Apa!!? Selama ini aku relain semua nya buat 

kamu. Apa yang kamu mau aku turutin. Tapi apa yang 

kamu lakuin ke aku ini jahat Fahri. Jahat!!” 

“Dara Dara Dara kamu ini bodoh atau gimana sih. 

Selama ini aku itu Cuma manfaatin kepintaran kamu buat 

menuhin semua yang aku inginkan dan sekarang semua 

yang aku mau sudah terpenuhi berkat kamu. Jadi buat 

apa aku pertahanin hubungan kita. Lebih baik aku cari 

yang lain. Yang lebih cantik dan mempesona dari kamu. 

Dan sekarang aku udah nemuin perempuan yang aku 

cari, yaitu Sindy. Oh ya perlu kamu tau ya semua laki – 

laki didunia ini itu sama. Selalu mempermainkan dan 

memanfaatkan wanita. Jadi jangan salahkan laki – laki 

nya. Itu tergantung perempuannya saja mudah 

dibohongin atau tidak” 

“Oh jadi maksud kamu aku ini bodoh gitu? Mudah 

dibohongin sama kamu iya?” 

“Iya itu kamu tau” 

“Gak nyangka aku sama kamu Fahri. Kamu bener – 

beber jahat” (menampar pipi Fahri dengan keras) 

“Ow sakit Dara. Hahahahaha.......”. 
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Dara pun segera meninggalkan Fahri dan sindy 

dengan wajah yang basah oleh deraian air mata dan 

dirinya pun langsung bergegas pulang ke rumah. 

..... 

Sesampainya di rumah ia langsung masuk ke kamar 

dan mengunci pintu kamarnya. Sang ibu pun melihatnya 

dan bertanya ada apa? Mengapa Dara mengangis? Tidak 

seperti biasanya?. Akhirnya sang ibu pun menghampiri 

kamar Dara dan mencoba menanyakan apa yang 

sebenarnya terjadi. 

“Dara ada apa nak? Cerita ke ibu kalau kamu ada 

masalah. Buka pintunya nak” 

Akhirnya Dara pun membukakan pintu kamarnya. 

Kemudian Ibu pun masuk kedalam dan Dara pun mulai 

bercerita. 

“Ada apa nak?” 

“Fahri bu, Fahri” (sambil menangis) 

“Fahri kenapa nak?” 

“Dia selingkuh bu. Dia mutusin aku. Dia selama ini 

Cuma manfaatin kepintaran aku buat menuhin semua 

kemauannya” 

“Yaampun ibu gak nyangka Fahri bisa seperti itu. 

Pikir ibu Fahri adalah anak yang baik. Tapi ternyata ibu 

salah. Dia itu sangat jahat. Bisa – bisa nya dia ngelakuin 
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kamu kaya gitu. Yang sabar ya nak. Udah kamu jangan 

nangis lagi. Yakin bahwa semua yang dia lakuin ke kamu 

bakal ada balasannnya. Jadi kamu tenang saja. Sedih 

boleh. Tapi jangan berlarut – larut. Ibu gak mau kamu 

sakit” 

“Iya baik bu” (sambil memeluk ibunya) 

“Sudah – sudah sekarang lebih baik kamu ganti baju 

terus tidur. Oh iya ibu Cuma mau berpesan walaupun 

Fahri udah ngelakuin hal jahat seperti itu ke kamu, kamu 

jangan sampe menyimpan dendam ke dia ya. Ikhlas kan 

saja. Walaupun itu berat. Tapi kamu harus 

melakukannya. Biarkan Allah yang membalas ini semua” 

“Iya baik ibu”. 

..... 

Putusnya hubungan Dara dengan Fahri ternyata sudah 

diketahui oleh Fira dan Rifa. Saat mereka mengetahui 

hubungan Dara dengan Fahri sudah berakhir, alangkah 

senangnya mereka berdua karena salah satu tujuan 

mereka bisa tercapai dengan sendirinya.  

Namun meski begitu, mereka tidak menyudahi begitu 

saja rencana mereka. Mereka tetap akan melanjutkan 

rencana mereka guna mencapai tujuan mereka yang 

kedua yaitu membuat Dara tidak bisa ikut Seleksi 

Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau 

SNMPTN. Oleh karena itu, mereka terus melakukan teror 

demi teror kepada Dara. Yang membuat Dara semakin 
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tidak tahan. Namun sang ibu terus menerus memberikan 

semangat dan dukungan kepada anaknya agar tetep sabar 

menghadapi semua situasi yang menimpa dirinya. 

Untung saja semenjak kecil, Dara selalu dibekali oleh 

ilmu – ilmu agama sehingga ketika dirinya mengalami 

hal seperti itu ia selalu mengingat allah dan mengalihkan 

segala ketakutan dan keresahannya dengan beribadah dan 

berdoa. 

 

Kegagalan SNMPTN 

 

Tidak terasa Dara telah melalui semester 5 di kelas 12 

dan sebentar lagi dia akan menginjak semester 6. Dimana 

di awal semester 6 biasanya seluruh siswa akan 

didaftarkan untuk mengikuti Seleksi Nasional Masuk 

Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN. SNMPTN ini 

merupakan jalur masuk perkuliahan yang paling banyak 

didamba – dambakan oleh para siswa termasuk Dara.  

Namun sepertinya harapan Dara untuk bisa masuk 

perguruan tinggi negeri melaui jalur SNMPTN harus 

pupus. Hal tersebut dikarenakan saat semester 5 kemarin, 

Dara banyak mengalami penurunan nilai di hampir 

semua mata pelajaran. Dan benar saja begitu diumumkan 

oleh pihak sekolah, nama Dara tidak tercantum dalam 

daftar nama siswa – siswa yang diterima di perguruan 

tinggi negeri melalui jalur SNMPTN. 
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“Dara kamu udah liat pengumuman di mafing sekolah 

itu belum?” 

“Iya udah Fir” 

“Gimana? Gimana? Kamu pasti diterima kan?” 

“Hmmm.....” (memasang wajah muram dan sedih) 

“Loh kamu kenapa Dara? Kok mukanya malah 

berubah jadi sedih gitu?” 

“Aku gak diterima Fir di jalur SNMPTN” 

“Yaampun aku ikut prihatin ya Dara. Aku tau kok 

perasaan kamu sekarang. Pasti kamu sedih banget ya. 

Karena SNMPTN itu kan jalur masuk perkuliahan yang 

kamu impikan selama ini” 

“Iya Fir. Tapi mau gimana lagi emang bukan rezeki 

nya aku si SNMPTN” 

“Iya Dara. Lagian masih ada SBMPTN kan. Ayo kita 

sama – sama berjuang. Supaya kita bisa masuk perguruan 

tinggi negeri lewar jalur SBMPTN” 

“Iya Fira. Makasih ya untuk dukungannya” 

“Iya Dara sama – sama”. 

 

Mendengar hal tersebut Fira pun sangat bahagia. 

Karena semua tujuan yang ia inginkan sudah tercapai. 

Kabar ini pun langsung ia beri tahu kepada Rifa. 
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..... 

Saat bel istirahat berbunyi, Fira sudah janjian dengan 

Rifa di taman untuk mengobrol tentang kabar tersebut. 

“Rif, kamu udah liat pengumuman di mading 

sekolah?” 

“Pengumuman tentang apa?” 

“Itu, soal siapa aja yang diterima di perguruan tinggi 

negeri lewat jalur SNMPTN” 

“Oh iya aku udah liat Fir” 

“Aku seneng banget Dara gak diterima Rif. Akhinya 

rencana kita sepenuhnya berhasil Rifa. Tujuan kita udah 

terwujud semua” 

“Iya bener Fir. Aku juga seneng banget semua rencana 

kita berhasil” 

“Iya Rif. Pokoknya kita harus ngerayain keberhasilan 

kita ini” 

“Iya hayu. Tapi kita ngerayainnya dengan makan – 

makan aja ya. Gimana?” 

“Iya boleh. Enaknya kita makan dimana ya?” 

“Di restoran yang kemarin aja gimana?” 

“Oh iya boleh tuh. Mau kapan rencananya?” 

“Malem minggu besok gimana? Jam 7 gitu” 
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“Iya boleh Rif” 

“Oke kalau gitu Fira. Jangan telat ya” 

“Iya oke siap Rifa. Eh udah bel tuh. Kita masuk ke 

kelas lagi yuk” 

“Iya hayu”. 

 

 

 

 

Perayaan Keberhasilan 

 

Malam minggu pun tiba. Fira dan Rifa pun bergegas 

untuk pergi ke restoran yang mereka tuju. Fira meminta 

Rifa untuk menjemputnya di rumah dan 

mengantarkannya sampai ke restoran. 

“Rif nanti jemput aku dong di rumah. Aku males nih 

kesananya kalau harus pakai tranaportasi umum. Kamu 

mau kan?” 

“Iya mau kok. Nanti aku samper kamu ya ke rumah. 

Tapi kamu harus udah siap ya kalau aku jemput nanti” 

“Iya oke siap Rifa”. 
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Fira dan Rifa pun akhirnya berangkat menuju 

restauran. Sesampainya disana mereka langsung 

memesan makanan dan minuman dan dilanjut dengan 

ngobrol – ngobrol santai.  

..... 

Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Fira dan Rifa 

pun memilih untuk pulang. Ditengah perjalanan mereka 

mengalami sebuah musibah. Mereka mengalami 

kecelakaan cukup parah yang mengakibatkan Fira dan 

Rifa harus dirawat di rumah sakit dan mengharuskan 

mereka berdua untuk tidak bersekolah selama beberapa 

minggu. 

Kabar kecelakaan ini pun sampai ke telinga Dara. 

Dirinya tau dari ibu Tiara yang mengumumkan di depan 

kelas. Ketika mendengar kabar tersebut, Dara pun sangat 

terkejut. Dia pun menjadi tidak fokus untuk belajar. 

Terasa ingin cepat – cepat pulang guna menjenguk Fira 

dan Rifa. 

..... 

Akhirnya saat yang ia tunggu pun tiba. Begitu bel 

pulang berbunyi Dara langsung bergegas pulang dan 

langsung menuju ke rumah sakit dimana Fira dan Rifa 

dirawat. Sesampainya di rumah sakit, Dara pun bertanya 

kepada bagian resepsionis dimana ruangan Fira dan Rifa. 
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“Permisi sus, saya mau tanya. Kalau ruangan pasien 

atas nama Fira Amalia Stephanie dan Rifa Anggara Putra 

itu disebalah mana ya?” 

“Sebentar ya saya cek dulu. Oh mereka masih berada 

di ruang ICU de sekarang” 

“Oh begitu sus. Ruangannya di sebelah mana ya?” 

“Dari sini ade lurus aja terus belok ke kanan, 

ruangannya di sebelah kiri” 

“Oh ya makasih sus” 

Dara pun langsung menuju ruangan tempat Fira dan 

Rifa berada. 

...... 

Sesampainya disana, Dara bertemu dengan Ibu Rifa 

dan Ayah Fira. Dara pun bertanya bagaimana kondisi 

mereka didalam sana karena mereka belum 

diperbolehkan masuk kedalam oleh dokter. 

“Om, tante ...... gimana kondisi Fira sama Rifa?” 

“Masih didalam Dara. Dokter belum memberitahu 

bagaimana kondisinya” 

“Kita sama – sama berdoa aja mohon yang terbaik 

buat Rifa dan Fira ya” 

“Iya tante” 



47 

 

Tidak lama kemudian dokter pun keluar dari ruangan. 

Kemudian langsung memberitahukan kondisi Fira dan 

Rifa. 

“Orangtua Fira dan Rifa yang mana?” 

“Kami berdua pak” 

“Gimana dok kondisi anak saya?” 

“Alhamdulillah untuk Fira kondisinya baik – baiknya. 

Luka yang dialaminya tidak begitu serius. Mungkin 

sebentar lagi juga siuman” 

“Alhamdulillah........, terima kasih dok” 

“Lalu untuk anak saya Rifa, bagaimana dok? Dia baik 

– baik saja kan?” 

“Untuk Rifa luka yang dia alaminya cukup serius dan 

kondisinya sekarang sedang koma” 

“Astagfirullahaladzim....... tapi anak saya bisa sembuh 

kan dok? Bisa kan dok?” 

“Ibu tenang saya. Anak ibu tetap bisa sembuh kok. 

Anak ibu sudah ditangani dengan tepat. Mungkin dua 

atau tiga hari lagi anak ibu akan sadar” 

“Alhamdulillah........., terima kasih dok” 

“Iya sama – sama” 

Tidak lama kemudian seorang suster keluar dari 

ruangan. 
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“Permisi dok. Pasien Fira sudah sadar” 

“Oh ya baik sus. Terima kasih. Ibu, bapak, dan ade 

silahkan kalau mau masuk melihat keadaan Fira dan 

Rifa” 

“Baik dok. Terima kasih” 

 

Mereka pun segera masuk kedalam untuk melihat 

keadaan Fira dan Rifa. Kondisi Fira sudah sadar namun 

dirinya belum bisa terlalu banyak diajak mengobrol. 

Sedangkan kondisi Rifa masih koma.  

Perasaan Dara saat melihat kondisi teman – temannya 

itu sangat campur aduk antara senang melihat Fira sudah 

siuman dan sedih melihat Rifa yang masih terbaring 

koma. Namun Dara tidak bisa berbuat banyak untuk 

teman – temannya. Ia hanya bisa berdoa dan memohon 

yang terbaik untuk kedua sahabatnya agar cepat sembuh. 

Akhir Dari Teror 

 

Keesokan harinya, Dara pun menyempatkan diri 

kembali untuk menjenguk Fira dan Rifa Di rumah sakit.  

..... 

Setibanya di rumah sakit, ia pun langsung menuju ke 

ruangan Fira. Fira sudah tidak berada lagi di ruang ICU. 

Dirinya sudah dipindahkan ke ruang rawat inap. 
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Sesampainya diruangan, Dara pun segera masuk 

kedalam.  

Selama didalam ruangan, Dara dan Fira banyak 

mengobrol. Melihat ketulusan ketulusan dan kebaikan 

Dara, Fira pun akhirnya tersadar bahwa semua tindakan 

yang ia lakukan kepada Dara itu Salah. Ia pun 

memberanikan diri untuk berkata jujir kepada Dara 

meskipun ia tau ini mungkin saja bisa menghancurkan 

hubungan pertemanan mereka. 

“Hmm Dara, ada yang mau aku bicarain” 

“Apa itu Fir?” 

“Sebelumnya aku mau minta maaf ke kamu dan aku 

juga mohon sehabis aku bilang ini ke kamu, kamu jangan 

ngejauhin aku ya. Aku harap kamu tetap mau beteman 

dengan aku” 

“Iya Fira pasti itu kok. Emang apa yang mau kamu 

bilang?” 

“Aku sama Rifa adalah orang dibalik semua teror 

yang menimpa kamu Dara. Semua teror yang terjadi itu 

perbuatan kita berdua. Kita berdua yang 

ngerencanainnya” 

“Apa??? Kamu pasti bercanda kan Fir? Iya kan?” 

“Enggak aku serius Dara. Apa yang aku bilang tadi itu 

benar. Aku dan Rifa ngelakuin ini semua karena kita 

sakit hati dan kecewa sama kamu. Kamu bisa – bisa nya 
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dengan mudah nolak cintanya Rifa. Tetapi kamu dengan 

mudahnya juga menerima cintanta Fahri padahal kamu 

bilang kamu pengen fokus belajar dulu, belum mau 

pacaran. Terus aku juga pernah bilang kalau kamu gak 

suka sama Fahri. Tapi pada akhirnya kamu jadian juga. 

Asal kamu tau sebenernta aku itu suka sama Fahri. Aku 

cinta dan sayang sama Fahri dan aku gak mau ada 

perempuan lain yang ngedeketin Fahri apalagi sampe 

pacaran. Makanya itulah alesan kenapa aku sama Tifa 

ngelakuin teror ini semua ke kamu. Tetapi sekarang aku 

sadar. Semua yang udah aku perbuat itu salah. Aku 

ngerasa bersalah banget ke kamu. Udah membuat 

prestasi kamu di sekolah menurun. Udah ngebuat kamu 

stres dan lainnya. Kamu itu orangnya sangat baik dan gak 

sepantasnya kamu diperlakukan seperti ini sama aku dan 

Rifa. Oleh karena itu, aku mohon banget ke kamu, 

supaya kamu mau memaafkan semua kesalahan yang 

udah diperbuat sama aku dan Rifa Dara. Kamu mau 

kan?” 

“Astagfirullahaladzim....... aku gak tau ya harus jawab 

apa. Kalian berdua itu sangat jahat. Aku gak nyangka 

kalian bisa berbuat kaya gitu ke aku. Padahal aku itu 

udah anggep kalian seperti keluarga sendiri. Aku gak tau 

bisa maafin kalian berdua atau enggak. Yang aku tau itu 

kalian berdua itu jahat” (berjalan keluar ruangan dan 

sambil menahan tangis) 

“Dara, Dara, maafin aku......”. 
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Tangis Dara pun pecah setelah keluar dari ruang rawat 

Fira. Dara sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa 

yang melakukan semua teror kepadanya itu adalah teman 

– teman terdekatnya sendiri. Dara pun langsung bergegas 

pulang ke rumah.  

..... 

Sesampainya di rumah, ia langsung memeluk ibunya 

dan menceritakan semuanya kepada ibunya. 

“Ibuuu.....” (sambil menangis) 

“Ada apa nak? Kamu kenapa? Kenapa kamu nangis?” 

“Fira dan Rifa bu........” 

“Fira dan Rifa kenapa nak? Bukannya mereka lagi 

sakit kan?” 

“Jadi selama ini yang neror aku itu perbuatan mereka 

berdua ibu....” 

“Astagfirullahaladzim. Tega banget mereka itu. Gak 

nyangka ibu mereka bisa memperlakukan kamu kaya 

gini. Alesan mereka apa ngelakuin teror ini ke kamu?” 

“Semua mereka lakuin karena mereka cemburu, 

kecewa dan sakit hati bu aku deket dan pacaran sama 

Fahri” 

“Astagfirullah jadi Cuma karena percintaan? Gak 

nyangka banget ibu. Udah nak udah ibu tau kok perasaan 

kamu saat ini kaya gimana dan wajar juga kamu 
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menangis. Tapi jangan begitu berlarut – larut kamu 

sedihnya. Dan ingat selalu pesan ibu, walaupun kamu 

sudah dijahati begitu banyak dan sering oleh orang lain, 

kamu jangan sampe menyimpan dendam ke mereka, 

maafkan dan ikhlaskan saja. Karena semua yang terjadi 

di dunia ini dan semua yang menimpa kita udah 

ditentukan oleh Allah. Dan pasti Allah punya maksud 

dan tujuannya tersendiri dari semua kejadian yang 

menimpa diri kamu. Jadi kamu lebih baik memaafkan 

mereka. Ya walaupun pasti itu berat. Tapi mau gak mau 

kamu harus mencobanya. Dan ibu yakin kamu pasti bisa 

nak” 

“Iya benar apa yang ibu bilang. Semua yang terjadi di 

dunia ini dan semua yang menimpa kita udah ditentukan 

oleh Allah. Dan pasti Allah punya maksud dan tujuannya 

tersendiri. Jadi lebih baik aku memaafkan kesalahan 

mereka. Baiklah aku akan mencoba untuk mengikhlaskan 

semua kejadian yang udah berlalu dan memaafkan 

kesalahan mereka” 

“Iya bagus itu nak. Pokoknya kamu harus terus 

semangat. Jangan menyerah. Dan harus selalu ingat Allah 

dimanapun dan kapanpun” 

“Iya baik ibu” 

“Seyum dong jangan nangis mulu. Nah kalau seyum 

gini kan enak. Udah mendingan sekarang kamu ganti 

baju terus makan” 

“Iya siap ibu”. 
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Setelah mendengar perkataan sang ibu, perasaan Dara 

pun jauh lebih tenang. Dan pada akhirnya Dara pun bisa 

memaafkan semua kesalahan yang sudah diperbuat oleh 

Fira dan Rifa. 

..... 

Tiga hari kemudian, Dara pun kembali menjenguk 

Fira. Dan ternyata Rifa pun sudah tidak berada di ruang 

ICU lagi. Dirinya sudah dipindahkan ke ruang rawat 

inap.  

Sesampainya Dara di ruangan Fira, disana kondisinya 

sangat kosong dan Fira tidak berada di kamar itu. 

Akhirnya Dara pun memutuskan untuk pergi menjenguk 

Rifa. Dimana ini pertama kalinya Dara menjenguk Rifa 

setelah kecelakaan kemarin. Dan karena memang Rifa 

baru siuman sekarang.  

Sesampainya di ruang rawat Rifa, ternyata disana ia 

bertemu ibunya yang sedang duduk di depan ruangan. 

Dara pun langsung menghampiri ibunya. 

“Tante...” 

“Eh Dara. Apa kabar? Pasti kamu mau menjenguk 

Rifa kan?” 

“Iya tante. Alhamdulillah kabar aku baik. Gimana 

kondisi Rifa sekarang tante apa sudah baikan?” 

“Iya alhamdulillah sudah baikan. Kata dokter dua atau 

tiga hari lagi Rifa udah bisa pulang” 



54 

 

“Oh gitu tante. Iya alhamdulillah atuh ya. Kalau gitu 

aku izin masuk kedalam ya tante” 

“Oh iya silahkan Dara. Kebetulan di dalem juga ada 

Fira” 

“Oh gitu. Kalau gitu aku masuk dulu ya tante” 

“Iya silahkan” 

Dara pun masuk kedalam ruangan. Ternyata didalam 

ada Fira. Ketika Dara mau masuk terdengar mereka 

sedang mengobrolkan sesuatu yang menyebut – nyebut 

nama Dara. Ketika Dara masuk, alangkah terkejutnya 

Fira dan Rifa melihat Dara datang menjenguk. Karena 

mereka fikir Dara tidak akan lagi mau bertemu dengan 

mereka. 

“Assalamualaikum....” 

“Waalaikummussalam....” 

“Dara...??” 

“Fira, Rifa. Gimana kabar kalian udah baikan?. Ini aku 

bawain buah buat kalian. Tadi aku habis dari kamar Fir 

dan ternyata gak ada orang. Jadi aku langsung kesini 

deh” 

“Iya aku emang dari kemarin udah boleh pulang. 

Makanya kamar aku itu kosong” 

“Oh gitu. Tapi kamu udah baikan kan? Udah sehat gak 

ada yg sakit lagi?” 
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“Iya alhamdulillah udah sehat Dara sekarang” 

“Alhamdulillah kalau gitu. Kalau kamu Rifa? Gimana 

udah rada baikan?” 

“Iya udah Dara. Kata dokter dua atau tiga hari lagi 

juga akubudah bisa pulang” 

“Oh gitu. Iya alhamdulillah atuh. Seneng aku 

dengernya kalau sahabat – sahabat aku udah kembali 

sehat” 

“Sahabat?” 

“Iya sahabat Fir. Kan emang kita bertiga ini sahabat 

kan?. Masa kamu lupa sih” 

“Dara soal kejadian waktu itu.....” 

“Udah udah jangan dibahas lagi ya Fir. Aku udah 

maafin kalian berdua kok tenang aja” 

“Seriusan Dara?” 

“Iya Fira aku serius. Masa aku bohong” 

“Asiik..... makasih ya Dara. Berarti kita tetap 

berteman kan?” 

“Ya iyalah. Sampe kapanpun kita bertiga akan terus 

berteman” 

“Yee asiikk” 

..... 
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“Hmmm...... Dara makasih ya kamu masih mau 

nerima dan maafin kita. Padahal kita udah jahat banget 

sama kamu” 

“Iya sama – sama Rifa. Lagian aku yakin kok semua 

yang menimpa aku selama ini udah di tentuin sama Allah 

dan pasti Allah punya maksud dan tujuannya tersendiri. 

Jadi buat apa aku menyimpan dendam dan gak mau 

maafin kalian” 

“Iya sih yang kamu bilang itu bener juga. Sekali lagi 

makasih ya” 

“Iya sama – sama. Oh ya ada yang mau aku ceritain 

juga. Sebenernya aku pacaran sama Fahri itu karena 

terpaksa Rif” 

“Terpaksa gimana Dara?” 

“Iya jadi sehari setelah pertemuan kita di restauran 

waktu itu, Fahri nge chat aku minta ketemuan di 

restauran yang sama. Awalnya dia bilang Cuma mau 

ngajak makan aja. Tapi ternyata begitu beres makan, dia 

nyatain perasaannya ke aku. Aku udah tolak dia dengan 

alesan yang sama kaya aku ke kamu. Tapi dia ngancem 

aku. Dia bilang kalau aku gak mau jadi pacar dia dia 

bakalan nyelakain ibu aku Rif. Kamu taukan sesayang 

apa aku sama ibu aku. Jadi aku gak punya pilihan lain 

buat nerima cinta dia. Tapi kalau boleh jujur sebenernya 

aku gak ada perasaan apa – apa sama dia. Dan selama ini 

aku deket sama dia dan jarang main lagi sama kalian ya 

karena itu tadi. Dia terus – terusan ngancem aku kaya 
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gitu supaya aku gak deket – deket kalian lagi dan dia 

bilang jangan sampe ada yang tau kalau dia suka 

ngancem aku gitu. Jadi aku mau gak mau nurutin 

kemauan dia. Tapi semua itu dia bayarkan dengan rasa 

sakit. Dia ninggalin aku gitu aja dan selingkuh sama 

perempuan lain. Tapi ada bagusnya juga sih sekarang aku 

jadi terbebas dari laki – laki yang gak bener kaya dia 

gitu” 

“Oh jadi gitu ceritanya Dara. Jadi selama ini kamu 

jadian sama Fahri tuh karena terpaksa bukan karena 

kalian saling suka?” 

“Iya bener. Aku jadian sama dia karena terpaksa” 

“Berarti selama ini aku salah menduga. Maaf ya Dara” 

“Iya aku juga udah salah menduga. Ternyata Fahri itu 

orangnya kaya gitu. Gak nyangka aku. Kalau tau gitu 

ceritanya mah aku gak akan ngerencanain teror kaya gitu 

ke kamu. Maafin aku ya Dara” 

“Iya Rifa, Fira aku udah maafin kalian kok. Dan kalau 

boleh jujur..... sebenernya........ aku juga suka sama kamu 

Rif” 

“Apa?? Aku gak salah denger Dara?” 

“Iya kamu gak salah denger kok. Aku suka sama 

kamu. Aku gak bisa ngebogongin perasaan aku. Emang 

awalnya aku belum mau pacaran. Tapi daripada nanti 

kamu keburu diambil orang lain kan. Jadi lebih baik aku 

ungkapin aja perasaan aku ke kamu sekarang” 
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“Ayo lampu ijo nih. Udah jadian aja udah. Aku 

dukung kok kalian berdua jadian” 

“Apaan sih Fir” 

“Udah cepetan tembak lagi Daranya. Entar keburu 

diambil orang lain lagi” 

“Tapi bener kamu serius ini? Gak bercanda?” 

“Iya aku serius” 

“Jadi kalau misalnya aku nyatain perasaan aku lagi ke 

kamu, terus aku ngajak kamu buat jadian, kamu 

bersedia?” 

“Iya aku bersedia” 

“Kalau gitu aku ulang lagi ya pernyataan aku ke kamu 

waktu itu” 

“Sambil Duduk dong terus pegan tangannya buar so 

sweet” 

“Eh Fira apa – apaan sih. Udah gak apa – apa sambil 

tiduran aja. Kan Rifa masih sakit” 

“Enggak kok Dara kalau cuman duduk mah aku bisa” 

“Oh yaudah sini aku bantu” 

“Aku mulai ya. Dara kita kan udah lama temenan. 

Kita juga udah saling kenal satu sama lain. Dan entah 

kenapa dalam diri aku ini, muncul sebuah perasaan. 
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Perasaan sayang dan cinta yang membuat aku selalu 

ingin bersama kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku?” 

“Iya aku mau. Aku juga sayang dan cinta sama kamu” 

“Jadi resmi ya mulai dari hari ini dan seterusnya kita 

pacaran?” 

“Iya Rifa” 

“Asiiikk digunggu traktirannya ya. Semoga langgeng 

ya” 

“Amiinnn” 

Akhirnya Dara dan Rifa pun resmi berpacaran.  

..... 

Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Dara, Rifa, dan 

Fira pun sudah melewati serangkaian ujian mulai dari try 

out, ujian praktek, ujian sekolah, ujian nasional, sampai 

dengan ujian Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi 

Negeri atau SBMPTN. Kini mereka hanya tinggal 

menunggu hasilnya sama mereka diterima atau tidak di 

perguruan tinggi negeri yang mereka inginkan. Dan 

ternyata saat diumumkan hasilnya, mereka bertiga 

berhasil masuk di salah satu perguruan tinggi negeri 

favorit di Indonesia.  

Mereka sangat senang sekali bisa diterima di 

perguruan tinggi negeri favorit di Indonesia dan yang 

membuat mereka senang lagi adalah kareba mereka 
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berada di satu perguruan tinggi yang sama sehingga 

mereka tidak akan berpisah dan bisa terus bersama – 

sama sampai kapan pun. 

 

~TAMAT~ 
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