






2 Goresan dalam Biduk

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memproduksi atau memperbanyak seluruh atau

sebagian dari buku ini dalam bentuk dan cara apa pun tanpa izin
tertulis dari penulis dan penerbit

240 hal., 14 mm x 20 mm
Calibri, 11 pt

ISBN : 978-602-6326-30-0 

Penulis : Siswa SMPN 4 Surabaya

Editor : Dra. Musrifajatun,  Rita Ani Pujiastuti, S.Pd.,M.Si
Rifda Hidayati, S.Pd,  Fatmawati Romlah, S.Pd 

Drs. Soehandaja,  Herlijanti, S.Pd

Desain Sampul dan isi : Atho’ Khoironi

Penerbit : Kanzun Books
Jl. Kusuma 28 Berbek Waru Sidoarjo Jawa Timur 61256

Telp. 031-8668881, 8668887 Faks. 031-8662267
email: kanzunbooks@yahoo.com

Cetakan pertama : Juli 2018

Goresan dalam Biduk
Kumpulan Cerpen 

Siswa SMPN 4 Surabaya



Kumpulan Cerpen Siswa SMPN 4 Surabaya 3

Kata Pengantar
Upaya Tiada Henti

Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan adalah daya 
upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan 
tubuh anak. 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) diharapkan memperkuat gerakan 
penumbuhan budi pekerti. Salah satu kegiatan GLS adalah 15 
menit membaca buku non pelajaran. Hal ini dimaksudkan agar 
peserta didik tumbuh minat membacanya dan meningkatkan 
keterampilan membacanya.

World Economic Forum, tahun 2015 menyepakati adanya 
kemampuan 6 literasi dasar yaitu literasi: Baca Tulis, Numerasi, 
Sains, Finansial, Digital, dan Budaya Kewargaan.

Guna menumbuhkan kemampuan literasi Baca Tulis, selama 
liburan sekolah pesertta didik diberi kegiatan membaca buku non 
pelajaran dan menulis cerita pendek yang harus dikumpulkan 
ketika masuk sekolah.

Karya mereka diseleksi dan terpilihlah karya terbaik. Selanjutnya 
karya mereka dibukukan dalam sebuah buku berjudul  Goresan 
dalam Biduk. Semoga bermanfaat untuk menumbuhkan 
kemampuan peserta didik dalam literasi baca tulis.

Surabaya, Juli 2018

Drs. Moch. Kelik Sachroen Djailani, M.Si
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Liburan Penghujung Tahun
Oleh: Nadine Armavilia Anashya 7G/27

T
ak terasa semester 1 berlalu dengan cepat. Setelah 
seminggu menghadapi Penilaian Akhir Semester, waktu 
untuk beristirahat akhirnya datang. Musim hujan juga ikut 

serta dalam liburan ini.
Pada awal minggu, aku hanya berlibur di dalam kota. Sesekali 

ini, aku ingin merasakan liburan di dalam kota. Pada hari Minggu 
(17/12), aku dan sahabat karibku, pergi ke pusat perbelanjaan 
terdekat dari rumah kami. Yaitu, Pakuwon Mall yang terletak di 
Kota Surabaya bagian barat. 

Liburan ini serasa tak memberikanku kesempatan untuk 
mengunjungi kampung halaman, liburan ini malah mengajakku 
ke tempat yang belum pernah aku kunjungi. Tak lain adalah Kota 
Prigen dan Kota Sukabumi.

Pada hari Sabtu (24/12) aku dan keluargaku berlibur ke Kota 
Prigen. Tempat penginapan kami berada di dataran tinggi sehingga 
hawa disana dingin. Selama perjalanan, jalanan lumayan macet 
sehingga kami menempuh 3 jam dalam perjalanan. Kami sempat 
berhenti sejenak di rest area di pinggir jalan tol, kami membeli 
beberapa cemilan di Indomaret dan Starbucks Coffee. Setelah itu, 
kami melanjutkan perjalanan.

Tak terasa 3 jam berlalu, kami sudah sampai di tempat 
penginapan yang akan kami inap selama 2 hari 1 malam. Selama 
kami di Prigen, kami tidak mengunjugi tempat wisata sama sekali. 
Kami hanya stay at hotel saja. Keesokan harinya, pada pukul 6 
pagi, aku dan kakakku memutuskan untuk berenang. 

Kami tidak menduga suhu kolam renang disana sangat 
dingin, kami memang sudah kedinginan saat itu. Tapi karena 
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salah satu hobiku adalah berenang, maka ku teruskan saja untuk 
berenang meski suhunya tidak menyesuaikan. Sekitar setengah 
jam berlalu, kami kembali ke kamar untuk bersih diri dan bersiap 
untuk sarapan. 

Restoran hotel berada di lantai 3 sehingga tak jauh dari 
kamar hotel kami. Kamar hotel kami berada di lantai 4 sehingga 
kami hanya turun 1 lantai. Setelah sarapan, kami langsung packing 
untuk pulang ke Surabaya.

Tiba-tiba, badanku serasa kurang vit, saat perjalanan pulang 
ke Surabaya, aku muntah-muntah sebanyak 4 kali. Kepalaku pusing, 
dan badanku panas. Pada pukul 8 malam, orang tuaku membawa 
ku ke rumah sakit karena aku sudah muntah sebanyak 7 kali. 
Mereka khawatir dan takut aku tidak bisa ikut ke Kota Sukabumi. 
Ternyata, asam lambungku naik dan itu merupakan gejala maag. 
Dokter memberikan pengobatan lalu mempersilahkanku untuk 
kembali ke rumah. Setelah dua hari, keadaanku mulai membaik 
dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya.

Pada hari Rabu (27/12), tujuan kami mengarah ke Kota 
Sukabumi. Kami harus tiba di bandara pukul 3 pagi karena 
harus mengurus bagasi. Sebenarnya, boarding time nya adalah 
pukul 5 pagi. Karena harus mengurus bagasi, kami datang dua 
jam sebelum boarding time untuk berjaga-jaga agar tidak telat. 
Mengurus bagasi itupun memerlukan waktu sekitar 1 jam. 

Setiba di bandara, kami langsung mengambil tiket yang telah 
kami pesan. Setelah itu, kami segera mengurus bagasi. Saat itu 
waktu masih menunjukkan pukul 4 pagi. Kami menunggu boarding 
time sekitar sejam. Setelah sejam, kami langsung menaiki pesawat 
dan pesawat segera lepas landas. Perjalanan menuju Kota Jakarta 
membutuhkan waktu 1 jam 5 menit. 

Setiba di Jakarta, kami langsung sarapan dan menuju 
Monumen Kesaktian Pancasila untuk mempelajari sejarah G 30 S/
PKI. Pada saat kami berada di Monumen Kesaktian Pancasila, jujur 
saja, hawa disana sedikit mistis sehingga membuat bulu kudukku 
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berdiri. Kami mengunjungi museum dan beberapa monumen 
disana. Lalu, sekitar sejam kemudian, kami langsung menuju ke 
Kota Bogor untuk menaiki kereta api menuju Kota Sukabumi.

Ketika di Kota Bogor, kami pergi ke Botani Square untuk 
menunggu waktu kedatangan kereta api. Tak lama, waktu 
telah menunjukkan pukul setengah satu siang, kami langsung 
melangkahkan kaki menuju Stasiun Padegalang Bogor.

Perjalanan menuju Kota Sukabumi membutuhkan waktu 2 
jam. Di dalam kereta, kami bisa beristirahat sejenak untuk mengisi 
tenaga. Sesampainya di Kota Sukabumi, kami langsung berangkat 
menuju tempat penginapan kami yang akan kami inapi selama 5 
hari. Kami langsung check in sesampai disana. Sayangnya, ayah ku 
harus pergi mencari nafkah. Kami menghabiskan waktu di hotel 
hingga keesokan harinya.

Keesokan harinya, kami sarapan di lantai bawah. Hidangan 
yang aku ambil adalah sereal, cake, dan roti stroberi. Setelah 
sarapan, kami pergi ke pusat perbelanjaan terdekat. Kami hanya 
membeli beberapa pakaian dan makanan untuk makan siang, 
setelah itu, kami menghabiskan waktu di hotel. Pada hari Jumat, 
kami hanya pergi untuk makan siang, kami tidak pergi kemana 
setelah itu karena ayahku hendak pergi bekerja lagi seusai sholat 
jumat.

30 Desember 
Alhamdulillah, hari ini aku diberkahi umur 12 tahun. 

Setumpuk ucapan hadir kepadaku. Pada malam hari nya, kami 
mencari makan malam yang dekat dengan daerah Salabintana. 
Kami memutuskan untuk membeli bebek dan ayam. 

Hmm... bebek dan ayam itu menggoda selera. Tak heran di 
daerah Sukabumi yang sering dipermasalahkan dalam makanan, 
ada makanan yang masih cocok di mulut. Pantas tempat ini ramai 
dikunjungi orang. Kami semua menikmati lezatnya bebek dan 
ayam jontor. 

Setelah perut sudah dirasa cukup kenyang, kami menuju 
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resto pizza primadona disana. Konsep restonya bisa dibilang unik 
dan berbeda, ramai dikunjungi dan pastinya rasanya cocok di 
mulut. Setelah sampai di hotel, kami memakan pizza yang barusan 
dibeli tadi. Pertandingan sepak bola juga ikut menyertai. Ya, bisa 
dibilang, kami tidur larut malam atau begadang.

Esok harinya, kami memutuskan untuk pindah hotel yang 
dekat dengan Daerah Selabintana. Kami check out sekitar pukul 
setengah satu. Lalu, kami makan siang di resto iga penyet yang 
terkenal disana. Sekitar pukul setengah tiga, kami langsung check 
in lalu meletakkan barang dan langsung berangkat menuju Daerah 
Selabintana. Sesampainya disana, kami harus berjalan sebentar 
untuk mencapai tempat tujuan. Hawa sejuk menghempas 
kerudungku. Kami mengambil foto disana karena view disana 
sangat indah. Sayangnya, kami hanya menghabiskan waktu 
sebentar disana karena waktu mulai larut. 

Kami langsung kembali ke hotel dan beristirahat untuk besok. 
Karena besok, kami akan kembali ke Kota Surabaya dan berangkat 
pagi-pagi untuk pergi ke Kota Jakarta. Kami menghabiskan waktu 
di hotel dan melihat sinema tahun baru yang ada di salah satu 
channel tv lokal.

1 Januari
Tahun 2017 telah berakhir, tahun melipat lembaran baru lagi, 

tahun 2018. Perayaan tahun baru pasti ramai tadi, sayangnya aku 
tidak bisa ikut merayakan, aku sudah terbenam dibalik selimut 
untuk menjaga stamina.

Di pagi buta, kami sudah mulai mempersiapkan untuk pergi 
menuju Kota Jakarta. Perkiraan lama tempuh perjalanan bisa-
bisa mencapai 5-7 jam dari Kota Sukabumi menuju Kota Jakarta. 
Mendengar itu, aku sudah tidak semangat lagi. Kami sarapan di 
dalam mobil karena takut jalanan macet apabila kami sarapan 
di tempat. Ternyata, perkiraan kami salah, kami sudah sampai 
di Kota Jakarta pukul 8 pagi atau hanya menempuh perjalanan 
selama dua setengah jam. Kami pergi ke Thamrin City, alias pusat 
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perbelanjaan di Jl. Thamrin. Kami membeli beberapa pakaian 
disana. Seusai dari Thamrin City, kami langsung pergi ke Plaza 
Indonesia dan Grand Indonesia untuk menonton film layar lebar 
berjudul Jumanji: Welcome to the jungle. 

Sebenarnya, aku sudah melihat film adventure ini. Tetapi 
karena aku sangat menyukai film ini, akhirnya, aku melihat film 
ini untuk kedua kalinya. Film berlangsung selama kurang lebih 
sekitar dua jam. Sebelum kami pergi ke bandara, kami makan 
siang terlebih dahulu di sebuah resto seafood disana. Seusai 
makan siang, kami langsung teringat bahwa kami harus menuju 
ke Bandara Halim Perdanakusuma.

Sekitar 15 menit perjalanan, kami telah sampai di tempat 
tujuan, alias Bandar Halim Perdanakusuma. Ayahku tidak ikut 
pulang, karena sekarang tempat mencari nafkahnya bukan di 
Surabaya lagi, melainkan di Kota Sukabumi. Sedih rasanya harus 
berpisah dengan pria yang sudah merawatku sejak kecil, aku 
bersalaman dan sebuah cium tanda sayangnya mendarat di 
keningku, entah, air mataku sudah menggenang di mata. Lambaian 
tangannya serasa berkata, “Hati-hati, Nak. Ayah sayang kepada 
kalian berdua.”, hingga kami sudah hilang dari hadapannya. Berat 
rasanya meninggalkannya sendiri, jauh dari keluarga. 

Pesawat sempat di-delay akibat keterlambatan pilot selama 
40 menit. Kami membeli beberapa cemilan untuk dimakan 
di dalam pesawat. Lalu, kami langsung memasuki pesawat. 
Perjalanannya sekitar 1 jam 15 menit. Setiba di Surabaya, kami 
langsung mengambil bagasi dan memanggil supir taksi. Aku sudah 
mulai mengantuk, jadi aku tertidur di dalam taksi.

Setiba di rumah, kami langsung berganti pakaian. Lalu, 
kerabatku memberi kabar bahwa besok diadakan pertemuan 
keluarga di Kota Lamongan. Setelah itu, kami langsung 
membenamkan diri di bawah selimut.

Suatu saat, aku akan kembali menjenguk ayahku di Kota 
Sukabumi untuk melepas rindu ku dan rindunya yang begitu berat 
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dan sangat dinantikan. Sekian cerita liburan penghujung tahunku, 
semoga di usia dan tahun yang baru ini, aku bisa menjadi pribadi 
yang lebih baik. Amiiin...
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Serunya Liburan
Oleh: Ridho Fahrizal 7G/34

S
etelah terima rapor tanggal 16 Desember kemarin, saya 
menanyakan kepada orang tua  kemana kita liburan tahun 
ini. Karena tahun lalu kami sudah merayakan liburan ke Bali, 

jadi kami mau liburan di JawaTimur saja. Kami memutuskan untuk 
berlibur di Gunung Bomo dan Kawah Ijen.

Pada tanggal 23 Desember pukul 09:30 WIB kami berangkat 
Dari rumah menuju kawasan wisata Bromo. Dalam perjalanan kami 
mampir untuk sarapan di depot Soto Madura kesukaanku. Setelah 
makan soto di depot Soto Madura, kami berangkat melanjutkan 
perjalanan menuju tol Mayjen Sungkono. Ternyata pembayaran 
di pintu tol tidak menggunakan uang tunai tetapi menggunakan  
e-money  yaitu  uang  berupa  kartu yang dapat  membayar 
pembayaran jalan tol. Karena lamanya perjalanan aku pun tertidur 
di dalam perjalanan yang panjang. Setelah tidur yang panjang, 
aku terbangun untuk makan dan minum sekaligus  beristirahat 
sejenak di supermarket, kami membeli makanan dan minuman 
yang tersedia di supermarket. Setelah makan dan minum kami 
melanjutkan perjalanan yang ternyata masih panjang, karena 
malas menunggu  perjalanan aku pun tidur kembali. Saat aku 
terbangun, kami sudah berada di villa yang dekat dengan Gunung 
Bromo yang terletak kabupaten Probolinggo. Kami menyewa dua 
kamar villa. Udara di vila cukup dingin, tetapi kami tetap ingin 
menuju tempat-tempat wisata di Gunung Bromo kami menyewa 
mobil jeep untuk menuju tempat-tempat wisata yang ingin dituju, 
kami dijadwalkan berankat pada pukul 03:00 dini hari. Kami 
membeli sarung tangan dan topi hangat untuk menghangatkan 
kami pada saat melihat matahari terbit. Kami beristirahat di villa 
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untuk mempersiapkan diri melihat matahari terbit.
Pada pukul dua dini hari kami dibangunkan oleh supir jeep 

untuk melihat matahari terbit, kami bersiap-siap untuk melihat 
matahari terbit. Saat kami keluar dari pintu kami disambut oleh 
pak supir jeep. Kami diantar oleh pak supir jeep menuju bukit 
untuk melihat matahari terbit. Saat kami sampai ternyata sudah 
banyak mobil jeep lain yang mengantar penumpangnya. Ternyata 
untuk melihat matahari terbit, tetapi kami hanya perlu berjalan 
kaki saja. Sesampainya diatas kami melihat pemandangan yang 
indah, di sana kami tidak ingin melewatkan momen untuk berfoto. 
Tak terasa hari sudah pagi kami sudah puas berfoto, akhirnya kami 
turun menuju padang savana atau padang rumput yang berada di 
bawah bukit. Perjalanan menuju padang savana cukup panjang. 
Sesampainya di padang savana kami langsung borfoto-foto di 
sana. Setelah puas berfoto kami naik jeep lagi untuk melihat kawah 
Bromo, saat kami melintas kami melawati wisata “pasir berisik” 
yang katanya jika tertiup angin akan berbunyi. Sesampainya 
di parkir jeep kami harus berjalan untuk melihat Kawah Bromo  
karena terlalu jauh kami hanya berfoto dibawah Gunung Batok 
saja. Setelah puas berfoto kami kembali ke jeep untuk kebali ke 
villa. Sesampainya di villa kami sangat senang kami juga lelah. 
Setelah kami keluar dari mobil jeep kami kami masuk  ke kamar 
villa dan langsung istirahat. Setelah istirahat kami membatalkan 
pergi ke Kawah Ijen yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, kami 
ingin berencana ke kota Batu, kami check out dari villa pada pukul 
12.00 WIB dan langsung menuju kota Batu yang diperkirakan 
memakan waktu kurang lebih 3 jam. Perjalanan dari villa ke 
jalan raya cukup lancar, namun jumlah kendaraan cukup padat. 
Ternyata perjalanan kami ke kota Batu diluar perkiraan, sesampai 
di purwosari kami mengalami kemacetan yang sangat panjang. 
Hal tersebut dikarenakan banyaknya orang yang ingin berlibur ke 
kota Malang. 

Sesampai di kecamatan Lawang, kami mulai mencium bau 
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yang kurang sedap  (sangit) dari kendaraan  yang ada didepan 
kendaraan kami, kata ayah itu bau kampas kopling  yang  sudah 
panas kerena terlalu sering diinjak ditanjakan dan jalan dalam 
keadaan macet, mudah mudahan mobil kita tidak mengalami 
panas kata ayah. Sepanjang perjalanan banyak mobil-mobil yang 
mogok karena mesinnya kepanasan. Dan tidak lama lagi mobil 
kami mulai berbau kurang sedap. Ayahku langsung menepikan 
mobil ke pinggir jalan di halaman kedai orang. Ayaku langsung 
membuka cup mesin mobil terlihat asap putih dari mesin, kami 
beristirahat  beberapa saat sambil menunggu mesin mobil dingin. 
Setelah mobil dingin kami mulai jalan, tetapi keadaan jalan masih 
macet dan padat merayap, beberapa saat kamudian mobil kami 
mulai panas lagi. Ayah langsung membelokkan ke rest area yang 
tepat di tepi jalan yang macet. Ayahku bilang kita tidak boleh 
memaksakan kendaraan nanti bisa berakibat fatal  (mobil bisa 
terbakar), kami beristirahat cukup lama dan aku memanfaatkan 
waktu istirahat dengan membeli bakso bersama kakakku di rest 
area. Setelah makan bakso aku dan kakakku menghampiri ibu 
dan ayahku didekat mobil, ayah mengajak kami untuk kembali 
naik mobil. Setelah beberapa menit keadaan mulai lancar dan 
tidak macet perjalanan lancar sampai kami sampai di alun-alun 
kota Batu keadaan disana sangat ramai karena banyak orang ingin 
bermain alun-alun kota Batu, kami mencari-cari hotel yang dekat 
dengan alun-alun tetapi tidak ada satupun hotel yang kamarnya 
kosong karena ramainya orang bertamasya ke kota Batu, ada yang 
dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta dan tentunya ada yang 
dari Surabaya. Hal ini aku lihat dari plat nomor kendaraan yang 
mereka pakai ,nampaknya liburan ini juga merupakan liburan 
pulang kampung bagi orang perantauan yang asal dari Jawa timur.

 Disaat menunggu aku melihat penjual jagung bakar di tepi 
jalan. Aku membeli dua bungkus jagung untuk dimakan berdua 
dengan kakakku, beberapa saat kemudian kami ditawari villa 
yang terletak di Soggoriti yang letaknya cukup jauh dari alun-
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alun kota Batu, karena hari sudah malam akhirnya ayahku setuju 
untuk menginap selama sehari  di villa tersebut. Kami mengikuti 
orang yang mengantarkan kami ke villa di Songgoriti, perjalanan 
menuju villa cukup jauh. Sesampainya di villa kami beristirahat, 
kami juga makan dan minum di villa, setelah itu kami tidur karena 
perjalanan yang panjang.

Keesokan harinya aku dan ibuku berjalan pagi di daerah 
villa. Saat berjalan, kami melihat banyak kendaraan yang berada 
daerah Songgoriti. Setelah berjalan pagi kami mencari makan di 
dekat villa, aku dan ibuku makan dua piring mie goreng. Kami 
kembali ke villa, aku dan ibuku segera beristirahat. Pada pukul 12 
kami check out dari villa, kami pulang dari Malang ke Surabaya. 
Pada saat perjalanan kami  melewati kota Lawang, tiba-tiba ibuku 
ingin berbelanja di sebuah pasar tradisional. Setelah itu kami 
parkir yang tersedia di sebelah pasar, ibu dan ayahku mengajak 
aku untuk ikut ke pasar tetapi aku memutuskan untuk tetap di 
dalam mobil. Setelah beberapa menit aku penasaran dan dalam 
hatiku aku bertanya apa yang dibeli oleh ibuku. Akhirnya aku 
mengikuti ibuku, dan saat aku menghampiri ibuku, ternyata ibuku 
sudah membeli pete dan buah alpukat dan ibuku melakukan 
tawar menawar dengan pedagang  untuk membeli wortel. Setelah 
membeli wotel ibuku pindah ke pedagang apel, ibuku membeli 
apel berwarna hijau. Setelah itu ibuku beralih ke pedagang 
nangka  ibuku ingin membeli setengah buah nangka tetapi sang 
pedagang mengharuskan untuk membeli satu buah penuh tetapi 
ibuku hanya butuh setengah buah saja akhirnya ibuku tidak 
jadi membeli buah nangka. Setelah berbelanja kami kembali ke 
mobil untuk melanjutkan perjalanan  menuju Surabaya melewati 
daerah  Pandaan yang terdapat masjid tua bernama masjid Cheng 
Ho. Tetapi bentuk bangunannya seperti kuil, menurut sejarah, 
laksamana Cheng Ho merupakan penyebar agama islam di pulau 
Jawa  sebelum para wali datang dan ia yang mendirikan masjid 
yang di beri nama Cheng Ho. Setelah diceritakan oleh ayahku 
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tentang  sejarah masjid tersebut tak terasa kami sudah sampai 
di rumah. Aku sangat senang karena dengan liburan ini, aku 
mendapat pengalaman yang berharga.

Demikian cerita liburanku, dan aku berharap untuk liburan 
yang akan datang ketempat yang baru sehingga menambah 
pengalaman dan ilmu pengetahuanku.
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Liburan Bersama “YouTube”
Oleh: Amelia Nuansa Nikita Sari VIII-B/06

H
aii teman-teman gimana liburan 
kalian selama 2 minggu ini? Kalian 
semua pada liburan kemana aja, 

nih? Pasti liburannya seru, apalagi dengan 
menikmati pemandangan malam tahun 
baru 2018 ini. Kalian merayakan tahun 
baru di mana nih guys? Cukup dengan 
bakar-bakar ikan di rumah atau berlibur 
ke luar kota atau juga mengunjungi kakek dan nenek di desa? 
Aku begitu penasaran dengan cerita pengalaman kalian selama 
liburan ini. Apa kalian tidak penasaran juga, bagaimana dengan 
liburanku tahun ini, simak bagaimana ceritanya ya teman-teman. 

Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat merayakan 
natal dan tahun baru 2017-2018 ini bagi yang merayakan. Semoga 
malam natal tahun ini amat sangat berkesan bagi kalian semua 
yang sedang merayakan. Merry Christmast & Happy New Years.

Liburan minggu pertamaku, aku isi dengan menyanyi dan 
mengasah suara vocalku. Dan aku juga sedang belajar membuat 
channel youtube waktu itu. Alhamdulillah keinginanku tercapai, 
sekarang aku sudah memiliki channel youtube tersendiri. Di sana 
aku sudah mengaploud sebanyak 2 video. Sebenarnya aku tidak 
hanya bermain di youtube saja. Tetapi aku juga memanfaatkan 
instagram dan facebookku untuk mempromosikan channel 
youtubeku. Aku sudah banyak mengaploud videoku di instagram 
dan di youtube. Alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang 
dan semoga lebi banyak yang suka dan mendukung karyaku di 
media sosial.
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Ketika aku sedang di rumah aku selalu melakukan rutinitas 
yang namanya olahraga pagi. Olahraga pagiku cukup di dekat 
rumah saja, yaitu jogging setiap jam 06.00-07.00. Setelah olahraga 
ak langsung mandi dan bergegas menemani mama ke pasar untuk 
membeli bahan masakan. Sepulang dari itu aku membantu mama 
untuk memasak pagi. Sembari membantu mama memasak aku 
bisanya berhenti sebentar untuk membersihkan kamar tidur dan 
ruang tamu. Jika pekerjaan beres berberes sudah selesai aku 
lanjutkan dengan membantu mama memasak dan menyiapkan 
untuk sarapan pagi. 

Karena aku masih di rumah, hal yang aku lakukan setelah 
aku menyelesaikan semua pekerjaanku adalah dengan menonton 
youtube. Bagiku youtube adalah ajangku mencari bakat dan 
mengekspresikan karyaku. Maka dari itu aku selalu menonton 
youtube untuk memberika wawasan dan hal positive pada diriku. 
Salah satu channel youtube yang sangat menginpirasi aku adalah 
Samantha Harvey. Dia adalah wanita yang seprofesi dengan aku, 
hanya saja dia pengikutnya lebih banyak daripada aku, hahahaha:v. 

Jika aku sedang bosan di rumah, biasanya aku menghafal 
satu musik bahasa inggris dan mempelajari artinya. Hitung-hitung 
kita bisa belajar bahasa inggris dari lirik lagu tersebut. Setelah aku 
mempelajari lagu tersebut, aku langsung membuat cover untuk 
channel youtubeku. Kalau kalian bilang “Ah.. sok banget sih lu!! 
Followers sedikit aja sok-sokan buat channel youtube.” Kalau 
kalian bilang seperti itu berarti kalian belum bisa menghargai 
usaha dan perjuangan dari teman kalian. Toh kalau kalian 
berpendapat seperti itu kalian juga belum tentu bisa menjadi 
seperti aku. Karena menjadi seperti ini itu harus melewati step 
by step tersendiri dan hinaan dari teman dan masyarakat sekitar. 

Sehari-hari, aku menghabiskan waktuku di kamar untuk 
mengedit dan belajar mengedit. Kira-kira aku membuat video 
untuk uploud di channel youtube adalah 1-2 hari. Ya mungkin 
menurut kalian videoku tidak jelas dan kurang menarik, tapi jika 
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itu berasal dari karya dan usaha kalian tersendiri rasanya itu akan 
beda dan sangat beda. Capeknya, ngantuknya semuanya terbayar 
jika videonya sudah diuploud.

Pada hari Minggu pagi, aku dan sekeluarga sudah berencana 
dari lama untuk menginap di rumah saudaraku yang ada di 
Ponorogo kurang lebih selama 4 hari. Karena kita berangkatnya 
terlalu siang sekitar jam 7 pagi, akirnya di tengah peralanan kita 
terjebak macet. Maka dari itu kita sampai di Ponorogo hari Senin 
pagi sekitar jam 4 subuh. 

Sesampainya kita di sana keluargaku benar-benar disambut 
dengan sapaan hangat dari tetangga saudaraku di Ponorogo. 
Sebenarnya aku bukan pertama kalinya mengunjungi kota ini. Aku 
sudah mengunjungi kota ini sebanyak 3X. Tapi dengan pertemuan 
singkat itu aku mendapatkan banyak teman. Bahkan dari kalangan 
nenek-nenek dan kakek-kakek saja aku kenal. Karena menurut 
aku, orang Ponorogo itu sangat ramah-ramah sekali dan tidak 
memandang kita itu dari keluarga mana, mungkin dengan begitu 
aku mendapatan banyak teman di sana. Keesokan harinya aku 
diajak oleh pamanku untuk ke sawah dekat rumahnya. Karena 
di kota Ponorogo lingkungannya sangat asri sekali. Belum ada 
perkotaan yang menjulang tinggi. Hanya ada rerumputan dan 
daun-daunan yang tumbuh dengan subur di sana. 

Pada waktu itu aku lebih mengenal bagaimana arti hidup. 
Hidup di desa dengan kesederhanaan, kelembutan, kerja sama, 
dan keakraban. Aku belum pernah melihat manusia yang berhati 
lembut seperti mereka. Banting tulang hanya untuk gaji yang 
sedikit menurutku. Membangunkan diri di pagi hari, tidak ada 
aktivitas lain disana kecuali menanam padi dan tanaman lainnya. 
Mungkin jika aku diposisi mereka, aku tidak sanggup menahan 
panas teriknya matahari yang sangat menyengat itu.

Dengan ramahnya mereka memanggilku dengan sebutan 
“Ndok, cah ayu kowe ki teko ngendi? Ayu-ayu parane sawah.” 
Lalu pamanku menjawab “Niki ponakan kulo mbah, oleh ra aku 
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ngewangi sampean nandur pari?? Gendok ki yo katene belajar.” 
Si mbah menjawab “oalah, teko ngendi to ndok asalmu??” aku 
menjawab “saya dari surabaya mbah, saya boleh coba nggak??” 
si mbah tersenyum seakan-akan aku adalah cucu yang paling 
ia sayangi. Sesudah berbincang-bincang sedikit aku diberikan 
peralatan namanya topi tani, sabit, dan karung beras untuk wadah 
padi yang sudah menguning.

Karena hari sudah sore, aku diajak paman untuk pulang ke 
rumah karena takutnya ayah dan mama khawatir di rumah. Aku 
dan paman segera berpamitan kepada si mbah, ibu-ibu, dan 
bapak-bapak yang ada di sawah. Rasanya sangat terharu sekali 
melihat lambaian tangan mereka. Yang rela bangun pagi dan 
pulang malam hanya untuk gaji yang tidak setimpal. Tapi mau 
bagaimana lagi hanya pekerjaan itu yang bisa membuat mereka 
bisa bertahan hidup sampai sekarang.

Sesampainya di rumah ternyata ruang tamu sangat kosong 
dan sepi, hanya ada adikku yang bermain handphone disana. 
Aku mulai memasuki ruang tengah dengan mencium harum khas 
masakan desa. Ternyata bibiku, mamaku, dan adik pamanku 
sedang menanak nasi disana. Sedangkan ayah sedang mengambil 
buah mentimun sebagai sayur lalapan hari ini. Aku heran dengan 
orang desa seperti pamanku. Padahal pamanku baru saja pulang 
dari sawah tapi tidak punya rasa lelah sama sekali. Paman langsung 
bergegas untuk membantu ayah mengambil mentimun yang jarak 
pohonnya sedikit tinggi. 

Tiba-tiba mamaku bilang “Mel, ndang mandi habis ini kamu 
makan ya. Ajaken adek juga buat gabung di ruang makan.” Aku 
langsung bergegas mengambil handuk untuk mandi. Asal kalian 
tahu saja, kamar mandi yang aku pakai waktu itu tidak seperti apa 
yang kalian bayangkan. Dan tidak seperti kamar mandi kalian di 
kota yang berlantai cerah dan bersih. Mandi dengan air shower, 
dan tidak kegelapan untuk berkaca di kamar mandi. Kamar mandi 
disini sangat amat sederhana sekali. Hanya beralaskan tanah dan 
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lubang persegi yang digunakan sebagai penerangan di kamar 
mandi. Mengambil air saja harus berusaha terlebih dahulu untuk 
bolak-balik menimba dari sumur. 

Setelah aku mandi dan berganti baju, aku dan keluarga besar 
langsung makan dengan lahap di meja makan. Ada banyak sekali 
macam ikan laut. Ada ikan bandeng, ada ikan togkol dan ada ikan 
mujaer. Baunya benar-benar tidak seperti kita makan di kota. Ini 
bau dan rasanya sangat khas pedesaan. Harumnya sangat tercium 
dari jarak jauh dan rasa daging ikannya sangat empuk sekali. 
Meskipun kita makan yang katanya orang kota kampungan, tapi 
di sini kita sebagai orang kota sangat menikmati kebersamaan ini. 
Menurut aku ini sudah mewah kok, hanya saja kita tidak makan 
dengan tempat duduk dan meja yang mahal dan megah.

Malamnya aku dan keluarga besar bakar-bakar jagung 
dengan menikmati dinginnya hawa dan pemandangan yang 
indah di sana. Untung saja aku dari rumah sudah beraga-jaga 
untuk membawa 2 selimut. Ada gunung yang menjulang tinggi, 
ada burung yang berkicau dengan lantang, ada angin sepoi-sepoi 
dan masih banyak sekali. Karena melihat kondisi rumah kita yang 
ramai, akhirnya tetangga paman dan bibiku ikut bergabung dengan 
kita. Ada yang membawa ikan , ada yang membawa jagung, ada 
yang membawa sosis dan masih banyak lagi. Di sana aku benar-
benar merasakan apa arti hidup dan arti pentingnya keluarga. Di 
perkotaan kita hanya menonton tv, sibuk dengan pekerjaan kita, 
memegang handphone, bekerja pula sekarang harus membutuh 
laptop. Semua sudah serba canggih, dan simple. Tidak seperti di 
desa, yang harus hidup dengan kesederhanaan dan kerja keras. 
Kalian boleh deh mencoba tinggal di rumah paman kalian atau 
nenek kalian yang benar-benar rumahnya ada di desa. Jangan 
pedesaan yang dekat dengan kota, karena rasanya akan berbeda 
sekali aslinya pedesaan dengan perkotaan.

Selama 4 hari berturut-turut aku benar-benar merasakan 
rasanya menjadi bocah kecil dan gadis desa yang pekerjaannya 
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harus membantu ibu memasak di rumah. Tapi aku sangat senang 
sekali bisa merasakan rasanya kebersamaan, keceriaan, dan 
kebahagiaan. Karena biasanya jika di kota aku hanya sibuk dengan 
bukuku, laptopku dan handphoneku. Mumpung aku di desa aku 
bisa meninggalkan semua alat canggih itu.

4 hari itu mulai berlalu. Pada hari Sabtu pagi tepatnya setelah 
salat subuh, aku dan keluargaku berpamitan kepada keluarga 
besar pamanku yang ada di Ponorogo. Karena ayah benar-benar 
ingin sekali untuk mengunjungi kota Yogyakarta dan merasakan 
masakan gudeg asli disana. Ayah sudah merencanakan perjalanan 
ini sejak 1 bulan yang lalu, dan alhamdulillah bisa tercapai pada 
liburan bulan ini.

Rasanya sangat sedih sekali harus meninggalkan mereka yang 
baik hati dan ramah. Meninggalkan pedesaan yang sangat asri 
dengan kehijauan. Tapi bagaimanapun aku disana hanya sebagai 
pengunjung dan tamu yang menginap selama beberapa hari. Aku 
belum sempat berpamitan dengan teman-temanku, karena saat 
itu benar-benar masih pagi dan sangat sepi. Aku meninggalkan 
desa itu penuh dengan kebahagiaan dan melukisi hidupku dengan 
banyak pengalaman yang sangat berkesan.

Karena aku dan ayah belum pernah ke Yogyakarta sendiri, 
kita mulai kebingungan dengan GoogleMAP. Rasanya seperti orang 
tersesat karena pada hari itu sepi sekali. Padahal kita berangkat 
H-1 sebelum malam tahun baru. Akhirnya ayah minggir untu 
tanya ke orang Yogyakarta mengenai alamat sebuah HOTEL. Kita 
sudah tanya banyak orang, ada yang bilang masih jauh dan ada 
juga yang bilang kurang ½ jam lagi sampai. GoogleMAP pada saat 
itu lagi eror juga karena tidak ada jaringan sama sekali di sana. 

Akhirnya ayah memutuskan untuk berhenti sejenak. 
Berhenti di PERTAMINA untuk salat dan istirahat terlebih dahulu. 
Pada waktu itu tepatya jam 9 malam ayah berpikir untuk mencari 
warung kopi. Ternyata setelah ayah minum kopi sebentar, balik ke 
mobil sudah mengetahui sebuah alamat. Ternyata memang benar, 



Kumpulan Cerpen Siswa SMPN 4 Surabaya 23

bapak yang tadi memberikan alamat untuk jalan pintas agar cepat 
sampai tapi jalannya berahaya dan sepi. Sedangkan bapak yang 
berjualan di warung kopi ini, memberikan alamat yang banyak 
dilalui oleh pengemudi jalan dan tidak berbahaya untuk dilalui 
pengunjung seperti kami ini.

Karena jaraknya lumayan jauh ayah memutuskan untuk 
semalam tinggal di sebuh LOSMEN yang  nyaman untuk dibuat 
istirahat. Setidaknya bisa untuk mandi, makan, tidur, charger 
handphone, dan lain sebagainya. Waktu itu ayah kesulitan untuk 
mencari sebuah LOSMEN di Yogyakarta, karena sudah banyak 
yang boking. Alhasil kita mendapat informasi LOMSEN kosong dari 
bapak warung kopi yang lain. Alhamdulillah meskipun LOMSEN 
yang kami tempati kecil dan sederhana tapi nyaman juga untuk 
dijadikan tempat tinggal sementara. 

Keesokan harinya, setelah kita mandi dan makan kita 
prepare untuk check out dari LOSMEN tersebut. Kita check out 
dari LOSMEN sekitar jam 7 pagi. Tiba-tiba mama bilng di mobil 
“Mel, daripada kita nyari HOTEL terus liburannya kurang enak, 
mendingan kita sekarang ke Candi Borobudur dulu aja gimana??” 
aku jawab “Yaudah mending gitu ae ma, sebentar aku bilang ayah 
dulu ya ma.” Tidak lama kemudian setelah kita semua masuk 
mobil, kita langsung bergegas untuk ke tempat wisata tujuan awal 
kita. Kira-kira perjalanan dari LOSMEN ke Candi ada sekitar 1,5 
jam. 

Sesampainya di sana, tempatnya ramai sekali dan bersih. 
Banyak orang yang berjualan topi, makanan, barang-barang antik, 
minuman, dan persewaan payung. Setelah ayah parkir mobil, 
mama langsung membawaku untuk membeli topi pantai. Setelah 
itu aku langsung bergegas untuk membeli tiket karena loket 
antrian sudah penuh. 

Disana tidak diperbolehkan untuk membawa makanan dari 
luar selain minuman. Sampai saat ini aku belum mengetahui 
mengapa tidak diperbolehkan membawa makanan ke dalam 
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Candi. Mungkin supaya tidak mengotori daerah Candi Borobudur. 
Dan penjagaan disana sangat ketat karena setiap pengunjung akan 
diperiksa tasnya satu persatu. Jika ada yang membawa makanan, 
makanan tersebut akan disita sementara. 

Ketika aku mulai memasuki wilayah Candi Borobudur 
tersebut aku melihat pemandangan yang sangat luar biasa. 
Banyak tanaman yang tumbuh dengan subur. Banyak buang 
berwarna-warni disana. Ada yang berwarna merah, ada yang 
berwarna merah muda, ada yang berwarna putih, dan ada juga 
yang berwarna kuning. 

Ada banyak sekali feed yang bisa kita jadikan sebagai galeri 
untuk berfoto. Ada feed bingkai bunga, ada feed taman, ada feed 
rangkai bunga, dan lain sebagainya. Yang paling terpenting, jangan 
pernah melewatkan untuk foto bareng si bule cantik dan tampan. 
Karena bule di Candi Borobudur lumayan banyak gengsss. Asalkan 
kalian bisa ngomong bahasa inggris dan tidak sungkan untuk foto 
bareng mereka. Kalau misalnya kalian ditolak ya biasa aja, cari yang 
mau foto bareng kalian. Tidak usa ragu untuk mengungkapkan 
rasa keinginan kalian, karena kalian bakal sia-sia jika tidak bisa 
foto dengan si bule.

Selanjutnya aku mulai menaiki daerah yang sangat suci dan 
sakral. Yaitu tangga yang membawa kita sampai puncak final 
Candi Borobudur. Aku Cuma bagi saran aja, bagi kalian yang ingin 
ke Candi Borobudur lebih baik untuk tidak menggunakan high 
heels. Karena itu bakal merepotkan diri kalian sendiri. Karena 
pada waktu itu yang aku rasakan adalah panas, sumuk, haus, dan 
campur aduk. Padahal waktu itu aku tidak memakai high heels. 
Dan jangan lupa untuk membawa kipas, topi, dan jaga-jaga untuk 
membawa minuman sendiri dari rumah.

Satu persatu tangga mulai aku lalui. Tanpa rasa lelah aku 
benar-benar ingin melalui puncak final di Candi Borobudur. Banyak 
sekali yang antusias untuk melihat keindahan dunia tersebut. 
Untung saja ada yang mengawasi kita disetiap ujung tangga. 
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Hingga sampai akhirnnya aku berada di puncak paling tinggi. Aku 
bisa melihat bagaimana indahnya pemandangan jika dilihat dari 
atas. Aku benar-benar menghabiskan memoriku untuk foto di 
candi tersebut. Ya pada tepatnya lagi ntuk mengajak bule foto. 
Hitung-hitung dijadikan sebagai memori bahwa kita pernah ke 
Candi Borobudur. Banyak sekali larangan jika kalian ingin berfoto 
di Candi tersebut. Tidak boleh berdiri diatas Candi dan tidak boleh 
duduk diatas Candi. Mungkin memang agak kurang asik sih, tapi 
bagaimana lagi Candi tersebut memang sudah dipercaya dan 
benar-benar dijaga warisannya oleh penduduk Yogyakarta. Kita 
harus menghargai dan menaati semua peraturan itu. Tapi jika 
kalian ingin duduk diatas Candi tersebut, tunggu saja pengawalnya 
berpindah tempat. Hehehe.. bolehlah kita foto 1 pose saja, kita 
kan sayang warisan pak. Setelah itu aku dan keluarga langsung 
bergegas untuk mencari sebuah HOTEL yang selama ini kita 
cari. Sedangkan cuacanya juga sudah mulai tidak mendukung. 
Sebenarnya masih ada banyak sekali tempat-tempat di Candi 
Borobudur. Karena waktunya sudah tidak cukup dan keadaan 
cuaca yang kurang mendukung, akhirnya ayah memutuskan untuk 
segera masuk mobil untuk berteduh dan melanjutkan perajalanan 
kita.

Hari sudah mulai sore, dan HOTEL pun belum ketemu sampai 
saat ini. GoogleMAP juga sangat tidak membantu untuk cuaca 
hujan seperti ini. Dengan jaringan yang ala kadar kita lalui bersama. 
Hingga akhirnya koneksi benar-benar menyala dan membuat kita 
bersemangat karena jarak HOTEL AMARTA tidak jauh dari mobil 
kita. GoogleMAP mengatakan bahwa jaraknya bisa ditempuh 
kurang lebih1 menit lagi. Akhirnya kita menemukan HOTEL yang 
selama ini kita sudah cari. Ayahku memarkirkan mobilnya dan 
packing barang apa saja yang harus dibawa ke HOTEL. Sambil ayah 
daftar ulang untuk registrasi chek in HOTEL. 

Setelah check in kurang lebih selama 15 menit, sekarang 
ak sekeluarga bisa menikmati bagaimana empuknya kasur. 
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Bisa selanjar, bisa bebaring, dan bisa gulung-gulung di kasur. Ya 
meskipun aku harus membawa barang yang paling berat diantara 
bawaan ayah, mama dan adikku. Yaitu sebuh koper besar yang 
isinya semua baju-baju keluargaku. Tidak ada yang membantu aku 
untuk menaikkan koper tersebut. Harus melewati anak tangga 
yang menurutku sangat banyak dan berliku-liku. Tapi sudah 
terbayarkan dengan rasa AC, TV, dan tempat tidur yang nyaman 
ini.

Aku bergegas untuk membersihkan wajah dan segera untuk 
mandi. Setelah mandi aku langsung makan disambi dengan 
menonton tv bersama adikku tercinta. Sedangkan mami dan 
ayahku masih tidur dengan sangat pulas bakan tidak bisa untuk 
dibangunkan.

Ternyata setelah ditunggu selama 30 menit, mereka bangun-
bangun sendiri. Dan hal pertama yang mereka tanyakan adalah 
soal makanan. Karena waktu itu belum ada yang jual makanan, 
akhirnya ayah dan mami memutuskan untuk mandi terlebih dahulu 
dengan bergantian. Setelah itu aku menunggu mereka bersiap-
siap untuk pergi ke MALIOBORO. Aku mengisi waktu luangku 
dengan membuat vidoe baru untuk ku posting di instagram aku. Eh 
ternyata ayah datang-datang membawa sate ke atas. Padahal tadi 
turun tidak bilang apa-apa. Ternyata ayah bawa sate yang rasanya 
sangat pedas dan enak sekali. Dengan begitu perut kita tidak 
terasa lapar. Setelah itu aku berangkat ke MALIOBORO dengan 
menaiki becak motor. Kami sangat menikmati rasanya udara yang 
dingin dan sejuk di malam hari ini. Kenapa kita menaiki becak 
motor sebagai kendaraan kita?? Jawabannya adalah karena jalan 
MALIOBORO ditutup karena kedatangan bapak Jokowi presiden 
tercinta kita.

Singkat cerita, setelah jalan-jalan ke Candi Borobudur 
dan MALIOBORO, sebelum itu ayah sudah check out dari hotel 
itu sebelum masa berlaku di HOTEL habis. Keesokan harinya 
aku mengunjungi tempat yang lebih sakral lagi yaitu Keraton 
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Yogyakarta. Pada waktu itu aku diantar oleh pemandu wisata yang 
sangat baik dan ramah. Kami diantarkan ke tempat-tempat yang 
belum kami mengerti di daerah Keraton Yogyakarta tersebut. Di 
Keraton Yogyakarta kita hanya membeli tas, baju, jajanan khas 
kota Yogyakarta, topi, dan mainan.

Alhasil setelah kita mengunjungi semua tempat yang ada di 
Keraton Yogyakarta ayah mengeluh lapar lagi. Sangking laparnya 
dan ngidamnya ayah kepingin makan Gudeg Yogyakarta. Ayah 
langsung meninggalkan Keraton Yogyakarta tersebut dengan 
berhenti disebuah depot yang menghidangkan Gudeg dan Dawet 
asli Yogyakarta. 

Singkat cerita, pada sore harinya kita langsung mengunjungi 
pantai yang sangat indah dan masih terbilang asri. Yaitu Pantai 
Parangtritris. Pantai yang sangat indah dan megah luar biasa. Dan 
saking luar biasanya banyak sekali yang mengunjungi pantai yang 
sangat terkenal di kota Yogyakarta. Disana kita hanya foto dan 
bermain air. Setelah itu kita langsung bergegas ntuk pulng karena 
hari sudah mulai malam dan mendung. Di pantai tersebut tidak 
ada antrian loket lagi. Karena untuk masuk pantai tersebut tidak 
dikenakan biaya sama sekali. Hanya saja jika kalian ingin mandi, 
menunggang kuda, dan foto dengan bingkai yang sudah disiapkan 
disana. Kalian bisa mengeluarkan ongkos sebesar Rp. 1.000 untuk 
cuci kaki, Rp. 3.000 untuk mandi, Rp 50.000 untuk menunggang 
dan menaiki kuda, Rp. 10.000 untuk hasil cetak foto, Rp. 3.000 
untuk foto dengan bingkai bunga, dan lain sebagainya. Sebenarnya 
masih banyak wahana yang sangat seru disana. Tapi, aku belm 
bisa untuk mencoba satu persatu. Tepat pada jam 5 sore, kita 
sudah harus benar-benar untuk meninggalkan kota Yogyakarta 
yang banyak menghiasi hidup kita di tahun 2017-2018 ini. Rasanya 
snagat sedih sekali dan yang terpenting aku bakal merindukan 
kota dengan segala kesederhanaan, keramahan, kesopanan, dan 
banyak sekali julukan untuk kota ini. Ternyata keadaan arah balik 
sangat macet sekali hingga akhirnya aku sampai di kota tercinta 
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Surabaya pada jam 5 pagi.
Singkat kata di tahun 2018 ini adalah, gunakan waktumu 

dengan baik dan usahakan dirimu menjadi seseorang yang lebih 
baik lagi. Hargai setiap tahun yang pernah kamu lalui. Dan biarkan 
keburukan yang ada di tahun lalu hanyut. Bangkitkan dirimu 
dari rasa takut dan kelurkan semua imajinaimu untuk tahun 
berikutnya. Dan satu lagi, jangan pernah melupakan moment 
yang paling berharga pada liburan tahun ini.
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Yogyakarta Menanti Ku
Oleh: Farah Hasnaa’ul Haniifah IX-A/16

M
endung hitam menyelimuti surabaya seakan enggan 
tuk beranjak kemana mana. Tak lama kemudian hujan 
mengguyur di kota surabaya dari angin kencang pun 

bertiup, namun semua itu tak akan mengurungkan niat kami 
sekeluarga tuk berangkat ke Yogyakarta.

Tepat pukul 20.30 kami bertiga bersama mama dan papa 
meninggalkan kota surabaya. Dengan diiringi hujan deras dan 
angin kami perlahan menyusuri jalan jalan disekitar surabaya. 
Kemacetan pun dimana mana, sengaja kami bertiga berangkat 
untuk menghindari kemacetan. Namun keadaan berkata lain, 
justru jalan menuju ke luar kota penuh dengan kendaraan roda 
empat dan dua yang padat merayap. Jarak tempuh dari rumah ke 
bundaran waru bisa mencapai dua jam. Semua terasa lega setelah 
kepadatan kendaraan mencair ke arah Mojokerto.

Hujan gerimis menemani perjalan kami, dingin mulai terasa 
ditubuh. Dan pupil mata mulai mengecil pertanda kantuk tiba. 
Perjalananku ke luar kota kali ini tidak seperti biasanya, tanpa ada 
kedua kakakku, semua karena ada aktivitas masing masing.

Kakak terbesarku sibuk dengan kegiatan kampusnya, 
sedangkan kakakku yang kedua sedang ada pertandingan 
di Yogyakarta. Maka dari itu kami bertiga bertujuan untuk 
menyaksikan pertandingan. Namun sayang, kemacetan terjadi 
dimana mana hingga perjalananku terhambat dengan kemacetan 
tersebut. Sebuah truk besar memuat kayu gelondongan seberat 
30 ton terguling di hutan jati Ngawi.

Semua kendaraan baik bus, truk, termasuk mobil yang 
kutumpangi hanya bisa merayap hingga di pagi hari. Saat itu pun 
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hujan masih tetap mengguyur jalanan. Kuterjebak dalam sebuah 
kemacetan hingga berjam jam. Hingga matahari terbit dari ufuk 
timur kemacetan pun belum pudar juga.

Dipinggir desa dalam sebuah kemacetan ada seseorang ibu 
ibu setengah baya menyarankan untuk lewat dijalan kecil untuk 
menghindari kemacetan. Pada akhirnya, kami pun mengikuti 
saran si ibu ibu yang baik hati. Dengan jalan pintas yang rusak dan 
berlubang kami lalui. Kami pun berjuang untuk melintasi jalan 
yang penuh batu,pasir dan genangan air, karena memang jalan 
tersebut adalah jalan yang akan dibangun jalan tembusan menuju 
Solo alias jalan tol.

Lumayan daripada macet. Pemandangan pun indah, sawah 
yang luas, tumbuhan jagung. Naik turunnya jalan kunikmati. Hujan 
jati yang sepi, jalan menanjak,tak ada kendaraan lain membuat 
kecil hatiku. Rasanya ingin ku cepat cepat keluar dari hutan yang 
gelap itu.

Hujan masih mengguyur dijalanan untuk menghabiskan sisa 
malam. Kami pun berhenti untuk istirahat sejenak dan mengisi 
perut yang sudah berontak. Kulihat jam telah menunjukkan pukul 
08.00 pada saat itu masih berada di Sragen. Perjalanan kami 
sudah cukup lama yaitu 12 jam, padahal biasanya Surabaya ke 
Solo perjalan normal bisa ditempuh dengan waktu 6 jam.

Meskipun bosan dijalan, ku tetap semangat untuk 
melanjutkan perjalananku menuju Yogyakarta. Hujan deras 
semalaman tak menyurutkan niat kami semua tuk berjuang. 
Perjalanan dari Solo ke Yogyakarta sudah tak asing lagi bagiku.

Sesampainya di Yogyakarta tak langsung aku beristirahat, 
namun aku menyaksikan pertandingan pencak silat di kampus 
UMY, karena kakakku yang kedua sedang bertanding di kampus 
itu dan Alhamdulillah menang. Capek, lapar, ngantuk bercampur 
menjadi satu akhirnya ku bermalam di Yogyakarta.

Keesokan harinya kulanjutkan perjalanan ke Kota Solo. 
Rasanya  bahagia aku melaju ke Kota Solo, karena solo adalah 
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kota kelahiran kedua orang tuaku. Sesampainya di Solo, tentunya 
dirumah nenekku disambut dengan ramah saudara suadaraku, 
banyak sekali anaka anak kecil disana.

Disolo aku sempat jalan jalan bersama saudaraku hingga 
menuju ke sebuah perkebunan. Disepanjang jalan aku tengok ke 
kanan dan kiri ada pohon duren, rambutan, dan jambu. Semua 
sedang berbuah, sayang aku hanya turun untuk foto saja, karena 
memang tidak untuk dijual.

Setelah seminggu aku berada di Kota Solo yang selalu 
banyak kenangan, akhirnya aku harus pulang ke Surabaya 
untuk melanjutkan liburanku yang amsih tersisa beberapa hari. 
Perjalanan menuju Surabaya lancar dan aman. Sesampainya di 
Surabaya aku merasa lega, karena udah sampai di kota tercintaku, 
akhirnya rasa kantuk datang aku harus istirahat dulu. Keesokan 
harinya aku jalan jalan tipis di Surabaya untuk menghabiskan sisa 
waktu yang masih beberapa hari.

Aku beserta mama dan papa melanjutkan liburan ke Kota 
Malang,sejuk dingin itulah kotanya. Aku berkunjung ke Kota 
Malang untuk mengunjungi kakakku terbesar yang kuliah di 
Unibraw, kebetulan kakakku sedang menggelar pameran di 
Kampusnya.

Beberapa hari di Kota Malang kunikmati sejuknya kota dan 
menikmati segelas susu sapi di Alun alun batu tuk menghilangkan 
lelah sebentar. Setelah beberapa aku berada di Malang akhirnya 
aku harus pulang lagi ke Kota Surabaya.

Gerimis tipis menemani perjalananku menuju ke Surabaya, 
tapi perjalanan lancar dan sampai dirumah di tengah malam, 
karena kami berangkat sudah gelap.

Akhirnya aku telah sampai di Surabaya dan keesokan harinya 
kulanjutkan lagi jalan jalan di sekitar Surabaya hingga malam hari 
untuk menghabiskan masa masa liburanku. Tepat di penghujung 
tahun aku berada di rumah saja, kunikmati malam pergantian 
tahun di rumah bersama keluargaku tercinta, karena aku yakin 
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jalanan diluar pasti macet total penuh dengan lautan manusia.
Demikian tadi liburan sederhanaku bersama keluarga. 

Karena menurutku liburan itu gak harus mahal, tapi membuat hati 
bahagia dan menambah wawasan yang luas buatku.
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Berkat Natal
Oleh: Janelinda IX-A/21

P
ada tanggal 16 DEC 2017, akhirnya liburan sekolahpun 
dimulai.... saya bersama keluarga, pergi bersenang-senang 
dan menunggu keluarga besar saya di Surabaya. Selama 

menunggu kehadiran keluarga besar saya, saya mengerjakan 
tugas-tugas sekolah yaitu meresume 15 buku, dan lain-lain. Pada 
tanggal 17 DEC 2017 sampai tanggal 23 DEC 2017, saya diundang 
di gereja-gereja untuk menghadiri perayaan natal. saya sekeluarga 
diundang untuk bermain musik. Saya bermain biola, kakak saya 
bermain kecapi, adik saya bermain drum, dan papa saya bermain 
ukulele. Keluarga saya memang keluarga pemusik, jadi pasti 
ada yang mengundang keluarga saya untuk mengisi acara natal 
bersama. 

Tanggal 24 DEC 2017, saya dan keluarga saya mempersiapkan 
bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pohon natal. Saya 
sekeluarga setuju untuk membuat pohon natal yang besar, jadi 
kami membutuhkan bahan-bahan yang cukup untuk membuat 
pohon natal tersebut. Kami membuat pohon natal dari kawat 
dan kertas-kertas bekas. Setelah itu kami menghiasinya dengan 
hiasan-hiasan natal dan kado-kado natal yang sangat keren dan 
menarik. Pohon natal milik kamipun sudah jadi. Pada saat yang 
tepat yaitu tanggal 25 DEC 2017, semua keluarga besarku datang 
untuk merayakan hari natal bersama-sama di Surabaya. Kami 
merayakannya dirumah dan digereja. Kami sangat senang karena 
bisa berkumpul bersama lagi dan merayakan hari natal bersama 
dengan sangat meriah. Digereja juga tidak kalah meriahnya kami 
juga merayakan hari natal bersama dengan teman-teman. Kami 
memuji dan memuliakan nama TUHAN. Kami juga melakukan 



34 Goresan dalam Biduk

tukar kado bersama keluarga dan teman-teman kami. Bagi saya 
hari natal adalah hari yang sangat istimewa.

Saya sekeluarga juga tidak menyangka, karena kami 
mendapat berkat natal dari TUHAN yaitu: kami diajak keluarga 
besar kami untuk berlibur ke Banyuwangi. Disana kami menginap 
di Hotel Baru Dua Beach, kami menginap selama 2 hari 3 malam.
Walaupun singkat kami sangat menikmatinya. Paginya tanggal 27 
DEC 2017,saya bangun dan melihat matahari terbit. Saya sangat 
senang karena baru kali ini saya bisa melihat matahari terbit. 
Setelah itu saya pergi ke pantai Bama, diperjalanan menuju 
ke pantai Bama saya melihat banyak sekali monyet. Saya ingin 
mencoba memberinya makan, saya memberanikan diri untuk 
memberi makan monyet-monyet itu dan saya berhasil memberi 
makan monyet-monyet itu. Di perjalanan menuju pantai Bama 
juga tidak hanya monyet saja, tapi masih ada lagi yaitu kerumunan 
banteng. Perjalanan ke pantai Bama juga lumayan jauh melewati 
lahan-lahan yang luas, disana saya juga berhenti untuk berfoto. 
Saya memanjat pohon untuk mendapat sudut pandang foto yang 
bagus. Pantai Bama terletak didalam Taman Nasional Baluran, 
tapi sayang pantai Bama disana jelek karena tidak ada ombaknya 
sama sekali. Keesokannya tanggal 28 DEC 2017, saya dan keluarga 
pergi ke Pantai AMPE untuk snorkling. Sesampainya disana, kami 
berganti pakaian dan mengenakan pelampung. Karena kami mau 
snorkling, kami harus menyebrang ke Pulau Tabuhan karena 
disanalah tempat yang cocok untuk snorkling. Dari Pantai AMPE 
menuju kePulau Tabuhan kami harus menyebrang dengan perahu. 
Setelah tiba di Pulau Tabuhan disana kita bisa istirahat terlebuh 
dahulu, setelah kami tiba di Pulau Tabuhan ombaknya juga 
cukup besar, dan air lautnya juga berwarna biru mudah. Setelah 
kita sampai disana kami bisa makan dan minum terlebih dahulu 
disana. Selain makan dan minum saya dan saudara-saudara saya 
juga bermain pasir dan mengumpulkan kereang-kerang untuk 
dibuat hiasan, kita juga mencari kelomang atau bisa disebut 
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juga keong. Setelah kita beristirahat kami juga menjelajahi Pulau 
Tabuhan. Saya dapat melihat banyak sekali ikan-ikan yang sangat 
lucu dan berwarna-warni. Tidak hanya ikan-ikan saja, saya juga 
menemukan dan melihat bintang-bintang laut yang berwarna-
warni, tripang, ikan teri, bulu babi, karang- karang yang berwarna-
warni, dan masih banyak lagi. Saya merekam dan memotret semua 
yang ada di Pulau Tabuhan. Saya dan keluarga saya menikmati 
semua itu, kami bersenda gurau bersama, bermain bersama, 
dan melakukan semua hal-hal baru. Setelah itu kita memutuskan 
untuk kembali ke Pantai AMPE. Ditengah-tengah perjalanan kami 
melihat banyak sekali nelayan-nelayan yang sedang menangkap 
ikan. Setelah itu di Pantai AMPE, kita juga menikmati camilan 
yang kita bawa sebelumnya. Sudah saatnya kami kembali ke hotel, 
jarak dari Pantai AMPE ke hotel lumayan jauh. Setelah sampai di 
hotel kami langsung membersihkan diri dan bersantai sebentar 
di hotel, setelah kami bersantai. Kami mencari resto dan kami 
melihat kalau ada resto disebelah hotel kami. Kami makan di resto 
tersebut, resto tersuebut bernama resto Nelayan. Akhirnya kami 
makan disana, makanan disana sangat enak dan kita juga bisa 
melihat keindahan laut disana. 

Keesokannya tanggal 29 DEC 2017, kami kembali ke 
Surabaya. Kita sampai di Surabaya pukul 02.00 AM, setelah 
kami kembali kerumah kami masing-masing. Setelah sampai di 
rumah kami tidak bisa langsung tidur karena salah satu anjing 
kami lepas dari kandangnya, kami sekeluarga bergotong royong 
untuk membersihkan seisi rumah.Tidak terasa jam menunjukkan 
pukul 03.30 AM, kami semua kelelahan dan kami membersihkan 
diri dan beristirahat. Keesokannya tanggal 30 DEC 2017, kami 
harus bangun pagi karena kami harus berpisa dengan keluarga 
besar kami. Saya sangat sedih karena sudah harus berpisah 
dengan keluarga besar kami, tapi sebelum itu kami makan steak 
di Sidoarjo. Steak yang kami makan sangatlah enak, selama kami 
menunggu steak yang kami pesan Kami bersenda gurau satu sama 
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lain. Setelah itu pesanan kami pun datang dan kami melahap steak 
itu dengan semangat, setelah selesai makan kamipun berpisah. 
Keluarga besar sayapun memutuskan untuk kembali malam itu 
juga, mereka semua kembali ke rumah mereka masing-masing. 

Keesokannya tanggal 31 DEC 2017, saya sekeluarga pergi 
ke gereja untuk berterima kasih, memuji dan memuliakan nama 
TUHAN. Pada malam harinya saya dan keluarga pergi kelapangan 
KONI untuk merayakan acara tahun baruan disana. Saya bertemu 
dengan teman-teman disana, dan acaranya juga sangat meriah, 
kami makan-makan bersama, bakar jagung dan udang. Pada pukul 
12.00 PM tengah malam, kami semua menyalakan kembang api, 
meniup terompet sekeras-kerasnya, dan ada juga yang merekam 
kembang api dan berfoto-foto, kami juga tidak lupa untuk 
mengucapkan selamat tahun baru kepada semua orang yang ada 
dilapangan. Tak terasa besok sudah memasukitahun baru yaitu 
2018..... Keesokan paginya tanggal 01 JAN 2018, aku sekeluarga 
pergi ke gereja lagi untuk merayakan tahun baru di gereja. Kami 
saling mengucapkan selamat tahun baru kepada semua. Liburan 
ini sangat menyenangkan walaupun hanya 2 minggu.
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Oh..... Banyuwangi
Oleh: Jihan Amira Istiqomah 9A/22

W
hoaamhh...!!!  aku terbangun dari tidur malam ku yang 
sangat nyenyak. Hari itu hari minggu yaitu hari ke 7 
dari liburan ku yang sebelumnya ku habiskan dengan 

mengerjakan tugas tugas yang diberikan oleh guru di rumah. 
Ibu datang ke kamar dan memberi kabar bahwa nanti sore kami 
sekeluarga akan berangkat ke kampung halaman ibuku yaitu 
Banyuwangi, untuk menghabiskan waktu liburan, walaupun Cuma 
2 hari saja sih, karena tuntutan pekerjaaan orang tua ku. Aku 
beranjak dari tempat tidur lalu mengambil segelas air putih untuk 
minum, kebiasaan ini sudah ibu ajarkan dari aku kecil, katanya 
supaya kotoran kotoran tubuh sisa kemarin bisa terbuang. Hehe.
Siangnya aku habiskan untuk packing barang barang bawaaan, 
seperti baju, cemilan saaat di perjalanan dan lain lain.

 Tak terasa, matahari sudah mulai condong ke barat,dan 
aku sangat excited untuk segera berangkat. Kami pun sudah 
mempersiapkan semuanya dari keamanan rumah saat kami 
tinggal seperti mencabut semua kabel yang terhubung dengan 
stop kontak, mengunci pintu belakang, menyalakan lampu teras  
dan lain lain, pokoknya komplit deh, hehe. Setelah menjalankan 
sholat ashar kami pun berangkat. Perjalanan kali ini cukup ramai 
tapi tidak sampai membuat kemacetan sih untungnya. Selama 
perjalanan aku habiskan dengan bercanda bersama kakak dan 
adik ku, dan mendengarkan lagu dari hp melalui earphone karena 
perjalanan ini masih sangat panjang. Hampir 9 jam di jalan, dan 
akhirnya aku sampai juga di rumah kakek ku. Karena aku sampe 
disana sudah dini hari kuputuskan untuk langsung  tiur saja. 
Karena tidur di mobil sangat tidak nyenyak. 
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Aku bangun di pagi hari yang cerah, setelah itu aku beranjak 
dari kasur dan keluar kamar lalu aku bersalaman dengan saudara 
saudara ku yang lebih dulu datang, karena tadi malam aku tidak 
sempat bersalaman karena mengantuk. Setelah itu aku dan adikku 
sedang berjalan menuju sawah yang ada di belakang rumah kakek. 
Hal yang membuat candu saaat aku pulang kampung  selain pantai 
adalah hamparan sawah yang sangat luas ini. Rasanya sejuk sekali 
melihatnya, karena di kota sawah sawahnya sudah tergantikan 
dengan gedung gedung tinggi. Setelah asik bermain di sawah, 
aku memutuskan untuk kembali ke rumah. Setelah mandi, aku 
diberitahu ibu bahwa akan ada banyak tamu yang datang ke rumah 
kakek, aku pun dengan cepat bergegas untuk mempersiapkan diri.

Sang matahari sebenarnya sudah mulai ke tengah namun 
tertutup oleh awan awan yang ditugaskan untuk mengirim 
buliran buliran rahmat dari Tuhan kepada bumi, dan saat itulah 
satu persatu tamu datang, mulai dari sanak saudara, kerabat 
kerabat dan lain lain, pokonya banyak deh. Rumah kakek ku jadi 
ramai sekali, mungkin selang 1 jam para tamu mulai menikmati 
makan siang yang sebelumnya sudah disiapkan oleh para ibu 
ibu termasuk nenek, ibu, dan bude aku. Masakan nenek banyak 
sekali, ya mungkin karena tamunya banyak jadi juga harus banyak 
juga makanannya. Setelah semua selesai makan, kami pu kembali 
berbincang bincang mulai dari bicarain tentang masa kecil, paling 
banyak yang ngomong ke aku sih pasti nanyain sekarang kelas 
berapa, tinggal kujawab kalau aku sudah kelas tiga smp, dan pasti 
tanggapan dari mereka “Wah, sudah besar ya” “Perasaan kemarin 
masih kecil” “Bentar lagi SMA nih”cuman aku tanggepin sambil 
ketawa. Saat hari udah mulai sore, para tamu sudah ada yang 
berpamitan pulang, rasanya capek sekali tapi juga senang karena 
bisa berkumpul dengan sanak saudara.

Matahari pun kembali ke peraduannya. Setelah mandi, Aku, 
kakak, serta adek ku pergi menuju pusat perbelanjaan yang ada 
disini. Saat sudah nyampai, kakak ku mengajak ke toko baju, 
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padahal sebenernya aku dan adikku ingin sekali bermain di tempat 
permainan. Setelah selesai berbelanja aku melanjutkan tujuan 
pertama ku yaitu bermain, tapi saat aku akan mengisi saldo kartu 
bermain, mbak yang berjaga mengatakan bahwa toko akan tutup 
karena memang aku berangkat sudah agak malam. Akhirnya kami 
memutuskan untuk pulang saja karena besok pagi kami harus 
pulang ke Surabaya.

Pagi ini adalah pagi terakhirku di Banyuwangi, jam 10 nanti 
kita harus berangkat balik ke Surabaya, setelah bersih bersih, 
mandi, repacking, sarapan, akhirnya saat berpisah pun tiba. 
Setelah pamit, kami pun berangkat menuju Surabaya.

Aku kembali berada di perjalanan 9 jam yang melelahkan, 
meskipun aku tau sih diluar sana ada orang yang lebih jauh pulang 
kampungnya, hehe. Setelah sekitar 1,5 jam berada di jalan, saatnya 
mobil kami melewati gunung satu satunya jalan penghubung 
Banyuwangi dengan Jember, jalan nya berkelok kelok, banyak 
pohon, yaiya sih namanya juga hutan. 

Waktu agak sedikit naik maksudku sudah berada setengah 
jalan dari gunung itu kami memutuskan untuk mampir di rest area 
yang ada disitu. Di rest are tersebut terdapat wahana bermain 
flying fox, kereta wisata. Wahana yang ku coba pertama kali 
adalah flying fox, setelah itu aku naik kereta wisata, kereta yang 
ku naiki bukanlah seperti kereta beneran, bukan, tetepi kereta 
yang kunaiki adalah sebuah benda yang diberi sekat sekat duduk 
seperti shaf dan ditarik oleh mobil di depannya, saat kereta mulai 
berjalan hati ku sangat senang karena bisa melihat pemandangan 
yang sangat indah, yaitu hamparan jurang jurang gunung yang 
masih lestari oleh pohon pohonnya, setelah sekitar 20 menit 
berjalan, sampai lah kami di pabrik pembuatan kopi, disana kami 
di beri tambahan ilmu mulai dari proses penyucian kopi hingga 
proses packing kopi. Setelah itu kami dapat merasakan minuman 
kopi dan coklat buatan ibu ibu kader dari pabrik tersebut, kata 
si penjual itu kalau coklat dan kopinya itu hasil dari kebun yang 
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mereka kelola lho. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan 
hingga kami disuruh turun, pertama aku bingung kenapa turun 
di tengah hutan kayak gini, tapi ternyata ada tujuan lain yaitu 
kami dapat melihat trowongan kereta api yang dibangun Belanda 
pda tahun 1901-1910 yang sampai sekarang masih berfungsi. Hal 
yang menarik dari ku adalah aku melihat selokan kecil, dan airnya 
sangat lah jernih serta sejuk, dan kami bisa berfoto ria sebelum 
kereta api selanjutnya lewat, hehe, menyenangkan sekali. Lalu 
kami pun kembalike tempat semula, setelah cukup senang dengan 
semuanya, kami melanjutkan perjalanan pulang ke Surabaya.

Hari hari telah berlalu, dan aku sudah di Surabya, orang tua ku 
sudah kembali bekerja,tinggal aku yang menunggu tanggal masuk 
sekolah mengisinya dengan melanjutkan pekerjaaan rumah ku 
yang belum selesai dan hingga hari ini, hari dimana aku duduk 
di depan komputer milik orang tua aku, bukan milik ku, hehe, 
menulis cerita ini, cerita dari pengalaman liburanku yang pasti 
berbeda dengan cerita liburan teman teman ku yang lain. Liburan 
yang singkat tapi sudah cukup menurutku untuk merehatkan 
pikiran ku selama di kota, bisa juga dikata menjadi refreshing ku 
sebelum aku malksanakan ujian nasional dan ujian ujian lainnya, 
karena menurutku liburan tak perlu mahal yang penting adalah 
bagaimana kita bisa menikmatinya sehingga kita bisa mendapat 
kebahagiaan.  

SEKIAN TERIMAKASIH
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Bali Kota Impian
Oleh: Mawang 8B

Hari1
Kami tiba pukul 4 waktu (WITA) Yeah rugi, padahal untuk 

WIB masih jam 3. Begitulah jika perbedaan waktu. Pada saat 
nyepi, kota bali seperti kota mati. Tidak boleh ada aktifitas sama 
sekali. mayoritas 92,3% menganut agama Hindu. Agama Islam 
adalah agama minoritas terbesar di Bali dengan penganut antara 
5-7,2%. Yahh,, pak supir pun menjemput kami dengan mobil 
innova nya. Yahh,, saya pun melihat pemandangan kota, dari 
jedela mobil. Yups kesan pertama nya ialah kota yang unik  dan 
berbudaya. Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.636,66 km2 atau 
0,29% luas wilayah Indonesia. Secara administratif Provinsi Bali 
terbagi atas 8 kabupaten, 1 kotamadya, 55 kecamatan, dan 701 
desa/kelurahan. Menurut sensus Penduduknya sekitar 4 juta jiwa 
lebih. Setelah itu mobil innova ini melaju ke hotel di kawasan 
kuta. Di kawasan kuta ini ramai benar. Ada cafe,bar,butik dengan 
beberapa brand ternama, Toko Souvenir khas bali dll. Setelah itu 
kami pun menujun menuju jimbaran.

Jimbaran merupakan suatu kawasan pantai yang indah 
dengan surganya wisata kuliner yang terkenal. Terdapat banyak 
rumah makan atau restoran yang menyajikan berbagai makanan 
laut. Anda akan melihat sederetan restoran yang menawarkan 
menu makanan seafood sebagai menu utama. Kita juga dapat 
memilih ikan,udang cumi segar yang akan di masak. Padahal 
Jimbaran merupakan sebuah kampung nelayan tradisional dahulu 
kala. Saya tiba disini hari sudah gelap. Karena macet di kawasan 
ngurahrai dan kuta. Padahal idealnya kunjungan sini pada sore hari, 
pemandangan sunset akan membuat suasana bertambah indah. 
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Tidak hanya itu, anda akan 
dihibur dengan alunan lagu 
dari sekelompok musisi 
yang berpenampilan 
eksentrik. Tak sedikit para 
pengunjung bernyanyi 
sambil menari mengikuti 
alunan lagu yang di 
bawakan mereka. Setelah 
dinner saya menuju 
krishna. Tempat souvenir 
juga. Tapi di sini lebih 
lengkap akan cendera 
mata, pajangan, gantungan kunci yang unik-
unik. Tidak hanya itu masih banyak lagi yang tersedia di toko ini. 
Setelah itu balik ke hotel.

Hari2
Wisata Perak, Bali
Kawasan ini banyak menjual perhiasan perak bali.Mungkin 

buat kaum hawa ini surganya Perhiasan perak Bali yang merupakan 
perhiasan atau aksesoris perak asli dengan 92,5% perak murni + 
7,5% tembaga,. Celuk merupakan desa penghasil perak terbaik 
yang terkenal hingga ke mancanegara. Banyak produk perak yang 
di ekspor berasal dari desa Celuk.. Para pengrajin mendesain 
aksesoris dengan kreativitas tinggi, rumit dan mendetail.Disini 
oalahan peraknya berupa anting-anting perak, cincin perak, 
gelang perak, gelang kaki perak, kalung perak, liontin perak, bros 
perak, gantungan HP perak. Ada juga yang berupa bentuk lain 
sesuai dengan keinginan, misalnya patung perak, piring perak, 
cawan perak, dan lain sebagainya. Katanya Banyak wisatawan, 
baik mancanegara maupun domestik, yang tertarik dan pada 
akhirnya datang ke Bali untuk berlibur ataupun juga mencari 
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peluang bisnis. Setelah melihat lihat perak bali, kami pun menuju 
ke tirta empul 

Sebelum masuk kita harus pakai ikat pinggang kuning terbuat 
dari kain. Pada saat masuk, kita kan di sambut dengan sebuah 
candi yang cukup besar berwarna hitam. Menurut sang pemandu 
Tirta Empul berarti air suci yang menyembul keluar dari tanah. Air 
tersebut kemudian mengalir ke sungai Pakerisan. Sumber air ini 
kerap digunakan untuk Upacara Melukat oleh ribuan penduduk 
Bali dengan makna sebagai perlambang pembersihan manusia 
dari berbagai hal-hal negatif. Disini banyak para wisatawan 
yang ikut mandi di tirta ini. Airnya jugak cukup jernih. Dengan 
begitu kamu merasakan kentalnya tradisi Hindu di Bali. Selain 
suasananya sejuk dan tenang, dinginnya air pemandian Tirta 
Empul juga akan menyejukkan penatnya kepala akibat pekerjaan 
Tidak hanya ada candi, pemandian, disini juga ada sebuah kolam 
yang airnya berwarna kehijau- hijauan, terdapat ikan ikan juga, 
latar belakangnya berupa pura orange Disini banyak juga umat 
hindu yang sedang beribadah di pura pura.

Tiba juga Pasar Seni Sukawati. Suasananya sih seperti di 
pasar pada umumnya. Dan pasar ini merupakan tempat dijualnya 
barang-barang seni khas Bali sehingga cocok dijadikan oleh-
oleh Bali untuk kenang-kenangan. Di pasar seni ini ada ratusan 
pedagang seni berkumpul menjajakan barang kerajinan, mulai 
dari patung kayu, lukisan, pajangan, gantungan kunci yang unik 
unik, ada kaos, celana pendek, tas, kaos dan lain lain. Pokonya 
harganya terjangkau. Selanjutnya kita wisata di pantai Sanur.

Yah saatnya ke pantai. Karena lokasinya yang berada di 
sebelah timur pulau Bali, maka pantai Bali ini menjadi lokasi 
yang tepat untuk menikmati sunrise atau Matahari terbit. Hal ini 
menjadikan tempat wisata ini makin menarik, bahkan ada sebuah 
ruas di pantai Sanur ini yang bernama pantai Matahari Terbit karena 
pemandangan saat Matahari terbit sangat indah jika dilihat dari 
sana.Syukurnya tiba di sana sekitar 05:30. Pemandangan sunset 
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nya indah.Tapi pasirnya gak seputih di kuta.Ini akan memperjelas 
pulau baris Serangan dan bukit batu karang yang menjorok ke 
laut. Keindahan masih terus dengan batu laut berwarna-warni 
yang dapat melihat dengan jelas saat ombak tidak terlalu besar.
Kemudian istirahat untuk tenaga buat menjelajah keeksotisan 
pulau dewata.

Day3
Wisata Candi kuning dan pura ulun danu  
Saatnya berwisata candi.Tempat ini sangat indah. Ada pura 

di tengah danau yang tenang. Tidak hanya itu kita juga akan di 
suguhkan taman taman yang hijau, pohon cemara menjulang 
tinggi, beserta bunga bunga mekar bak permadani. Komplit, dan 
suasananaya damai dan tenang. Candi ini merupakan backround 
untuk pecahan uang.Pura Ulun Danu Beratan ini sudah ada 
sebelum tahun 1556. Pura Ulun Danu kemudian dibangun oleh 
Raja Mengwi I Gusti Agung Putu tahun 1633 yang berarsitektur 
campuran Hindu-Budha dan ditandai dengan stupa Budha. 
Semenjak pendirian pura tersebut termasyurlah kerajaan Mengwi, 
dan I Gusti Agung Putu digelari oleh 
rakyatnya “I Gusti Agung Sakti”. 
Di depan halaman sebelah kiri 
dari Pura Ulun Danu Beratan  
kita dapat melihat  sebuah 
sarkofagus dan sebuah papan 
batu yang berasal dari masa 
tradisi megalitik, sekitar 500 SM. 
Kedua artefak tersebut sekarang 
ditempatkan masing-masing di 
atas babaturan. Diperkirakan 
bahwa lokasi Pura Ulun Danu 
Beratan telah digunakan sebagai 
tempat untuk melaksanakan 
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kegiatan ritual sejak zaman megalitik. lanjut ke perjalanan terakhir 
hari ini yaitu Pura Tanah Lot

Tanah Lot
Terdapat dua pura, yang satu terletak di atas sebongkahan 

batu besar yang berada sekitar 100 meter dari bibir pantai, apabila 
air sedang pasang pura ini akan terlihat dikelilingi air laut dan 
satunya lagi berada di sebelah utara Pura Tanah Lot dimana pura 
ini terletak diatas tebing dan menjorok ke laut. Pura Tanah Lot 
merupakan bagian dari pura Dang Kahyangan dan juga merupakan 
pura laut tempat pemujaan dewa penjaga laut.Pada lorong tebing 
karang di sekitar Pura Tanah Lot terdapat ular-ular belang yang 
jinak dan dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai penjaga 
pura. Pada saat itu waktu menunjukan pukul 5 sore. Hmmm Tanah 
lot menawarkan keindahan pemandangan matahari tenggelam 
bagi setiap pengunjungnya. Tak heran jika pada sore hari tanah 
lot biasanya ramai dikunjungi oleh turis-turis yang ingin melihat 
keindahan sunset di sini. Pas banget deh waktunya. Di pintu masuk 
gapura jugak banyak banget kios kios penjual cinderamata untuk 
oleh oleh. Harganya cukup terjangkau juga, Intinya pandai pandai 
untuk menawar. Alhamdulillah tour hari ini berjalan dengan 
lancar, yah saatnya kita kembali ke daerah kuta. Setelah tiba di 
hotel saat nya mengelilingi night life nya kuta.Walau waktu sudah 
larut, kawasan kuta menjadi  semakin rame. Mulai dari turis lokal 
sampai mancanegara. Tapi sekilas kebanyaan bule. Karena kaki 
sudah capek  setelah itu kita kembali ke penginapan.

DAY 4
Ini adalah hari terakhir di pulau indah ini. Masih ada lagi 

list tempat wisata yang menarik di seputaran bali. Setelah mandi 
dan breakfast kita langsung berangkat  ke daerah pantai kuta. 
meskipun kita menginap di daerah kuta , tapi belum mengunjungi 
pantai yang terkenal itu. Sebenarnya bisa jalan ke sana menuju 
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pantai. Tapi kan kita harus mengutamakan tempat wisata yang 
jaraknya cukup jauh dulu  

  
Wisata Pantai Kuta
Pantai yang satu ini terkenal akan kebiruan lautnya, putih 

pasirnya ombaknya bergulung gulung untuk surfing dan juga 
langitnya yang biru cerah. Aktifitas yang dapat aku lakukan ialah 
berenang , bermain water spot yang banyak tersedia , surfing dan 
daerah sekitarnya telah didirikan berbagai ragam fasilitas wisata 
yang dapat memenuhi hampir semua kebutuhan wisatawan 
seperti hotel, restoran, fasilitas pantai dengan tempat yang sangat 
sempurna untuk berselancar, kafetaria, disco, dan lain-lain yang 
membuat kehidupan malam sangat mengesankan. Pantai Kuta 
merupakan salah satu obyek wisata pantai yang terletak di sebelah 
selatan kota Denpasar, kabupaten Badung. Pantai ini merupakan 
pusat tujuan wisata bagi turis domestik dan mancanegara, dan 
telah menjadi obyek wisata andalan pulau Bali sejak awal 70-
an. Pantai Kuta lebih dikenal sebagai pantai matahari terbenam. 
Kemudian kita ke ibukota Bali, Denpasar.

 
Wisata Garuda Wisnu Kencana
Yes, GBK itu sejenis Taman wisata yang indah dan merupakan 

jendela seni dan budaya di bagian selatan pulau Bali. Di sini 
tamannya tertata rapi. Ada berupa batu batu yang dibentuk kotak 
kotak seperti tahu. Hmmm cantik pokoknya. Tempat ini sering jadi 
tempat shooting. Di Gbk fasilitas ada amphitheater, festival kebun, 
kolam ikan, teater jalanan, ruang pameran, toko cinderamata, 
dan restoran. Anda dapat menyaksikan berbagai pertunjukan dan 
kegiatan kesenian, kebudayaan serta pameran. Amphitheatre-nya 
mampu menampung kapasitas 800 tempat duduk dengan tatanan 
akustik kelas satu yang sering dipergunakan untuk pagelaran 
seni budaya dan tak tertandingi untuk pagelaran seni budaya. 
Dan kita menyaksikan tari kecak di theater ini. Suasananya 
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sedikit mencekam sih. Ada atraksi apinya juga loh. Berakhir juga 
penjelajah saya dan keluarga di pulau seribu pulau. Setelah dari 
gwk saya beserta keluarga berjalan jalan di sekitar hotel kawasan 
kuta. Menikmati hari terakhir atmosfer bali dari sisi night life. Saya 
dan family dinner di kfc kuta squa. Semoga dapat ke bali lagi di 
lain waktu dan kesempatan. Good bye bali, like the beach, culture 
and natural,,, like this moment   

Selesai
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Belajar Masak di Desa
Oleh: Muhammad Febrian 9F

Y
ap, ceritanya bermula dari rapotan.Namun di saat 
pengambilan rapot, SMPN 4 sedang launching buku 
pertamanya, yaitu Sekolahku Istanaku.Sekolahku Istanaku 

adalah buku kumpulan puisi karya murid murid SMPN 4, wah 
bangga banget rasanya ya hasil karya para murid sekolahku :D. 
Nah namun tidak berhenti disitu, jantung serta hati saya ini agak 
‘dredeg’ dari hasil rapot dan hasil Try Out yang akan diberikan 
kepada orang tua murid masing masing. Dannn taraaa rapot 
diberikan ke orang tua dan muridnya dipersilahkan pulang.Begitu 
saya pulang,saya lihat ibu saya kok wajahnya kurang enak.Lalu di 
benak saya terpikir, waduh nilaiku ini pasti kurang memuaskan 
mungkin ya ? lalu begitu saya buka............ yaa Alhamdulillah rapot 
saya bagus, namun....Tryout nya mapel Bahasa Indonesia dan IPA 
jeblok  sedih banget rasanya. Namun saya tidak gagal disitu,saya 
harus belajar lebih tekun dan giat lagi agar saya bisa lulus SMP 
dan masuk Smafav dehhh. Ya, setelah itu karena saya kelas 9, saya 
tidak langsung pulang ke desa. Namun saya harus menunggu foto 
kenangan dulu. Setelah foto kenangan kelas selesai, saya langsung 
pulang ke desa.

Di desa, aktivitas saya sih ya begitu begitu saja,saya jarang 
banget keluar rumah kecuali kalau beli makanan atau ibadah.
Selain itu ya kerumah saudara saudara di desa saya. Intinya rantai 
aktivitas saya yaitu : Ibadah -  Makan -Belajar – NGEGAME :D – 
Tidur. Udah begitu saja, nggak terlalu menarik.Namun meskipun 
hanya dirumah saja saya bukan berarti sedih karena nggak 
bertamasya dan rekreasi. Saya tetap suka karena saya selama 
liburan dekat dengan kakek nenek saya. Selama dengan kakek 



Kumpulan Cerpen Siswa SMPN 4 Surabaya 49

nenek saya, saya selalu diberi motivasi untuk lulus SMP tahun 
ini. Oleh karena itu saya nggak pernah sedih tanpa rekreasi. 
Intinya, yang ada di benak saya bukan kesenangan rekreasi. 
Namun memikir kesenangan dan kebahagiaan lulus SMP dan 
masuk SMA favorit yang kuinginkan . Nah disitu, saya di desa 
tetap belajar untuk “sedikit” mempersiapkan Ujian Nasional dan 
masuk SMA. Selain itu,didesa saya juga praktek-praktek juga 
loh. Praktek dokter? bukan. Praktek merakit? bukan juga. Terus 
apa dong? jawaban yang semutlak mutlaknya satu, yaitu saya 
belajar PRAKTEK MEMASAK. Meskipun saya laki laki saya tetap 
harus belajar memasak. Agar saya bisa mandiri. Jadi saya tidak 
bergantung pada orang tua. Banyak sekali makanan yang saya 
praktekkan di desa. Namun rata rata makanan luar negeri semua. 
Seperti Mac and Cheese.

Apa itu Mac and Cheese ??? Mac and cheese ialah makanan 
makaroni yang dicampur dengan saus keju. Nah pengalaman 
paling menakutkan menyedihkan terburuk tergila mengagetkan 
berharga dan lain lain sampai ujung pluto, eh nyasar :). 
Maksudnya ada pengalaman berharga disitu, yaitu memasak 
bumbu utamanya apinya jangan terlalu besar. Lalu saya tidak 
menyadari yang kumasak bumbunya apinya besar. Sehingga 
saat saya memasukkan susu cair, dimana susu cair adalah salah 
satu resep untuk bumbunya. Nah saat saya memasukkan karena 
apinya terlalu besar dan pancinya dalam keadaan panas,susu 
cair nya langsung ‘meledak’, muncrat ke atas karena saking 
panasnya panci itu. Itulah pengalaman berhargaku, yaitu KALAU 
MASAK JANGAN TERLALU BESAR APINYA wkwkwk. Saya sengaja 
besarkan apinya agar cepat matang bumbunya, karena saya 
kurang telaten dan cekatan dalam memasak.Namun realitanya 
malah meledak susunya :((. Selain itu saya juga praktek 
memasak roti goreng dan isinya sosis dan telur. Namun gagal 
juga karena pertama kali . Itulah mengapa kita harus belajar 
dari pengalaman agar kita bisa sukses. Lalu saya juga mencoba 
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memasak omlette roti dengan telur orak arik. Bukan omlette 
yang mie instan bukan campur telor. Namun omlette versi “luar 
negeri” yang aku masak. Alhamdulillah hasilnya memuaskan, saya 
berhasil “perfecto” memasak omlettenya wkwkwk. Nah di saat 
Hari raya Natal, kami sekeluarga mengunjungi salah satu rumah 
saudara kami yang beragama Kristen. Kami hanya mengunjungi 
dan menghormati mereka sesuai keyakinan mereka.Kami tetap 
toleransi terhadap keyakinan saudara kami. Nah dirumah saudara 
kami,sudah terjamu bermacam-macam makanan dan minuman.
Surplusnya,makanannya enak dan lezat banget. Ditambah lagi 
makanannya “gratis”. jadi lebih lezat lagi deh makanannya wkwk 
: memang dasar cak gretong ini selalu saja mengincar makanan 
gratisan wkwk. Beberapa hari setelah Hari natal, kami berwisata 
ke Gunung Kelud. Namun nahas,diatas gunung sudah sangat 
ramai dan macet kendaraan. Akhirnya kami mengurungkan niat 
untuk naik ke puncak dan kami pulang. Skip langsung ke peristiwa 
tahun baru. Di saat detik detik tahun baru, kami sekeluarga tidak 
keluar rumah. Katanya kakak saya “apa faedahnya diluar kalau 
hanya untuk hal hal gak penting dijalanan sana,sudah jalan macet, 
penuh keramaian, dan lain lain. Mending tidur saja”. Itu kata kakak 
saya, lalu kami ngapain di rumah ??? kami di rumah bakar bakar 
ikan nila dan ayam :D lezat banget rasanya dan kenyang sekali 
ini lambung wkwk. Lalu setelah makan kami melihat film sampai 
tidak terasa jam 1 pagi, kami tidak menghiraukan suara petasan, 
motor kebut kebutan dan lain lain kami tidak menghiraukannya. 
Nggak ada faedahnya keluar begitu begitu wkwk. End of the story, 
besoknya kami pulang kembali ke Surabaya dan mempersiapkan 
UJIAN NASIONAL DAN MASUK SMA FAVORIT, itu saja dah target 
dan impian untuk tahun ini, yaa Bismillah saja dengan dicampur 
usaha dan ibadah semoga hasilnya tercapai dan memuaskan.
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Gunung Bromo Wisata Geologi
Oleh: Steffiegrace Natalie Krispriyanto 9A/40

P
ada tanggal 25 Desember Saya bersama orang tua dan 
saudaraku pergi berlibur ke Gunung Bromo. Setelah 
siap-siap kami berdoa dan langsung berangkat, saat itu 

kami lewat jalan Tol dan kami mampir ke Wonokromo tempat 
saudaranya budhe ku, karena cucunya budheku menikah jadi 
mampir ke Wonokromo terlebih dahulu, setelah dari sana 
langsung melanjutkan perjalanan menuju  ke Bromo.  Sepanjang 
perjalanan kami bersuka cita sambil bernyanyi-nyanyi, mengobrol, 
kami berhenti sejenak di Indomaret Pasuruan untuk membeli 
makanan ringan dan minuman, karena papaku agak lupa jalan 
menuju Bromo maka menanyakan jalan ke Bromo, kasir Indomaret 
memberi penjelsan kalau jalan menuju Bromo lebih enak lewat 
jalur Tongas dan tembusannya ke Probolinggo  karena jalannya 
lebar, kalau lewat Pasuruan bisa tapi jalannya sempit. Akhirnya 
Papa saya putar balik lewat Probolinggo seperti yg di katakan Kasir 
Indomaret.  

 Kami terus menyusuri jalan tanjakan yang tajam dan berliku-
liku jalannya tapi tidak menemukan  Villa yang sudah di pesan 
Papa saya di desa Baledono, lalu kami menanyakan penduduk 
setempat nama desa Baledono, tapi tidak ada yang tahu, lalu kami 
jalan naik terus sampailah kami di desa Sapikerep, kami kembali 
bertanya pada penjual Warung sambil istirahat sejenak, dan Ibu 
penjual warung memberitahu bahwa desa Baledono itu harus 
lewat Pasuruan kalau disini tidak ada desa itu. Karena hari udah 
sore dan kami sudah cape akhirnya kami menyewa Villa di desa 
Sapikerep. Kami baru menyadari kalau kami kesasar bukan lewat 
Pasuruhan tapi lewat Probolinggo, berhubung di dekat warung 
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ada villa kami langsung istirahat disana untuk menenangkan diri 
disitu, kami menginap semalam sambil melepas lelah , karena 
besok pagi kami akan kembali turun untuk mencari Villa yang 
sudah di pesan Papa saya di desa Baledono. Udara yang dingin 
mulai terasa menusuk-nusuk tubuhku, disertai air yang sangat 
dingin tapi saya paksa untuk mandi walau kedinginan, sementara 
mamaku membuat makanan untuk makan malam karena termyata 
di Bromo susah cari makanan yang siap saji, tidak ada rumah 
makan seperti di Surabaya, ada warung tapi cuma jualan makanan 
ringan saja, untung mamaku sudah persiapan  membawa bekal 
bahan makanan dari rumah, sehingga tinggal masak aja. Tidak 
lama setelah kami semua mandi makan malam sudah siap kami 
santap, walau menunya sederhana tahu dan tempe goreng dan 
telur dadar di tambah sambal terasi karena lapar rasanya sangat 
enak dan dengan sangat lahapnya saya menghabiskan makanan 
di piring saya, untuk menghangatkan badan saya juga minum teh 
panas yang sebentar saja sudah menjadi dingin. Malam itu kami 
lewati dengan bercanda dan bersenda gurau, kami menikmati 
suasana pedesaan yang sunyi dan sepi jauh dari keramaian kota. 
Tanpa terasa malam telah larut saya pun mengantuk dan tertidur.

Pagi hari saya bangun, udara yang segar dan dingin membuat 
suasana di lereng Gunung Bromo semakin menawan disertai 
pemandangan pegunungan yang indah, sungguh saya sangat 
senang dan menikmati suasana pedesaan setelah sekian lama 
hidup di tengah keramaian dan kebisingan kendaraan di kota 
besar, liburan ini sangat menyenangkan karena bisa menikmati 
udara segar bebas dari polusi kendaraan bermotor, walau harus 
melalui jalan yang berliku-liku, tikungan yang tajam tapi rasa 
lelahku terbayar dengan menikmati pemandangan yang indah. 
Setelah mandi dan berkemas kami sempatkan berfoto-foto di 
depan Villa karena pemandangan di sekitar Villa sangat indah 
terlihat Gunung yang menjulang tinggi hijau membentang sangat 
menakjubkan hati,  setelah berfoto ria kami pun kembali turun 
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menuju jalan Pasuruan lagi . Dan setelah pertengahan perjalanan 
baru Papa saya ingat jalannya lewat Pasuruan bukan lewat 
Probolinggo, Sampailah kami di Villa yang Papa saya Pesan, hati 
kami lega rasanya karena harus berputar –putar dulu menuju Villa 
tersebut.

Hari sudah siang ketika kami sampai di Villa desa Baledono 
dan perut sudah mulai keroncongan, untung mama saya sudah 
menyiapkan masakan yang hangat karena udara sangat dingin, 
mama saya membuat bakso kuah, tubuh yang tadinya kedinginan 
jadi terobati dengan makanan yang mama saya buat, setelah 
kenyang saya ajak saudara saya keluar Villa melihat suasana 
di sekitarnya, ada banyak tanaman sayuran di sekitar Villa, ada 
tanaman sayur buncis, manisa, daun bawang prei, seledri, kol dan 
lain-lain, karena tanah di lereng gunung sangat subur sehingga 
penduduk-penduduk setempat memanfaatkannya untuk 
bercocok tanam kebetulan pasar di daerah tersebut lumayan jauh 
dan jarang ada warung yang jual sayuran untuk itu penduduk 
setempat menanam sendiri sayur-sayuran di sekitar rumahnya. 
Saya sangat senang melihat banyak tanaman sayuran yang segar-
segar yang tak pernah kulihat di kota Surabaya. Ketika saya sedang 
asik berjalan-jalan dan melihat tanaman sayuran eeeh tiba-tiba 
hujan turun dengan lebatnya yang membuat udara semakin 
dingin walau sudah memakai jaket dan kaos kaki rasanya masih 
kedinginan. 

Papa saya berpesan untuk tidur lebih awal kaerna besok pagi 
pukul 02.00 WIB dini hari kami akan naik ke Gunung Bromo untuk 
melihat Matahari terbit, kami menurut dan  tidur lebih awal. 
Pukul 01.00 mamaku bangun dan membuat nasi goreng buat 
kami semua, saya sebenarnya tidak mau makan sepagi ini tapi 
karena mamaku bilang harus makan walau sedikit supaya tidak 
masuk angin karena di puncak Gunung sangat dingin sekali sepagi 
ini. Kami bersiap-siap memakai baju hangat, sampai dobel baju 3 
lapis, ditambah kaos kaki, topi dan sarung tangan, tapi ketika kami 



54 Goresan dalam Biduk

sudah siap ternyata Mobil hardtop yang sudah kami pesan belum 
datang-datang padahal janji pukul 02.00, lalu sopirnya di telpon 
papaku katanya dalam perjalanan turun, kurang lebih 30 menit 
datanglah mobil hardtop yang kami tunggu, kami langsung naik 
dan berangkat menuju Penanjakan Gunung Bromo.

Sekitar 1 jam perjalanan mobil yang kami tumpangi tiba- 
tiba berhenti dan ternyata di atas sudah ramai banyak mobil 
hardtop dan sepeda motor yang lalu lalang sehingga jalannya 
macet, bukan hanya di kota besar aja yang ada jalan macet tapi 
di gunungpun jalan bisa macet di saat musim liburan seperti 
ini. Mobil tidak bisa naik lagi dan terpaksa kami harus naik ojek  
karena masih agak jauh sekitar 500 meter dan jalannya menanjak 
terus menuju tangga penanjakan ke puncak gunung Bromo disitu 
kita akan melihat indahnya matahari terbit. Saat liburan seperti 
inilah dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk mengais 
penghasilan sehingga semua harga dinaikan dari sewa mobil 
hardtop biasa Rp. 450.000,00 kalau musim liburan bisa naik 
menjadi Rp.600.000 sampai Rp. 1.000.000 dengan 4 tempat tujuan 
yaitu  melihat matahari terbit (Penanjakan), Pasir Berbisik, Bukit 
Teletubbies, melihat  Kawah Gunung Bromo, harga ojek biasa Rp 
15.000/orang naik menjadi Rp. 20.000 sampai  Rp 50.000/orang, 
jadi kami harus pintar menawar supaya harganya bisa diturunin. 
Pukul 3.30 pagi kami mulai menaiki tangga perlahan karena 
pengunjung cukup padat dan semua ingin naiki tangga tersebut 
sedang tangganya hanya lebar 1,5 meter ditambah  hari itu masih 
gelap dan suhu sangat dingin sekitar 3-4 derajat Celcius, satu demi 
satu anak tangga kami naiki tak terasa sudah cukup tinggi dan 
capek, akhirnya kami memutuskan cukup disini saja, mama saya 
kecapekan tidak bisa naik lagi. Walau masih banyak orang yang 
naik lebih tinggi lagi sampai puncaknya gunung karena semakin 
tinggi akan terlihat lebih  indah pemandangan matahari terbit. 

Lama kami menunggu munculnya matahari terbit, sampai 
ada yang menyewakan kursi untuk duduk, pukul 4.30 pagi matahari 



Kumpulan Cerpen Siswa SMPN 4 Surabaya 55

udah mau kelihatan tapi tiba-tiba kabut turun dan menutupi 
matahari sehingga hari yang tadinya mulai terang jadi gelap lagi, 
kami dan banyak orang lainnya menjadi kecewa karena sudah di 
belain bangun dini hari, harus menaiki tangga eeeh tidak muncul 
mataharinya, untuk menghilangkan kekecewaan kami berfoto-
foto di atas, lalu kami turun karena cuaca tidak mendukung 
sudah mulai gerimis. Kami sampai bawah hujan turun dan udara 
bertambah dingin, kami berteduh di warung sambil menikmati 
mie instan  dan minuman hangat, kakak saya dan mama saya 
mencari toilet yang harganya cukup mahal Rp 5.000/orang,  udah 
harganya mahal tempatnya kotor lagi, karena terpaksa ya masuk 
aja. Setelah hujan agak reda kami jalan turun mencari mobil 
hardtop yang parkir di bawah.

Kami melanjutkan perjalanan menuju Pasir Berbisik sekitar 
5-6 Km dari tanjakan puncak, kami menyusuri belokan yang 
tajam dan berliku-liku sedang di kanan kirinya tebing dan jurang 
tapi Pak sopir terlihat sangat ahli menyetir dan terbiasa dengan 
medan seperti itu tapi bagi kami yang baru pertama rasanya 
mengerikan. Sampailah kami di Pasir Berbisik kami turun dan 
berfoto-foto, cuaca berangin sehingga menerbangkan rambut 
kami. Pemandangannya indah dan terdapat bukit-bukit disana, 
kami sempat membuat vlog untuk diunggah di channel YouTube 
kami. Setelah itu kami langsung melanjutkan perjalanan ke Savana 
yaitu padang rumput disana juga terdapat bukit Telletubbies 
kami juga foto-foto disana dan membeli baju untuk oleh-oleh, 
dan disana banyak tumbuh-tumbuhan seperti tanaman Pakis 
dan Cemara. Setelah itu kita naik lagi untuk pergi ke kawah yaitu 
tempat wisata kami terakhir. Setelah sampai, kami masih harus 
berjalan lagi hingga 2,5 Km lagi, karena kami lelah terpaksa kami 
harus naik kuda untuk ke kawah dan sebenarnya itu pertama kali 
kami naik kuda jadi kami agak grogi di perjalanan, kuda kami naik 
menuju bukit dan berhenti di depan tangga yang harus kami naiki 
untuk menuju puncak kawah sedang Bapak yang punya kuda 
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menunggu dibawah anak tangga. Tangga yang harus kami naiki 
sangat tinggi jumlahnya 250 anak tangga, dengan perlahan kami 
naiki satu persatu anak tangga, capek, haus dan harus mengatur 
nafas, untung masih ada sisa air sedikit yang dibawa mamaku jadi 
minumnya sedikit-sedikit, karena penasaran ingin melihat kawah 
meskipun butuh perjuangan untuk menaiki tangga yang tinggi 
kami lakukan dengan sisa tenaga yang ada akhirnya sampai juga 
di atas, tetapi setelah sampai di atas dan melihat kawah ternyata 
mengerikan karena kawahnya dalam sekali dan sudah melebar 
karena beberapa waktu yang lalu terkikis jadi di pinggir kawah 
hanya sedikit tempat yang tersisa untuk pengunjung yang akan 
melihat kawah kami duduk sebentar melepas lelah kemudian 
turun lagi dan sampai d bawah kaki saya gemetaran karena naik 
turun tangga yang totalnya 500 anak tangga, di bawah kami di 
jemput kuda yang kami tumpangi tadi, kamipun kembali turun 
bukit dengan menaiki kuda lagi tapi kali ini kami udah tidak grogi 
lagi naik kudanya, sampailah kami ke mobil hardtop dan kamipun 
kembali ke Villa. Kami kelaparan untung kami udah memesan 
makanan jadi mamaku tidak perlu masak langsung cuci tangan 
dan melahap makanan yang ada setelah kenyang kami mandi 
dengan air hangat dan istirahat. 

Keesokan harinya, pukul 06.00 WIB kami bangun pagi 
berdoa, mandi pakai air hangat karena udara sangat dingin, kami 
makan pagi lalu berkemas untuk kembali ke Surabaya. Itulah 
cerita liburanku di Gunung Bromo, kita jumpa lain waktu dengan 
cerita liburan di tempat lain.



Kumpulan Cerpen Siswa SMPN 4 Surabaya 57

Indahnya Suasana Desa
Oleh: Yogi Kurniawan 9A/41

P
erkenalkan nama saya yogi kurniawan dari kelas 9A,liburan 
pada akhir tahun ini saya bersama keluarga saya berlibur 
di desa yang terletak di Kota Madiun, Jawa Timur. Awalnya 

saya tidak mau ikut ke desa dikarenakan sinyal HP sangat jelek, 
tidak ada teman, sangat gelap ketika malam hari dan sepi sekali. 
lalu, saya dibujuk agar tetap ikut meskipun dengan terpaksa.

Pada hari kamis tanggal 21 saya bersama keluarga  berangkat 
menggunakan mobil. Kami berangkat pada pukul 11.00 WIB.Dalam 
perjalanan saya lebih sering bermain hp dibandingkan bergurau 
dengan adik-adik. Di dalam mobil  bermain game kesukaan saya 
yaitu MOBILE LEGENDS BANG BANG, yang sangat menyenangkan, 
game tersebut sangat popular dikalangan remaja saat ini.  

Sesampai di Mojokerto kami  istirahat sejenak di warung 
makan.kami memesan sejumlah makanan dan minuman yaitu 
sop iga sapi, rawon, sate ayam dll.kami langsung menyantap 
makanan tersebut dengan lahap.Sehabis makan saya bercanda 
tawa bersama dengan keluarga. Setelah itu, kami melanjutkan 
perjalanan. Sepanjang jalan nampak hamparan sawah yang 
sangat luas terdapat banyak sekali macam-macam tanaman yang 
ditaman di sawah tersebut contohnya padi, jagung, macam-
macam sayuran, dll. Udara di kawasan Mojokerto juga sangat 
menyejukkan sekali.sesampainya di saradan kami ber istirahat 
di pom bensin karena adik saya ada yang kebelet buang air kecil, 
sambil menunggu adik  membuang air kecil, saya membeli pentol. 
sesudah adik selesai buang air kecil, perjalanan dilanjutkan.

Akhirnya rombongan keluarga kami sampai di Kabupaten 
Madiun tepatnya di Desa Kradinan. Keluarga di desa menyambut 
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kami dengan hangat.saya beserta keluarga  memasuki rumah yang 
besar tersebut. Rumah keluarga saya di desa sangat besar sekali 
memiliki 10 kamar tidur, 3 kamar mandi, satu ruang keluarga, 
toko sembako dan sebuah gudang penyimpanan beras yang 
sangat besar. Akhirnya kami  beristirahat di rumah tersebut sambil 
bercengkrama bersama keluarga di desa.

Saya mengelilingi rumah tersebut.sudah lama saya tidak 
mengunjungi saudara  yang di desa ini.Hampir 6 tahun saya 
tidak mengunjungi keluarga  yang ada di desa ini, sejak Tante 
Ani menikah dengan  Om Doni itulah terakhir saya mengunjungi 
keluarga  di desa ini. Setelah itu saya mengelilingi sawah yang 
dimiliki oleh mbah Sri, sawah nya luas sekali udara nya sejuk dan 
menyegarkan. setelah itu,saya pulang ke rumah dan langsung 
tidur.

Pagi harinya, saya memutuskan untung jogging mengelilingi 
desa menikmati indahnya desa ku ini, menikmati indahnya ciptaan 
Tuhan Yang Maha Esa, tidak lupa saya menyapa penduduk sekitar, 
Penduduk disini sangat ramah sekali meskipun hidup di desa 
mereka hidup sangat rukun dan gotong royong. Sesampainya di 
sungai, saya beristirahat sejenak di pinggir sungai tersebut air di 
sungai ini sangat menyegarkan tenggorokan yang kering setelah 
melakukan jogging. Air di sungai ini sangat jernih sekali tidak ada 
sampah satu pun tidak seperti sungai di kota saya berasal sangat 
banyak sekali sampah yang ada di sungai  Surabaya

Setelah menikmati indah nya sungai, saya langsung pulang 
menuju rumah. Sesampainya di rumah saya langsung makan 
bersama keluarga saya. menu makanannya pun sangat menggugah 
selera. Menu makanannya adalah pecel Madiun, sate ayam, gule 
kambing, dan tempe penyet. Saya memilih sate ayam dan pecel 
Madiun. Makanan tersebut  makanan kesukaan saya ketika berada 
di desa yang tercinta ini. Setelah makan, saya membuka game di 
hp dan bermain game mobile legends.

Keesokan harinhya. saya beserta keluarga saya pergi ke Telaga 
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Ngebel. Jalan yang dilalui menuju kesana sangat berliku-liku, dan 
banyak sekali jurang di samping kanan kiri jalan. Dengan hati hati 
menyetir mobil akhirnya kami sampai  di telaga tersebut. Telaga 
Ngebel terletak di kaki gunung Ngaliman,udara disana sangat 
sejuk dan segar. terdapat banyak sekali warung makan,pusat oleh 
oleh, dan lain lain. Kami berhenti di salah satu warung makan 
terkenal yang bernama ‘’WARUNG BU LIS’’ menu yang disajikan 
pada warung tersebut adalah aneka olahan ikan. akhirnya kami 
memesan 6  nilabakar, 6 es jeruk dan satu gurami goring. makanan 
akhirnya datang lalu kami menyantap makanan dengan lahap.

Setelah perut kenyang, kami melanjutkan perjalanan menuju 
kampung durian tang terletak tidak jauh dari  telaga ngebel jarak 
nya sekitar 1 KM. di kampung durian terdapat banyak sekali jenis 
dari buah durian. di kampung durian kami membeli 4 buah durian 
dengan harga RP. 40.000 per buah. pemandangan di kampung 
durian sangat lah indah. kita dapat melihat gunung lawu berdiri 
kokoh, udaranya sangat sejuk sekali. setelah menghabiskan 
durian kami pulang menuju rumah, lalu kami tidur karena sudah 
menunjukkan pukul 22.00 WIB.

Jam menunjukkan pukul 04.00 saya bergegas berwudhu lalu 
melaksanakan sholat shubuh. Setelah selesai sholat shubuh, saya 
keluar rumah untuk meregangkan otot di tubuh, lalu saya masuk 
ke rumah untuk membangunkan adik-adik saya karena matahari 
telah menampakkan dirinya. Setelah semua sudah bangun dari 
tidurnya kami siap-siap pulang kembali ke Surabaya kota tercinta.

Setelah semua sudah siap untuk pulang, saya beserta 
keluarga saya tidak lupa untuk foto keluarga dengan keluarga 
di desa.setelah berfoto, kami langsung berpamitan lalu kami 
memasuki mobil untuk pulang ke Surabaya. Saya sangat sedih 
meninggalkan desa ini, begitu banyak kenangan disini meskipun 
saya hanya 2 hari di desa ini. Saya tidak akan melupakan keluarga 
saya di desa ini, saya sangat menyayanginya.suatu hari nanti saya 
akan berkunjung di sini lagi
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Dalam perjalanan pulang,saya berkomunikasi dengan teman 
sekelas saya untuk menanyakan tugas yang diberikan oleh guru. 
Setelah itu saya memakan jajan sambil mendengarkan musik dari 
hp yang  lagu  berjudul bukti yang dinyanyikan oleh virgoun, lagu 
tersebut adalah salah satu lagu kesukaan saya.

Sesampainya di Mojokerto kami mampir ke warung makan 
untuk mengisi perut yang lapar. Kami memesan soto ayam dan 
rawon kedua makanan tersebut adalah makanan kesukaan 
keluarga saya. makanan tersebut sangat enak bumbunya pas di 
mulut saya. Setelah makan kami  melanjutkan perjalanan. Terjadi 
kemacetan di jalan raya Mojokerto karena ada perbaikan jalan di 
samping kanan kiri jalan. kami menunggu hingga 2 jam sampai 
jalan menjadi normal kembali. Sesampai di Surabaya, kami 
langsung masuk rumah untuk mengeluarkan barang bawaan dari 
Madiun. Oleh-oleh yang diberi mbah Sri sangat banyak antara lain 
mangga, pohong, buah nangka, durian, dan tempe khas Madiun.

Saya sangat senang liburan pada akhir tahun 2017 ini.
pengalaman yang sangat berharga yang  didapat dari desa mulai 
dari bermain di sawah, bermain di Telaga Ngebel, makan di durian 
di kampung durian dan masih banyak lagi pengalaman yang saya 
dapat sewaktu di desa pada saat itu. Akan saya ceritakan kisah di 
desa kepada teman teman di sekolah. Terima kasih untuk keluarga 
saya di Madiun, semoga diberi kelancaran reeki, sehat selalu, dan 
selalu diberi petunjuk oleh ALLAH SWT, semoga pengalaman saya 
sewaktu di desa bermanfaat bagi pembaca. 
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Bahagianya Liburan
Oleh: Aurelia Novianti R VIII-B/08

A
khirnya liburan akhir tahun 
datang, waktunya untuk 
bersantai dan bersenang 

senang dengan teman atau 
keluarga. Hari pertama libur aku 
di kejutkan dengan datangnya 
teman sekaligus sahabat lamaku 
Dilla yang tidak aku lihat selama 
hampir 2 tahun, dia mungkin 
libur untuk Maulid Nabi.

“Hai Dil, apa kabar sudah lama tak bertemu” kataku 
saat menemuinya. “Baik kok mbak kalau Melisa sama Sasa” Tanya 
dilla yang sepertinya merindukan mereka. “Hm..gimana kalau kita 
kerumahnya mereka aja.” Kataku “ok” kami pun pergi kerumahnya 
Sasa dan Melisa.

Dilla adalah temanku yang sudah lama tidak beretemu karena 
dia sekolah pondok di luar kota sehingga kami jarang bertemu 
juga di tambah dengan Dilla juga pindah rumah. Melisa dan Sasa 
adalah temanku ku juga kami berempat adalah teman sejak kecil. 
Terkadang saat liburan puasa kami biasa bermain bersama dan 
menemui Dilla di rumah barunya karena dia juga mendapat libur, 
meskipun begitu aku, Melisa, dan Sasa juga jarang bertemu karena 
kami sibuk dengan sekolah dan lain lainnya. “Kelihatannya Melisa 
belum bangun” kataku saat melihat rumahnya sepi dan tidak ada 
orang yang bangun. “Kamu sih ini kan masih pagi, Melisa kan 
putri tidur” kataku, kami pun masuk kerumahnya, Melisa adalah 
anak yang paling sulit di bangunin karena umumnya saat puasa 
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dia hampir saja selalu tidak sahur dan satu satunya cara untuk 
membangunkannya dengan menggunakan air yang di cipratkan. 
“Tuhkan dia masih tidur” saat melihat Melisa di antara adik 
adiknya yang sudah mulai bangun, “Mel bangun ada yang mau 
ketemu itu” kataku sambil menggoyang goyangkan badannya dan 
tidak berhasil. “Nanti kita kembali lagi aja” kataku “Iya mbak” 
kami pun melanjutkan kerumahnya sasa. Tempat itu lebih parah 
dari rumah Melisa, rumah Sasa seperti tempat kosong dimana 
belum ada orang yang bangun bahkan pagarnya masih di tutup. 
“Yah yang ini juga belum bangun” kataku, “Kita kerumahmu dulu 
aja mbak nanti kita kembali lagi” kata Dilla, kami pun kembali 
kerumahku.

Beberapa jam kemudian Dilla kembali ke rumahku, di sana 
sudah ada Melisa dan Sasa kami pun saling bercerita tentang apa 
yang terjadi selama kami tidak bertemu. ”Dil aku lihat buku ini 
ya?”

Fitri adalah temanku sejak TK aku dan dia sudah lama 
bersahabat, dia juga sudah pernah aku kenalakan kepada Dilla, 
Melisa dan Sasa. Kami berlima pun jadi teman baik kami terkadang 
saling bermain bersama entah Fitri yang kerumahku atau aku dan 
mereka yang kerumahnya.Hari ini kami berniat ke rumah karena 
sudah lama kami tidak berkumpul bersama, seperti biasa Dilla 
sudah datang padahal aku sendiri belum sarapan. “Gimana mbak 
apa jadi kita kesana” tanyanya “Jadi mungkin aku belum tanya, ini 
kamu yang bilang” kataku memberikan Hpku untuk menghubungi 
Fitri, “Gak bisa mbak, jangan bilang kalau dia sibuk” katanya 
agak kecewa. “Sini biar aku aja” aku pun menelfonnya karena 
dia gak bisa di chat. “Halo fit kamu ada waktu hari ini” Tanya 
ku saat telponnya nyambung “Ada emangnya kenapa?” Tanya 
fitri di telpon “Hmm ada yang mau ketemu, udah lama kamu 
gak ketemu sama anaknya” kataku sambil tertawa dan melihat 
Dilla “Siapa?... ohh dia ta?..” tanyanya yang sepertinya paham 
“Iyap nanti dilanjut ya mungkin kesana jam 10” kataku, aku pun 



Kumpulan Cerpen Siswa SMPN 4 Surabaya 63

menutup telponnya pergi mandi sarapan dan sudah siap untuk 
pergi, tinggal mengunggu Melisa dan Sasa. Setelah berkumpul 
semua kami pun berfikir kita kesana naik apa, “Masak naik becak 
lagi, kita kesana selalu naik becak” Tanya Dilla yang sepertinya 
tidak lupa dengan ritual yang sering kami lakukan ketika hendak 
kerumah Fitri, dengan menggunakan becak dan bila tidak ada 
yang di pangku maka pasti ada yang duduk di bawah dan kadang 
itu menyenangkan. “Gak lah naik uber aja” kataku memeberi ide. 
“Ok gak papa kamu punya alpikasinya ta?” Tanya Sasa “punyalah, 
ini kamu aja yang pesan aku gak biasa soalnya” kataku dan 
menyerahkan hpku ke Sasa, “Aku minta izin ibuku dulu ya” aku 
pun masuk kerumah mengembil tas dan uang lalu minta izin ke 
ibuku lalu kembali. “Jadi gimana?” tanyaku “Kita tunggu di depan 
gang aja terus harganya 10rb” kata sasa “ini uangnya” kataku dan 
Dilla menyerahkan uang bersamaaan “Wah, Dil udah siap ya” kata 
Melisa dan kami pun tertawa “Udah aku aja yang bayar” kataku. 
Mobil uber pun datang di dalam mobil kami pun berselfiria. 

Setelah beberapa menit kami pun tiba di tujuan. 
“Asallammualaikum..” kata kami berbarengan “Waailaikumsalam…
wah wah gerombongan” kata papa Fitri kami pun salim kepada 
papa dan mama Fitri, “Fitrinya di dalam.. lho kamu Dilla ya, sudah 
lama gak kelihatan” kata papa Fitri “Iya om” kata Dilla. Kami pun 
menuju ke kamarnya Fitri, di dalam kami mengobrol karena sudah 
lama sekali tidak bertemu, “Enaknya ngapain” tanyaku “Enggak 
tau” kata Fitri “Nonton film horror yuk” ajak melisa “ok” semuanya 
setuju Melisa pun memutarkan film horror di Hpnya kami semua 
berjejer melihatnya dan aku ketiduran bersama Dilla. “Mbak 
bangun” kata sasa membangunkanku “Jam berapa sekarang” 
katakuyang sudah bangun Dilla juga sudah bangun, “Jam satu“ 
kata Sasa “Bentar lagi pulang yuk” kataku “Ok” kata semuanya. 
“Kamu lihat apa sa?” Tanya ku saat Sasa sedang meilihat video 
boyband korea. “Sebentar aku mau niru dancenya girband ini” 
katanya lalu memasang lagu korea dan menari dengan lincah 
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“ooowoh epic Sa” kataku “Di video aja terus di masukkan youtube” 
kataku kami semua pun tertawa lama kelamaan bukan hanya Sasa 
yang menari aku dan Melisa pun bergabung dilla yang memegang 
penerang dan fitri yang merekam, “Jangan lupa subscribe dan 
like juga komen” kata melisa saat selesai bagai seorang youtuber 
sejati kami semua pun tertawa dan hal itumenutup hari ini.

Liburan masih panjang dan kemarin adalah yang terbaik, 
namun masih banyak hal yang aku lakukan dirumah, hampire 
sepanjang liburan ini aku habiskan dengan ibuku membuta kue 
ya tidak seberapa bagus bentuknya tapi rasanya enak, kami 
membuat dua kue kue keku dan kue cubit semuanya enak tapi 
ada yang gosong, dan dapur berantakan penuh dengan tepung 
telur, meskipun begitu aku dan ibuku bersenang senang, kakaku 
dan adikku juga suka dengan kue kue tersebut, selain kue kami 
juga buat tahu bulat berisi sosis dan dilapisi mie dan di goreng itu 
favorit ku. Selain menghabiskana waktu di rumah aku juga di ajak 
ke taman bermain di mana aku naik rolercoster yang membuatku 
teriak ketakutan, aku juga mengajak Fitri untuk menonton 
bioskop di galaxy mall kami sudah merencanakannya dan karena 
kami terklambat kami harus menungggu filmya selesai, kami pun 
berkeliling sambil menunggu kami membeli es krim melihat lihat 
DVD, hedset dan lain lain lalu kami melihat filmnya lalu kami 
pulang. Dan untuk melengkapi liburan ini pada hari minggu aku 
dan keluargaku akan pergi ke mojokerto berklumpul dengan 
sepupuku dan yangkung ku di akhir dari libutran ini. Apa yang 
lebih baik dari pada menghabiskan liburan dengan teman dan 
keluarga besar.
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Bersyukur Tuhan Beri 
Kehidupan

Oleh: Alphonsusu Aditya P.W 8A

P
ada liburan tahun ini merupakan liburan sangat padat 
denagan adanya acara yang di adakan oleh dinas pendidikan  
surabaya atau dengan jadwal latihan hari natal yang harus 

latihan tiap hari. Acara itu di adakan di hari selasa yang mana 
saya tiadak akana pergi ke luar kota sehingga seorang ketua osis 
memeilih saya untk ikut acara yang diadakan oleh kementrian 
sosial tepat di hari kesetiskawanan yaang berlangsung di 
convention hall grand city. 

Sesudah liburan sebelum hari selasa saudara saya datang 
dari semarang untuk berlibur di surabaya dan merayakan natalan 
bersama di sini. Hari selasa pun tiba yaitu saatnya untuk hadir 
di cara kesetiakawanan saya berangkat dihari itu ceritanya mau 
jemput temenku yang bernama hendy dan guru ku bernama  
bu ninik taunya malah di suruh jalan duluan karana tidak boleh 
berhenti disitu. Saya ngampek duluan saya bingun karena pakai 

baju putih biru semua terus tak 
lama kemudian hendy dan bu ninik 
datang awalnya kami bingun dengan 
acaranya karena undangan yang 
kami terima tidak jelas. Terus kami 
berdua di suruh duduk di banku 
yang telah di sediakan di dan bu 
ninik memnaggil kami dan bertanya 
“anak yang duduk di ssebalahmu 
tadi kemana?” lalu saya menjawab 
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“tadi di suruh keluar dan menganbil kupon” ya lantas saya dan 
bu ninik keluar untuk menganbil kupon dan duduk bersama anak 
anak yang ada di situ.

 Lalu saya ikuti acaranya ternyata kupon yang diberikan tadi itu 
untuk menganbil suatu bingkisan natal yang berasal dari amerika 
jadi anak anak disana mengumpulkan uang untuk membeli suatu 
hadiah untuk kami anak indonesia dan itu di tujuakan untuk anak 
anak berusia 5-10 tahun ternyata gak cuman itu kami juga diberi 
satu kotak roti. Acara pun selesai saya dan temsn saya  sambil 
menunggu bembagian tas kami berdua melihat pameran yang ada 
di yaitu pameran sosial yanag pertama kali saya liat adalah stand 
dari provinsi Jawa Timur dan membuat kami terkesan adalah 
lukisan yang dibuat oleh orang orang yang tidak memilik tubuh 
yang lengkap atau bisa di sebuat orang distabilitas. Membut saya 
bersyuku atas apa yang saya punya mereka adalah orang orang 
yang pantang menyeranh dan orang orang yang bisa melakukan 
hal luarbisa ditengah keterbatasan yang mereka miliki yang bisa 
menciptakan kaya yang indah. Terus kami jalan liat pameran 
dari provinsi lainya saya mengimpulkan bahwa provinsi jawa 
timur melakukan hal yang cukup uar biasa yang beda dari provisi 
lainya terus telpon Hendy berdering waktu untuk menganbil 
tas yang sudah di bagikan dan setelah tas dibagi kami pun lihatt 
pameran lagi dan kami berfoto tebalik dan mendapatkan kabel 
data  berwarna biru dan kami mercari makan siang karena sudang 
waktunya menuntukan pukul 12.00.

Awalnya kami ragu untuk untuk memilaih menu dan saya 
bilang ikut aja kami dibayari oleh bu ninik yaudah akhinya kami 
dipesenkan tahu campur selama menunggu kami mulai bicara 
soal ips dan akhinya bicara soal perpecahan yang ada di Indonesia 
dan ujun ujunya yaitu masalah sejarah mana dulu tidak ada 
perpercahan meskipun beragam suku agama ras dan sebagainaya 
itulah yang membuat indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Makan 
pembuka datang yaitu tahu pong kami berbicara lagi meneruskan 
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yang penbicarakan kami setelah itu menu utama yaitu tahu 
campur datang kita makan tapi belum makan difoto dulu lalu kita 
makan dengan santai. setelah itu kam di minta untuk membeli 
makan lagi untuk makan penutup yaitu manisan. Menurut orang 
jawa kalau tidakn makannasi tidak kenyan aggapan itu salah 
karena tiga menu yang kami makan itu adalah menu yang tidak 
pakai nasi tapi kita kenyan juga pada akhinya. Dan kami tanya 
untuk hadiah ini mau diapain ya dan akhinya hadiah ini kami bagi 
dua tapi untu yang tasnya kami kami kasihkan ke teman kami yang  
kurang mampu untuk menerima bantun ini dan kami pulang ke 
rumah masing masing. Pelajaran yang bisa kita petik dari hari ini 
adalah kita diajakan untuk selalu bersyukur atas tuhan berikan 
selama ini kepada kita selama dan untuk saling berbagi kepada 
sesama yang saling membutuhan.

Hari selanjunya yaitu rabu ada latihan perdana natal pada 
tahun ini yang biasa aja yitu latihan terus pulang gak ada yang 
istimwa di hari ini. hari selanjunya tetap latihan tapi jaanya di 
majukan jadi jam 13.00 awalnya di ribet disuruh ke lantai 3 terus 
turun lagi untuk latihan di dalam gereja sebelum latihan kami 
dapat amukan dari penbina karena kami main mobile legend atau 
yang akrap di sebut ML karena yang paling tua tidak memberkan 
contoh yang baik pada adik adiknya. terus dapat pesan kalau 
niatnya latihan ya latihan kalau main ya main dirumah aja jangan 
di gereja. Setelah itu saya makan dan saya berbicara sama yang 
tua tua dan setelah itu pulang. Hari selanjunya yaitu tetap laithan 
untuk natal juaga tapi biasa tidak ada yang spesial dalam  hari itu. 
Hari selanjunya yaitu h-1 malam natal yaitu bersih bersih alat alat 
liturgi yaitu peleratan yang akan kami pakai dalam peribadatan 
malam natal ke esoakn harinnya seharusnya kami latihan tapi 
dengan adanya sesuatu yang jadi kami tidak bisa pakaigereja 
untuk geladi bersih. Ya setelah itu kami pun di beripengarahan 
untuk tugas besok. Dan ada beberapa peranyaan tetan alat alat 
yang dipakai saat dipakai peribadatan. Ke esokan harinya kami 
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harus ke gereja 2 kali untuk melakuan peristiwa yang berbeda 
yaitu pada pagi hari dan pada sore hari pada jam pertama pada 
misa malam natal adalah misa paling sibuk karena jemaat yang 
hadir cukup ramai atau padet sekali. ya kami di evaluasi soal 
tugas yang kerjakan tadi atau kesalahan yang tejadi saat tadi 
dan hasilnya berhasil dengan maksimal bisa di bilang luarbiasa. 
Saudara datang dari semarang itu membuat saya senan kenapa 
artinya saya bisa makan makanan yang enak dan bergizi contonya 
salah satunya adalah spagerti yang sehat dan murah buatan 
rumahan. pada hari natal saya pagi ke gerja kerena tugas dan ikut 
ibu ke gereja ibu juga jaga untuk bidang kesehatan. Pada ibadat 
itu adalah ditujukan untuk anak anak ketika pastor khotbah dan 
menberi pertanyanan kepada anak anak dengan polosnya mareka 
mengangkat tangan dan maju kedepan untuk menjawabnya. Ada 
yang jawaban salah ada yang benar tapi pastor tersebut tetap 
memberikan hadiah itu mereka menerima dengan penuh ceria 
dengan dipenuhi oleh sukacita dengan hari natal itu. 

Kita bisa memetik dari kejadin kejadin tiap hari yang kita 
alami. mulai rasa bersyukur saling berbagi ketika menemukan 
suatu sukacita. Bersyukur karena Tuhan telah memberikan yang 
terbai di hidup kita. Dan saya belajar bahwa membuat rencana 
yang begitu indah pada akhinya. Semua Tuhan sudah rancangkan 
dengan sebaik baik mungkin hingga yang bagi manusia tidak 
mungkin tapi bagi Tuhan itu mungkin terjadi. Asal ada suatu usaha 
makan Tuhan membukakan jalan itu tetapi kalau tidak ada usaha 
maka tiadak ada jalan bagimu. Saya belajar juga bagaimana kita 
dapat memanfaatkan waktu di situasi yang tepat atau bukan ingin 
senang senang sendiri.
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Atlit Dayung Impianku
Oleh: Alvarrel Ananda Putra Razak 7E/07

U
AS Semester 
I baru saja 
usai. Lega 

rasanya sudah 
menyelesaikan UAS 
kali ini. Selanjutnya 
tinggal menunggu 
laporan hasil nilai 
belajarku selama 
semester pertama di 
kelas 7 ini. Semoga 
saja hasil nya tidak 
mengecewakan. UAS 
kali ini memang agak 
berbeda untuk ku, karena ini adalah UAS pertama ku di bangku 
SMP. 

Saat yang di nanti pun tiba, yaitu penerimaan Raport 
Semester I di kelas 7. Syukur Alhamdulillah di semester ini nilai 
raport ku tidak mengecewakan. Tapi pesan dari mama, aku harus 
terus rajin belajar agar nilai ku bisa semakin meningkat nanti nya. 
Terutama di beberapa mata pelajaran yang memang harus lebih 
di tingkat kan lagi nilai nya. 

Hal yang paling dinantikan oleh semua siswa dan aku juga 
tentu nya adalah tiba saat nya Libur Semester I. Liburan kali ini 
lumayan cukup panjang. Sekolah ku memberikan kami libur 
selama 2 minggu. Dan kebetulan juga bersamaan dengan libur 
perayaan Hari Natal 2017 dan Tahun Baru 2018.
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Dengan sangat gembira dan suka cita aku menyambut 
Liburan Sekolah ku. Rasa nya senang sekali bisa menikmati 
liburan panjang tahun ini. Setelah kurang lebih 6 bulan lama nya 
aku dan teman-teman belajar di sekolah. Yang akhir nya dapat 
sejenak beristirahat dari rutinitas di sekolah. Saat liburan ini aku 
dan keluarga ku tidak mempunyai rencana untuk bepergian atau 
sekedar mengunjungi tempat-tempat wisata di Indonesia. Seperti 
Orang lain pada umum nya.

Aku mengisi liburan ku dengan berlatih mendayung setiap 
pagi dan sore hari. Aku memang bercita-cita ingin menjadi 
Seorang atlet Dayung yang handal seperti Kakek dan Ayah ku. 
Oleh karena itu aku harus rajin dan semangat berlatih mulai dini. 
Kelak aku ingin ber prestasi dan meraih juara terbaik di bidang 
olahraga Dayung. Setiap hari aku berlatih bersama adik ku dan 
ayah ku yang memang adalah seorang pelatih Dayung. Ayah 
adalah orang yang mengajari ku mendayung dari awal mula aku 
belum bisa mendayung hingga kayuhan dayung ku semakin lancar 
seperti saat ini. 

Aku tidak pernah bosan berlatih. Karena aku sudah sangat 
menyukai Olahraga Dayung. Setiap hari kujalani program latihan 
dayung yang diberikan ayah kepada ku. Setiap pagi dan sore kami 
berlatih, Di sungai yang ada di kota surabaya. Selain adik ku, aku 
juga berlatih bersama teman teman atlet senior Dayung lain nya. 
Suasana semakin menyenangkan jika kami bisa turun air berlatih 
mendayung bersama sama. Rasa lelah seperti nya hilang ketika 
kita dapat menyelesaikan program sesuai harapan pelatih. 

Aku tidak merasa kecewa jika Liburan ku kali ini aku habiskan 
hanya untuk berlatih mendayung. Justru semakin membuat ku 
bersemangat untuk bangun lebih awal menuju ke tempat latihan. 
Bagiku kegiatan mendayung juga sudah seperti liburan yang 
menyenang kan. Karena jika bukan saat liburan, aku hanya bisa 
berlatih mendayung sekali sehari. Yaitu di sore hari setelah pulang 
dari sekolah. 
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Sesekali di akhir pekan, ayah mengajak kami berenang ke 
kolam renang. Kata ayah, berenang adalah variasi latihan agar 
kami tidak bosan atau jenuh berlatih mendayung. Berenang 
membuat tubuh kita terasa rileks dan menyegarkan pikiran. 
Terkadang sekali dalam seminggu kami juga bermain futsal 
bersama. Futsal juga merupakan variasi latihan yang menyenang 
kan. Aku juga sangat menggemari permainan futsal. Di sekolah 
pun aku juga mengikuti ekstra kurikuler futsal yang dilaksanakan 
setiap hari kamis sore sepulang sekolah. Aku  sangat bersemangat 
mengikuti ekskul futsal di sekolah. Karena bisa bermain bersama 
teman teman sekolah ku. 

Aku mempunyai seorang adik yang masih SD. Saat ini dia 
juga sudah mulai belajar mendayung seperti aku. Ayah ku sendiri 
yang melatih nya. Karena masih pemula jadi masih belum lancar 
mendayung nya. Tapi adik ku senang sekali, dia juga tidak pernah 
bosan dan mengeluh untuk berlatih. Kami berdua selalu patuh 
dengan arahan yang diberikan oleh ayah kepada kami. 

Dua minggu waktu yang cukup panjang untuk berlibur. Tak 
terasa liburan kali ini pun akan berakhir. Dan saat nya mempersiap 
kan diri kembali belajar lagi di sekolah. Bagiku Liburan tahun ini 
sangat indah dan menyenang kan. Walau pun banyak waktu ku 
yang aku habiskan dengan berlatih mendayung atau pun sesekali 
hanya untuk sekedar membaca buku cerita di antara waktu luang 
ku di rumah. Atau juga sejenak berbincang dan bercerita dengan 
teman teman di rumah. Namun semua itu menyenang kan bagiku. 

Liburan pun usai kini saat nya menyiap kan diri untuk kembali 
belajar lagi di sekolah dan berjumpa kawan kawan. Semangat 
belajar di semester II. 
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Delta Fishing 
Oleh: Amirha 7F

S
aat ini aku telah duduk dibangku sekolah menengah pertama 
(SMP) yang sangat aku banggakan dan sangat aku cintai.
Disaat semester ganjil salah satu yang sangat aku nantikan 

ialah liburan akhir semester ganjil atau liburan akhir tahun.Berhari 
hari kulangkahkan kakiku menuju sekolah hingga tak kurasa hari 
cepat berlalu serta bulan cepat berganti dengan cepatnya.Hingga 
pada akhirnya liburan akhir semester ganjil atau liburan akhir 
tahun telah tiba.Betapa bahagianya hatiku sebab yang kunantikan 
telah tiba Yah!liburan sekolah telah tiba.

Diawal liburan ini aku sangat senang sekali karena hari hari 
dapat kulalui dengan bermain bersama teman teman,karena 
diliburan akhir semester atau liburan akhir tahun aku dan 
keluargaku tidak ada rencana untuk berlibur luar kota karena 
keluargaku menanti kehadiran keluarga baruku.Sebanarnya aku 
sangat sedih karena diliburan kali ini aku tidak dapat liburan diluar 
kota,namun aku selalu berusaha menghilangkan rasa sedihku.
Liburan kali ini aku juga merasakan bosan dan jenuh.Demi 
menghilangkan rasa jenuh dan bosanku yang telah melandaku 
aku hanya berpergian disekitar Surabaya bersama keluarga serta 
teman temanku. 

Disaat waktu luang diliburan ini aku dapat mengatasinya 
hanya dengan bermain bersama teman teman dirumah,membaca 
buku, bermain bersama adik, membersihkan rumah serta bermain 
handphone. Bermain bersama teman teman memang solusi 
paling ampuh menghilangkan rasa bosan maupun rasa jenuh, 
namun saat bermain aku merasakan sedih karena sahabatku 
bernama ”Farah” ia pulang ke Menganti bersama kakak kakaknya.
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Namun inilah bukan penggalang bagiku untuk  menghilangkan 
rasa bosan dan jenuhku,karena aku akan selalu mengisi waktu 
luang demi menggilangkan rasa bosan dan jenuh entah hal apa 
saja yang positif ku lakukan.

Hari hari terus berlalu liburan akhir semester atau akhir 
tahun rasa bosan sangatlah menimpaku,sungguh aku sangat 
ingin berwisata luar kota,namun aku juga tidak sabar menanti 
kehadiran keluarga baruku.walaupun aku tidak berwisata aku  
dapat belajar ataupun melatih kemandiriannku dengan cara 
belajar memasak,bersih bersih dll.Semua itu kulakukan demi 
menghilangkan rasa manja yang aku miliki selama ini.

Satu minggu liburan ini telah berlalu,diliburan ini rasa bosan 
dan rasa jenuh sedikit melandaku,sebab aku sangatlah ingin 
berwisata luar kota.Entah mengapa satu minggu liburan ini berlalu 
aku merasa sedih,sebab liburan akhir semester atau akhir tahun 
sebantar lagi telah usai.Demi menghilangkan rasa sedih yang terus 
melanda,semua ini kulalui dengan berusaha menghilangkan rasa 
sedih dengan menggatinya dengan rasa gembira ataupun senang.
Salah satu cara demi menghilangkan rasa sedih ini ialah mengisi 
waktu luangku dipagi hari atau malam hari dengan membaca 
buku,karena buku ialah sumber ilmu dan jendela dunia.Hingga 
aku dapat membaca kurang lebih lima buku.

Diakhir akhir liburan ini aku tetap saja kulalui hari demi hari 
dengan rasa bosan dan rasa jenuh yang terus menghantuiku.
Namun pada sore hari aku selalu bersepeda bersama teman 
temanku.Dengan mengayuh dan mengendarai sepeda lipatku ,aku 
dapat berkeliling kampung. aku sangat senang sekali bersepeda 
bersama teman temanku,karena ini merupakan salah satu cara 
yang sangat ampuh menghilangkan rasa bosan serta rasa jenuh.
Selain itu bersepeda merupakan salah satu hobby yang selalu ku 
lakukan.salah satu hal yang sangat aku sukai disaat liburan ialah 
aku dapat tidur hingga larut malam serta dapat bangun lebih 
siang dibandingkan hari biasanya. 
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Hari terus berlalu,pagi cepat berganti malam hingga pada 
akhirnya hari terus mendekati akhir tahun.Pada saat akhir tahun 
begitu bahagianya hatiku karena pada akhir tahun  aku,keluargaku 
beserta teman maupun tetangga memiliki rencana untuk berlibur 
ke Delta Fishing.Aku beserta teman teman sangat menantikan hari 
dimana aku,keluargaku beserta teman temanku pergi ke Delta 
Fishing.Sambil menanti hari dimana aku bersama keluarga dan 
teman teman aku mengisi waktu luang dengan bermain sepeda 
dan bermain handphone serta hal lainya.

Tak terasa hari yang kunantikan telah tiba yaitu dimana 
aku,keluargaku serta teman temanku pergi ke Delta Fishing.
Jarum jam telah menujukan pukul 09.00 kami semua bersiap 
siap untuk pergi menuju Delta Fishing.Setelah kami bersiap kami, 
berkumpul untuk segera berangkat menuju ke Delta Fishing.Kami 
berangkat menuju Delta Fishing dengan mengendarai sebuah 
mobil.Tak kurasa dengan cepat kami telah tiba di Delta Fishing 
dengan begitu kami bergegas untuk turun kemobil dan masuk 
kedalam Delta Fishing.Ketika kami telah memasuki Delta Fishing 
kami langsung bergegas untuk mencari tempat duduk untuk 
beristirahat tepatnya kami duduk di lesehan apung ditengah 
danau.Ketika telah menemukan tempat duduk untuk beristirahat 
sejenak .Setela itu aku langsung bergegas bersama temanku 
untuk berganti baju renang,setala itu aku langsung berenang 
bersama teman temanku dan pada saat bersamaan ketika aku 
berenang bersama teman teman di tempat duduk kami tepatnya 
lesehan apung telah tersedia gurami bakar beserta minuman dan 
makanan lainya.Setela melihat makanan tersebut perut kami pun 
berbunyi pertanda kami lapar,saat ini pula aku beserta teman 
temanku berhenti untuk berenang dan langsung berganti baju.
Setela itu langsung aku beserta teman temanku menyantap gurami 
bakar dan makanan maupun minuman lainya.Setela kami makan 
aku dan teman teman berlanjut untuk pergi ke tempat wahana 
bermain lainya sedangkan keluargaku sedang asik memancing 
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ikan. Saat itu aku dan teman teman mencoba beberapa wahana 
seperti nyebrang, kapal DLL. Jarum jam menunjukan pukul 16.00 
kami langsung bergegas menuju pulang ditengah perjalanan 
menuju mobil tak lupa kami membeli beberapa buah tangan dan 
beberapa jenis kripik. Kemudian kami menuju mobil dan bergegas 
menuju pulang. Tak terasa mobil telah berhenti di Kedung Anyar 
yaitu rumahku dan teman temanku.

Seperti biasa setela pulang dari Delta Fishing aku bergegas 
mengayuh dan mengendarai sepeda lipatku bersama teman 
teman untuk berkeliling Kampung. Hari cepat berganti dengan 
cepat hari ini ialah akhir tahun yah malam tahun baru betapa 
bahagianya hatiku karena nanti pada malam hari pasti akan 
ramai sekali, selain itu hari ini merupakan hari dimana sahabatku 
bernama ”Farah” telah kembali, dan aku dapat bermain denganya 
lagi. Aku sangat menantikan malam hari karena aku sangat senang 
jika malam tahun baru berbagai acara telah dipersiapkan untuk 
menyambut tahun baru. Pada tahun baru ini aku berharap aku 
dapat lebih baik lagi dari tahun 2017 serta dapat menghindari hal 
hal yang buruk dan dapat melakukan hal yang berisi positif. Saat ini 
aku merasa sedih karena liburan akhir semester atau akhir tahun 
telah usai dan sebentar lagi masuk sekolah. sebenarnya diliburan 
kali ini aku kurang puas sebab liburan berasa sangat begitu cepat.

Di liburan akhir semester atau akhir tahun ini aku sangat 
bersyukur kepada Allah Swt. karena dapat diberikan kesehatan 
sehingga dapat menikmati liburan ini walaupun tidak dapat 
berlibur. Waktu berlibur hanya aku habiskan di rumah serta 
jalan jalan di Surabaya dan pergi ke Delta Fishing. Aku begitu 
suka diliburan ini walaupun rasa bosan dan rasa jenuh selalu 
menghantuiku, namun sunggguh”BEGITU INDAHNYA LIBURAN 
INI’   
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Tunggu Aku di Mojokerto 
Oleh: Ananda Tasya 7G

H
ai teman-teman,saya akan menceritakan saat masa libur 
sekolah yaitu saya berlibur di sebuah tempat wisata. 
Tempatnya tidak jauh dari pacet dan hampir dekat dengan 

batu. Tempat wisata tersebut  bernama cangar, itu nama lain 
dari kolam renang yang berada di pegunungan di sana kita bisa 
merasakan hawa sangat dingin sekali. Perjalanan dari rumah 
nenekku yaitu di Mojokerto kita harus melewati jurang-jurang 
di samping kanan dan kiri dan jalan menuju Cangar itu sangat 
liar banyak monyet liar yang ada jalan dan banyak beraneka 
burung. setelah sampai di Cangar sekitar 2 jam saya pun turun 
dan menghirup udara yang sangat sejuk dan agak dingin. Disana 
terdapat area perkemahan.Kolam renang Cangar terdapat dua 
yaitu kolam air panas atau hangat dan dingin atau biasa. Bila kita 
ingin berenang di kolam air dingin atau biasa kita harus banyar 
terlebih dahulu. Sedangkan kolam air panas atau hangat itu gratis. 
Sayapun berenang di dua kolam tersebut, pertama saya berenang 
di kolam air panas atau hangat. Saat saya masukkan kaki saya terasa 
panas sekali, lalu lama kelamaan seluruh badan saya masukkan 
kekolam, dan sudah tidak terasa lagi air yang panas. Setelah saya 
bosan di kolam air panas atau hangat saudara saya yang bernama 
Selin dan Amanda ingin mencoba kolam air dingin atau biasa, 
saat masuk saya di tegur oleh penjaga kolam tersebut, ternyata 
saya harus membayar dan akhirnya saya kembali di mama dan 
papa saya sangat malu sekali karna tidak melihat bahwa terdapat 
spenduk besar yang harus membayar sebelum masuk ke kolam air 
dingin atau biasa. Mama, papa dan keluarga besar saya pun ikut 
mengantarkan saya untuk berenang di kolam air dingin atau biasa. 
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Semuapun akhirnya ikut masuk dan ikut berenang bersama-sama.
Sudah lama kelamaan jam berjalan sangat cepat akhirnya saya 
dan keluarga besar memutuskan untuk selesai berenang pada 
pukul 10.00. Sewaktu saya sudah sampai di kamar mandi saya 
terkejut sebab air yang ada di kamar mandi meluap sampai keluar 
asap sebab air tersebut sangat panas. Saya dan keluarga besarpun 
melanjutkan perjalanan di alun alun batu.

Alun-Alun Batu itu adalah tempat wisata yang sangat bagus 
dan menarik. Sebelum masuk di alun-alun batu, saya dan keluarga 
besar saya makan-makan di warung nasi goreng, ada juga yang di 
warung bakso. Sesudah makan saya dan keluarga besar melanjutka 
perjalanan di alun-alun batu, saat sudah sampai alun-alun batu 
hampir mirip dengan kodam yang ada di Surabaya. Tetapi alun-
alun batu itu permainannya sangat menarik dan disana terdapat 
rumah kecil berbentuk dan berwarna seperti apel dan struberry. 
Saat saya sudah sampai di tempat bermain saya terkejut, sebab 
terdapat kincir angin raksasa.saya dan saudara saya langsung 
tertarik dan ingin menaikinya,saat ingin membeli tiket saya 
terkejut lagi, sebab antrian sangat panjang. Saat saya sudah 
membeli tiket dan menaikinya saya terkejut karena pemandangan 
dari atas sana sangat menarik dan indahnya kota batu. Hari sudah 
malam say dan keluarga besar memutuskan untuk pulang di kota 
Mojokerto.

Pagi hari saya dan keluarga saya ada acara mendadak yaitu 
di Hotel Singosari.Setelah sampai di Hotel Singosari saya dan 
keluarga terkagum karna hotel tersebut sangat mewah dan indah.
Saya dan keluarga akhirnya memesan kamar,Kamar tersebut 
bernomer 133. Saya langsung lari mencari kamar tersebut dan 
akhirnya menemukannya.Mama saya langsung memasukkan 
tiket dan akhirnya saya  langsung tidur sambil menonton tv. Saat 
siang hari keluarga dan saya makan siang dan harus keluar kamar 
sebab tempat makan ada di ruang makan.setelah makan siang 
mama dan papa saya ada acara di hotel tersebut dan anak-anak 
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tidak boleh ikut, hari mulai malam papa dan mama akhirnyapun 
kembali di kamar dan memberi tau bahwa jam 18.00 terdapat 
acara lagi sampai malam dan itu sekeluarga. Setelah acaranya 
dimulai saya dan keluarga foto terlebih dahulu, setelah selesai 
foto keluarga saya dan keluarga makan bersama dan terdapat 
pengunguman yaitu anak-anak di suruh kembali di kamar masing-
masing,sebab acara selesai pukul 23.00. Saya, kakak dan adik 
sayapun kembali ke kamar, setelah samapi kita berganti pakaian 
dan menonton tv bersama-sama sebab film saat malam sangat 
bagus yaitu film horor.Saya dan saudara saya menontonnya sangat 
serius dan sudah berganti 3 atau film yang terakhir itu filmnya 
menurutku sangat menakutkan. Tak lama kemudian mama dan 
papa pulang, mereka juga ikut melihat film horor tersebut, tak 
lama kemudian film horor tersebut habis dan saya terkejut karna 
sewaktu film habis pukul 00.00,semua jadi takut dan langsung 
tidur semua. Saat pagi hari saya membuka jendela kamar supaya 
keluarga saya cepat bangun, mereka masih tidur sedangkan saya 
sudah bangun terlebih dalu. Sebelum mereka terbangun saya 
mandi terlebih dahulu dan saya akan bersantai sambil menonton 
tv, keluarga sayapun sudah terbangun dan bersiap-siap untuk 
turun yaitu sarapan. Saya dan keluarga saya setelah makan pagi 
kita berenang di kolam renang yang terdapat di hotel Singosari. 
Saya dan kakak saya tidak berenang, sebab saya dan kakak saya 
ingin berolah raga dan masuk di area JYM, saya dan kakak saya 
mencoba berbagai alat-alat olah raga yang ada di sana.Setelah 
selesai saya dan kakak saya ingin mengetahui berat badan 
dan akhirnya berat badan saya dan kakak saya berkurang agak 
banyak. Setelah beberama menit mama, papa dan adik sayapun 
sudah selesai dan keluarga sayapun memutuskan untuk kembali 
kekamar, sehabis sampai saya langsung mandi lagi sebab badan 
saya di penuhi oleh keringat. Sewaktu siang hari kira-kira pukul 
12.00 saya dan keluarga saya akan segera chek out dari tempat 
tersebut karna acara selesai pukul 11.00. Siang haripun tiba saya 
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dan keluargapun sudah meninggalkan tempat tersebut, saat itu 
adik saya menangis. Sebab ingin sekali pergi di suatu out boun 
yaitu tempat tersebut bernama BNS, tetapi cuaca menuju kesana 
hujan deras. Akhirnya keluarga sayapun memutuskan untuk pulang 
di Surabaya. setelah sampai di Surabaya, saya dan keluarga saya 
pergi di Tunjungan Plaza. Setelah sampai saya bersama mama saya 
terpisah dari kakak dan adik saya.Setelah itu mama saya meminta 
tolong kepada papa saya untuk menelepon kakak saya, setelah 
di hubungi ternyata nomer Hp kakak saya tidak aktif. Setelah tak 
lama kemudian ada yang memanggil mama saya dari belakang 
ternyata itu kakak saya bersama adik saya. Saya dan keluarga saya 
akhirnya langsung pergi di Matahari, sebab di Matahari terdapat 
diskon besar-besaran. Lalu saya tertarik dengan sepatu untuk ada 
acara, akhirnya saya memebeli sepatu tersebut. Setelah sekian 
lama bebelanja di TP saya dan keluarga saya memutuskan untuk 
makan bersama di sebuah lestoran,setelah selesai makan saya 
dan keluarga sayapun pulang ke rumah Surabaya. Saat pagi hari 
saya dan keluargapun memutuskan untuk pergi ke Mojokerto 
lagi, Sewaktu pagi hari persiapan berangkat ke Mojokerton sudah 
selesai keluarga saya belum ada yang bangun mereka semua 
masih malas untuk bangun. Tak lama kemudian mama sayapun 
akhirnya bangun lalu mandi dan memasak nasi goreng untuk 
sarapan berangkat di Mojokerto. 
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Taman Safari Simbol 
Kebebasan Satwa 

Oleh: Azri Alkindi Lintang Sastriono 8G/11

L
iburanku dimulai Hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017. 
Karena hasil evaluasi belajarku semester ganjil baru dibagikan 
sehari sebelumnya. Saat aku mengetahui pengumuman libur 

selama dua minggu kedepan, betapa riangnya hatiku, sejenak 
sudah terbayang betapa indahnya liburan yang sederhana selalu 
aku lewati setiap tahunnya karena kesibukan ayahku yang tidak 
mungkin meninggalkan pekerjaannya menjelang akhir tahun, 
namun aku sangat bahagia, karena aku tidak perlu bangun 
terlalu pagi untuk mengikuti antar jemput sekolah yang memang 
mengharuskan aku berangkat lebih pagi, maklum jarak antara 
rumahku dengan sekolah cukup jauh. 

Liburan, adalah waktu yang selalu kutunggu setelah sibuk 
belajar selama satu semester yang cukup membuatku sedikit 
jenuh. Setelah kuutarakan keinginanku untuk berlibur ke tempat 
yang tidak terlalu jauh, akhirnya kedua orang tuaku menyetujui 
usulku. Akhirnya kami berlibur di Pacet Mojokerto, tempat yang 
tidak terlalu jauh dari Surabaya. Terbayang pemandangan yang 
indah, sawah, kebun, dan dinginnya daerah Pacet membuatku 
sudah tak sabar untuk segera sampai ke sana.

Setelah kurang lebih 1,5 jam perjalanan yang santai kami 
lalui dengan hati suka cita, akhirnya aku, saudara-saudaraku 
dan kedua orang tuaku sampai ke rumah bibi ayahku. Kami pun 
disambut dengan suka cita karena kami tidak pernah bertemu 
dengan beliau sudah bertahun-tahun. Kebetulan rumah bibi 
ayahku di salah satu desa daerah Pacet, untuk menuju ke rumah 
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beliau kami harus melewati jalan naik turun yang di kanan kirinya 
masih banyak sawah dan kebun terbentang luas. Pemandangan 
hijau bagai permadani yang sangat indah. MasyaAllah.. sungguh 
besar anugerahMu ya Allah.. Tidak henti-hentinya aku bersyukur 
kepada Tuhan YME. Udara yang dingin benar-benar membuatku 
merasa nyaman, setelah kulalui kebisingan kota Surabaya. Aku 
merasa sangat senang dan nyaman. 

Di rumah bibi ayahku, kami makan bersama dengan hidangan 
yang sederhana, opor ayam.. hasil penyembelihan ayam kampung 
peliharaan bibi ayahku, MasyaAllah.. Tak kusangka ayampun jadi 
korban,sungguh suatu kebersamaan yang sangat menyenangkan. 
Setelah beberapa jam aku dan keluargaku yang lain, berpamitan 
untuk meneruskan perjalanan ke pemandian air panas di 
Pacet. Sesampai disana kami menyempatkan waktu sebentar di 
pemandaian air panas, dengan harga tiket yang tidak terlalu mahal 
dan ditengah pengunjung yang cukup ramai, kami menikmati 
suasana dan hawa yang dingin, sejuk kebetulan sedikit mendung, 
Setelah beberapa lama kami di pemandian tersebut akhirnya 
kami lanjutkan perjalanan untuk berkeliling sekitar lokasi dimana 
banyak pedagang buah dan sayur disepanjang jalan. Tak lupa aku 
sempatkan menunggang kuda berkeliling lokasi sambil menunggu 
ibuku dan saudaraku yang lain berbelanja sayur dan buah yang 
memang harganya lumayan murah. Menjelang maghrib kami 
kembali pulang ke Surabaya dengan hati yang gembira. Kembali 
terbayang kemacetan Surabaya.. Ah, Surabaya..Oh Surabaya.. Dan 
memang macet pun harus kami lalui sampai kembali ke rumah.

Hari berikutnya, aku dan kedua orang tuaku menghabiskan 
waktu bersama dengan mengunjungi mall yang satu ke mall yang 
lain, Surabaya.. sudah banyak mall yang bertebaran, lumayanlah 
buat kebersamaan dengan orang tua disela-sela sibuknya bekerja, 
akhirnya kami jalan-jalan, makan bersama di mall dan ujung-
ujungnya kami nonton bioskop komedi, “Susah Sinyal” cerita 
tentang keluarga, lucu sampai membuat kami terpingkal-pingkal 
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dari awal hingga akhir, meskipun ditengah cerita ada cerita haru, 
namun kami bisa mengambil kesimpulan bahwa waktu bersama 
keluarga dan komunikasi antar anggota keluarga sangat penting. 
Jangan sampai kesibukan masing-masing hingga lupa waktu bisa 
membuat hubungan antar anak dan orang tua menjadi renggang. 
Ya, meskipun cuma jalan-jalan di mall, makan, nonton bioskop, 
aku merasa sangat bahagia, karena orang tuaku masih mempunyai 
waktu untuk aku, maklum aku hanya sendiri, anak semata wayang 
orang tuaku, tapi  perhatian meraka sudah cukup membuatku 
bahagia memiliki mereka, dan ada ditengah-tengah mereka.

Liburan berikutnya pada hari Senin tanggal 25 Desember 
2017 aku, orang tuaku dan saudara-saudaraku pergi ke Taman 
Safari Indonesia 2 di Prigen. Pukul 09.00 WIB kami berangkat dari 
Surabaya. Taman Safari Indonesia 2 adalah salah satu safari park 
terluas di Asia yang terletak di lereng gunung Arjuna, kecamatan 
Prigen, kabupaten Pasuruan. Sesampainya di lokasi, dan setelah 
antri membeli tiket masuk, kami langsung melihat berbagai 
macam koleksi satwa dari hampir seluruh penjuru dunia dan juga 
satwa lokal. Diantaranya : gajah, anoa, badak, dan lain-lain. Selain 
itu juga ada beragam atraksi spesies hewan yang ditampilkan 
seperti lumba-lumba dan gajah. Atraksi hewan ini sangat menarik 
dan menghibur pengunjung. Dengan sistem filter air yang canggih, 
dan habitat yang tidak rusak serta suasana yang rimbun dan 
sejuk, Taman Safari Indonesia 2 ini menjadi tempat wisata yang 
berwawasan lingkungan dan berorientasi habitat satwa pada 
alam bebas. 

Taman Safari Indonesia 2 Prigen, menawarkan berbagai 
pengalaman pesial dengan berinteraksi bersama satwa-satwa 
yang ada disana, salah satunya melalui program “Intimate with 
Animals” dimana pengunjung mendapatkan kesempatan untuk 
menyentuh dan memberi makan sejumlah satwa di alam liar, 
misalnya jerapah, rusa, kuda dan sebagainya. Tentu saja tetap 
memperhatikan keselamatan masing-masing pengunjung.
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Selain berhubungan dengan satwa, Taman Safari Indonesia 2 
Prigen memiliki fasilitas lain yang membuat wisata disana semakin 
lengkap. Yaitu amusement park dimana pengunjung bisa bermain 
dengan 23 wahana yang tersedia, misalnya puri misteri, roller 
coaster, bom bom boat, bom bom car, sepeda layang, rio bravo 
dan sebagainya. Yang paling seru buatku adalah roller coaster 
karena aku merasa badanku terombang ambing oleh angin, 
karena berputar-putar diatas, keseruan lain buatku adalah sepeda 
layang karena selain harus mengayuh sendiri sepeda diatas rel 
yang dibuat diatas, begitu ku ayuh sepeda tersebut beberapa kali, 
tiba-tiba hujan deras mengguyur dan bajuku pun basah terkena 
hujan, dingin mulai terasa tapi tidak membuatku berhenti untuk 
menikmati wahana lainnya.

Taman safari Indonesia 2 Prigen juga ada uji adrenalin di 4D 
zone yang memiliki banyak tempat seru dengan format 4D mulai 
dari 4D cinem, 4D rider, 4D vulcan, dan 4D time mechine.

Pukul 13.00 WIB aku, kedua orang tuaku dan saudara-
saudaraku melanjutkan wahana “safari water world” dimana 
selain bisa berenang, berkeliling, disana juga terdapat wahana 
seperti pirate ship park, angkor wat, gigantic water slide dan 
crocodile cave lazy river. Keseruan pun aku rasakan disaat aku 
harus berlomba berenang bersama ayahku, dan menikmati 
permainan air bersama saudara-saudaraku seperti bermain di 
gigantic water slide dan crocodile cave lazy river karena harus 
menaiki tangga yang sangat tinggi dan harus menceburkan diri ke 
dalam kolam renang, seru dan cukup membuat hatiku deg-degan. 
Meskipun cuaca kurang bersahabat karena hujan berkali-kali 
mengguyur kami, namun kami semua melaluinya dengan penuh 
tawa dan suka cita bersama. 

Setelah 3 jam disana,aku mulai lelah karena berkali-kali 
harus naik tangga yang tinggi dan menakutkan. Akhirnya kami 
segera membersihkan diri dan berganti pakaian, beristirat 
sejenak, suasana cukup ramai pengunjung yang sedang berlibur. 
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Menjelang sore hari, kami pun melanjutkan perjalanan pulang 
kembali ke rumah. Macet di jalan membuat kami semua lelah dan 
di tengah perjalanan kami memutuskan untuk makan bersama di 
Ikan Bakar Cianjur sambil istirahat dan beribadah.

Setelah lelah kami beranjak hilang, kami pun melanjutkan 
lagi perjalan pulang ke rumah. Aku pun terlelap dalam tidur di 
perjalanan dan tak terasa sudah sampai di rumah pada pukul 
22.30 WIB. Ah, liburanku yang menyenangkan. Semoga dengan 
liburanku kali ini, bisa membuatku lebih segar dalam pikiran dan 
melakukan aktivitas seperti biasanya sebagai pelajar, kembali ke 
sekolah, rutinitas dengan buku pelajaran dan tugas.... hihi.

-----ooo----
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14 
Oleh: Auzura Yusklarania Farah Prasdwika 9C

N
ama ku Auzura Yusklarania Farah Prasdwika, singkatnya 
panggil saja aku dengan nama samaran, Mawar. Tunggu, 
jika ada yang bertanya, mengapa harus menyebut nama 

samaran jika aku sudah memberi tau siapa nama ku? Sebenarnya 
aku memperpanjang kalimat agar mencapai seribu kata. Haha.

Baiklah, langsung ke inti. Akan ku ceritakan bagaimana 
kegiatan liburan ku, sesuai tema yang menuntut agar cerita ini 
membahas tentang hal-hal indah selama liburan, namun aku 
mungkin sedikit menceritakan dengan penuh emosi. Emosi yang 
bukan marah, sebuah emosi yang tak akan pernah bisa ku jelaskan 
tentang sosok nya.

Hari pertama liburan, aku telah kehilangan dirinya. Terasa 
sangat kosong dan aku yang merasa sangat membuang-buang 
waktu tanpa kehadiran nya. Aku layaknya seorang bodoh yang 
menunggu matahari di tengah malam, sangat mustahil untuk ia 
kembali dan sedikit mengisi hari ku. Lihat lah, berapa melankolis 
nya aku ini. Di cerita liburan namun aku justru menulis seperti 
diary. Mungkin sedikit memalukan tapi who’s care?

Hari kedua liburan, aku sedikit menerima kenyataan jika pada 
hari ini dan seterusnya tak akan pernah ada yang menyemangati 
diriku untuk melakukan sebuah aktivitas. Layak nya hari ini yang 
ku habiskan dengan berbaring seharian di kasur berbalut sprei 
avatar, aku persis seperti pemalas yang tak lebih dari membuang-
buang waktu berharganya hanya karena membutuhkan motivasi. 
Bagaimana dirinya yang bahkan tak pernah menyapa memiliki 
dampak besar atas semangat ku? Aku sendiri tak tau. Dirinya 
seperti sebuah teka-teki yang sampai hari ini masih berusaha ku 
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cari jawab nya.
Hari ke empat, aku tak lagi meringkuk di kasur. Hari ini adalah 

sesi pemotretan untuk buku kenangan. Sejujurnya, aku merasa 
sedikit keajaiban kala hari ini tiba. Baiklah, mungkin disini bagian 
yang menyenangkan. Untuk pertama kalinya dalam hidup ku, aku 
merelakan diri agar wajah ku dipoles dengan riasan yang menurut 
ku sangat menjijikkan, sementara teman-teman ku menganggap 
riasan itu sangat tipis dan terlihat kurang. Entah lah, hari itu 
rasanya aku seperti bukan menjadi sosok ku sendiri. Mengenakan 
lip balm yang tak akan pernah aku gunakan lagi sampai kapan pun, 
mungkin. Ditambah pakaian-pakaian super ribet yang membuat 
ku kesusahan sendiri. Tapi aku menikmatinya. 

Hari ke lima liburan ku adalah hal yang jarang terjadi dalam 
hidup ku, moment yang ajaib dan sangat membuat ku antusias 
sekaligus merasa tertantang. Setidaknya semua yang aku lalui hari 
ini jauh lebih baik dibanding dengan meringkuk seharian diatas 
kasur sembari merasakan rindu yang terus menusuk memori ku.

Hari ke enam, keajaiban datang lagi. Hari ini untuk pertama 
kalinya dalam liburan ku, aku memberanikan diri untuk membuka 
buku tebal berjumlah 303 halaman yang didalam nya khusus 
terdapat angka-angka misterius yang tak akan pernah bisa aku 
pecahkan. Apa lagi jika bukan Matematika. Mata pelajaran 
yang demi apapun, sangat ku benci namun aku sangat ingin 
menaklukan nya. Sama seperti dirinya, Matematika bagi ku sama 
misterius nya. Hanya saja dalam persoalan ini, Matematika jauh 
lebih horror sementara ia tidak.

Hari ke delapan, hufft. Rasanya sangat aneh kala aku 
terbangun pada pukul tiga sore dan tak menemui siapapun berada 
di rumah. Bahkan tak ku temui masakan yang bisa aku makan 
untuk sore hari ini. Sementara aku sedikit merasa pusing mungkin 
karena jam tidur ku yang terkesan ngawur. Hari itu hanya ku 
habiskan dengan memasak. Yang awalnya aku berniat membuat 
ayam panggang seperti yang pernah ku pelajari bersama Ibu, aku 
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justru berubah haluan. Secara sengaja membuang-buang waktu 
ku untuk memasak dan membuatnya jauh lebih lama, agar aku tak 
merasa mati kebosanan tentu saja.

Hari ke sembilan. Baiklah, aku sudah muak dengan semuanya. 
Aku memutuskan untuk merombak diri dan dengan tak rela sedikit 
meninggalkan jadwal tidur urakan namun begitu ku sukai itu. Pagi 
sekali aku terbangun, sekedar ingin mencari tau apa yang harus 
ku coba di jeda waktu liburan daripada aku hanya tidur karena 
sebenarnya aku sudah merasa sangat jenuh.

Pagi itu ku habiskan dengan ikut Ibu pergi ke pasar. Tidak 
buruk. Tak jauh dari komplek perumahan ku, terdapat sebuah 
pasar tradisional yang terlihat sangat menantang untuk dijajah. 
Pagi yang singkat itu terasa sangat menyenangkan. Meskipun 
hanya berhasil menjelajahi sebagian pasar. Namun, aku berhasil 
menguras dompet Ibu dengan jajanan pasar dan memilih banyak 
menu sebagai masakan hari ini. Aku begitu tertantang kala Ibu 
mengeluarkan ocehan khas nya yang menurut ku lucu. Maaf Bu, 
barang kali cerita ini sempat Ibu baca. Aku mencintai Ibu.

Hari ke sebelas, hari yang sangat ku benci. Ntah mengapa 
rasanya aku kembali merindukan dirinya. Sebenarnya aku tidak 
tau pasti kapan ia pergi, hanya saja aku merasa itu sudah sangat 
lama dan aku terpaksa menghabiskan hari ku dengan memainkan 
play station seharian. Tak masalah apabila permainan ini akan 
rusak karena suhu nya yang sudah ku rasa sangat panas pada 
permukaan stick nya. Setidaknya Ayah ku tidak akan marah jika 
ia membeli permainan ini dengan keseluruhan menjadi baru. 
Meskipun aku tak akan pernah tau dalam batin nya apakah ia 
ikhlas haha.

Hari ke tiga belas. Tanggal 31 Desember. Aku hanya merasa, 
entahlah, sesuatu yang tak akan pernah bisa terjelaskan oleh kata-
kata. Hari ini aku hanya menghabiskan waktu dengan membaca 
sebuah novel berjumlah 534 halaman yang langsung ku habiskan 
pada hari itu juga. Aku lebih menyukai hal seperti ini dibanding 
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harus bergelut dengan soal-soal Matematika seperti liburan ku 
kali ini yang lebih banyak diisi dengan mengerjakan soal-soal ber-
genre horror.

Sementara aku tak pernah punya resolusi untuk tahun baru 
yang sudah di depan mata, aku menyukai diriku secara keseluruhan 
yang selalu apa adanya. Sejauh ini aku sangat berterima kasih 
pada bibir ku yang selalu berhasil untuk terkunci kala batin ku 
tengah gaduh menyanyikan semua lagu-lagu One Direction, yang 
menurut semua orang suara ku sangat mengganggu. Dan ya! Aku 
hanya berharap agar kelak suara yang sering di hina ini mendapat 
keajaiban seperti keseluruhan diriku yang terlebih dulu mendapat 
keajaiban atas keberanian bertarung dengan Matematika.

Hari ke empat belas. Entah kegilaan apa yang telah aku 
lewatkan atau bahkan ku lakukan. Aku baru membuka mata pada 
pukul 15;08 dan tersadar jika aku telah melewatkan tahun baru 
hanya karena melepas penat yang selama ini melanda ku. Toh, 
hari ini juga adalah hari terakhir ku untuk libur. Aku hanya bisa 
berteriak dalam hati, Selamat datang 2018!

Baiklah, cerita ku sudah selesai. Semuanya baik-baik saja. 
Dan akan ku akhiri dengan sedikit kesan pada jeda liburan akhir 
tahun kali ini. Kepada dirinya yang menjadi penyakit ku dalam 
menahan rindu, terima kasih untuk ikhlas memberi ku semua 
waktu mu hanya untuk mengajarkan ku satu rumus Matematika 
yang sampai detik ini tak aku mengerti.

Barang kali kamu membaca ini, kamu sudah sampai pada 
akhir cerita ku yang membosankan dengan bahasa lebih baku 
daripada cerita kita yang biasanya.

Kepada Matematika yang misterius. Maaf, aku dengan 
berat hati harus berusaha memahami semua materi mu. Maaf 
juga apabila keberanian ku terpaksa muncul kala aku merasakan 
kekosongan pada liburan tahun ini, apabila kau menyebut dirimu 
sebagai sebuah pelarian, sesungguh nya aku tengah mengejarmu 
dan sangat berusaha untuk menaklukan mu.
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Kepada Matematika semoga kamu mau mengalah padaku, 
dan membiarkan ku untuk mengingat mu meski hanya beberapa 
dari semua rumus yang kau punya. Setidaknya jangan buat aku 
kecewa seperti Zayn Malik mengecewakan ku.

Kepada empat belas hari di akhir tahun, terima kasih telah 
memberi ku kesempatan untuk mengenang. Banyak keajaiban 
dalam empat belas hari jeda liburan. Tentang ku, dan keberanian 
ku dalam menghadapi Matematika.

Barang kali semua yang membaca cerita ini merasa sang 
penulis adalah sosok aneh, aku tak mengapa. Rasanya aku masih 
terlalu amatir untuk berhasil menerbitkan buku sebesar Harry 
Potter seperti mimpi ku.

Penuh lelah dan terima kasih, K.

18;00
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Thanks God 
Oleh: Firmanda Wahyunita VIII-C/19

T
idak terasa sudah 
liburan saja nih. Siapa 
sih yang nggak suka 

kalau liburan tiba??, pasti 
senang bukan. Bisa kumpul 
bareng keluarga, jalan-jalan 
bareng keluarga, intinya 
sering menghabiskan waktu 
bareng keluarga deh. Kan 
nggak mungkin menyebutkan 
satu-satu. Mungkin liburan 

kali ini mengasyikkan bagi kalian, tapi tidak denganku. Bagiku 
liburan kali ini tidak sesuai dengan rencanaku sebelumnya. Sebab 
diawal liburan aku jatuh sakit, dikarenakan tifusku kambuh 
waktu itu. Jadi waktu hari kamis malam (tepat sehari sebelum 
pengambilan rapot) tiba-tiba aku mimisan dan aku merasa 
kedinginan, 

“Ayahh, kakak mimisan!!“ teriak adikku, setelah melihatku. 
“Wahh resek nih anak, pake ngadu segala“ batinku kesal.
Setelah ayah tau keadaanku, ayah langsung menghubungi 

dokter Rendy untuk segera datang ke rumahku dan memeriksa 
keadaanku, dokter Rendy itu dokter pribadi keluargaku. Selang 
beberapa menit dokter Rendy datang dan bergegas menuju 
kamarku bersama ayah.

“Anak bapak tifusnya kambuh dan harus di rawat di Rumah 
sakit, agar mendapat perawatan yang lebih baik“ ucap dokter 
Rendy setelah memeriksaku
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“Harus dibawa ke rumah sakit malam ini juga dok?“ tanya 
ayahku

“Besok pagi saja pak, saya kasih rujukan untuk ke rumah sakit 
sama saya beri resep obat untuk malam ini“ kata dokter Rendy 
sambil menulis rujukan.

Aku hanya terdiam dan serasa ingin menangis, dan aku selalu 
berusaha untuk tersenyum, walaupun senyumnya kurang ikhlas.

Setelah dokter Rendy dan ayah beranjak keluar dari kamarku, 
aku menarik selimut dan berusaha untuk memejamkan mata, 
sesaat aku merasakan ciuman bunda mendarat dikeningku. Aku 
tersenyum, walaupun bunda tak tau.

Hari Jum’at pagi, orang tuaku membaku ke rumah sakit 
sesuai rujukan dokter Rendy, setelah mendapatkan ruangan aku 
harus di infus. 

“Haduuh pake di infus segala“ batinku.
Aku sungguh harus di rawat intensif, minum obat rutin, 

makanan serasa hambar. Semua ini membosankan, namu harus 
aku jalani supaya aku cepat membaik.

Huffftt. Padahal hari ini aku ingin sekolah, karena ada 
lauching buku pertama karya teman – temanku. Tapi apa dayaku.

Menginap di rumah sakit itu nggak enak, tapi aku harus 
bagaimana lagi, aku harus menjalaninya mau tidak mau supaya 
lekas membaik. Saat itu aku ingin menangis menumpahkan 
seluruh air mata kesedihan, namun aku ingat bahwa temanku 
pernah bilang bahwa ‘Tuhan gak bakalan kasih ujian diatas rata-
rata kemampuan hambanya‘ setelah aku teringat itu air mata 
semakin mengucur deras. 

“Aku harus semangat karena aku nggak sendiri, aku nggak 
boleh nangis “ batinku, sambil mengusap air mata di pipiku dan 
berusaha untuk tersenyum.

Hari minggu pagi, banyak saudara yang berkunjung 
menjengukku, rasanya senang bisa kumpul, walaupun aku hanya 
terduduk di brankas. Namun saat itu aku rindu dengan kakakku 
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yang sekarang sedang melanjutkan kuliah di Jakarta. Aku sudah 
bilang bunda, bahwa kakak jangan sampai tau keadaanku saat ini, 
biar nggak ganggu kuliahnya. Awalnya bundaku tudak setuju, tapi 
aku terus memaksa dan akhirnya bunda menuruti kemauanku. 

Nggak terasa udah 8 hari aku menginap di rumah sakit, hari 
– hariku selama di rumah sakit diisi dengan terbaring tak berdaya, 
minum obat rutin, rasa nyeri jarum infus mengiringi, percayalah 
bahwa itu menyakitkan juga melelahkan. Tapi akhirnya aku di 
izinkan untuk pulang walaupun aku belum dinyatakan sembuh 
setidaknya sudah membaik, orang tuaku memutuskan untuk 
melakukan rawat jalan, aku cukup bersyukur dan langsung bersiap 
pulang. Dalam perjalanan pulang di mobil.

“Kan kakak belum sepenuhnya sembuh, liburan ke 
Bandungnya di cancel ya“ ucap ayah memecahkan keheningan.

“Iiiihh ayah kok di cancel sih, aku kan pingin berlibur“ sahutku 
dengan nada marah.

“Eciee kakak ngambek“ goda adikku. Aku hanya terdiam 
menahan marah.

“Yaudah deh kita berangkat tapi kakak harus bisa jaga 
kesehatan ya“ sambung ayah.

“Horee, makasih ayahh “ jawabku riang.
Aku sangat bersyukur bisa kembali pulang kerumah, setelah 

2 hari aku pulang kerumah, aku sudah hendak beranjak lagi dari 
rumah, bukan ke rumah sakit lagi tapi ke Bandang. Aku mengemasi 
barang-barang yang akan kubawa ke Bandung, setelah semua siap 
tinggal menunggu adikku nih, gatau ngapain aja.

“Dikk, buruan dong, ngapain sih lama ?“ teriakku dari ruang 
tamu.

“Sabar napa sih kak“ sahut adikku.
“Kakak, adik sudah dong, bertengkar mulu“  lerai bunda.
“Kakak tuh yang mulai bun“ jawab adikku ketus.
“iiihhh enak aja, ya kamu itu yang lama banget“ ucapku 

membela diri.
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“Sudah siap semua belum nih?“ sahut ayah tiba-tiba.
“Sudah ayah “ jawab adikku.
“Yaudah yuk berangkat keburu terlambat ntar“ ajak ayah.
Kami bergegas memasukkan barang bawaan ke dalam mobil 

di bantu oleh Pak Joko, supir pribadi keluargaku. Dalam perjalanan 
mendadak aku merasa kepalaku pusing sekali, tapi aku lebih 
memilih untuk diam dan berusaha untuk tidur. Karena sepanjang 
perjalanan ke Bandara macet, aku memejamkan mataku dan 
berharap rasa pusingku ini hilang, setelah ssampai di Bandara 
aku dibangunkan oleh bunda, aku langsung bangun dan segera 
memakai sepatuku yang kulepas tadi lalau bergegas turun dari 
mobil.

Kami mengeluarkan seluruh barang bawaan dari mobil 
dan bergegas masuk karena takut tertinggal pesawat, karena 
datangnya terlalu ‘mefet’ dan untungnya kami tidak tertinggal.

Kami segera masuk ke pesawat. Dalam perjalanan di 
pesawat aku memakai headphone, mendengarkan musik 
favoritku supaya tidak jenuh. Setelah sekitar 1 jam perjalanan 
kami sampai di Bandara Husein Sastranegara, Bandung. Setelah 
turun dari pesawat dan mengambil barang bawaan ternyata kami 
telah dijemput oleh pamanku dan sepupuku, Sulthan namanya, 
dia baru kelas 3 sd. Kami langsung bersalaman juga berpelukan 
sebentar, setelah sesi berpelukan selesai kami bergegas ke mobil 
dan menuju rumah paman. Selama perjalanan.

“Nunggu di Bandara tadi lama dek?“ tanya ayahku pada 
paman.

“Nggak kok mas, barusan aja“ jawab pamanku, dan di 
angguki ayahku.

Sedang aku asyik main di bangku belakang bersama Sulthan, 
biasalah suadah lama gak ketemu, jadinya kan rindu. Hehe. Srta 
sosok yang selalu aku rindukan etelah menempuh perjalanan 
yang cukup jauh sampailah di rumah paman, setelah aku turun 
dari mobil aku disambut oleh eyangku serta sosok yang selalu aku 
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rindukan setiap waktu, setelah hampir setahun tidak bertemu, 
aku langsung memeluknya tanpa segan, akhirnya rasa rinduku 
terbayarkan sudah, akhirnya aku bertemu denagn sosok yang 
selalu aku rindukan kehadirannya setiap saat. Maaf sedikit lebay.

Selama di Bandung aku pergi jalan-jalan ke farm haouse, 
dusun bambu dan taman bunga begonia. Tapi ya nggak setiap 
hari jalan-jalannya, walaupun dirumah juga mengasyikkan bisa 
bermain baseball dihalaman rumah paman yang lumayan luas, 
kalau tidak bermai baseball ya basket, walaupun nggak bisa 
tapi gapapa lah sekalian belajar biar bisa. Hehe. Semua itu di 
lalui sampe malem tahun baru tiba. Kami merayakan dirumah 
paman saja, kan halamannya cukup luas, nah malem itu kita 
sudah menyiapkan ikan dan baso yang siap untuk dibakar, kami 
menggelar tikar dihalamn untuk duduk atau tidur santai sambil 
menunggu waktu menunjukkan pukul 00.00. Entah mengapa 
waktu itu kepalaku kembali pusing sekali, namun aku memilih 
diam dan langsung masuk untuk segera meminum obat yang 
kubawa, setelah meminum obat aku segera keluar aku tidak mau 
melewatkan moment bakar ikan dan baso juga pesta kembang 
api nanti. Tanpa terasa setelah makan ikan bakar bersama waktu 
sudah mendekati tengah malam, kami segera mengemasi piring 
bekas makan. Tak lama kemudian waktu telah menunjukkan 
pukul 00.00, diamana suara gemuruh kembang api yang bersahut-
sahutan. Dimalam itu juga aku sangat berterima kasih kepada 
Allah SWT karena telah diberi kenikmatan yang luar biasa karena 
bisa berkumpul dengan keluarga. dan aku berharap 

Semoga di tahun yang akan datang aku menjadi pribadi yang 
lebih baik, lebih rajin ibadah dan belajar, slalu membuat bahagia 
kedua orang tuaku, dan semoga umur kedua orang tuaku panjang 
supaya bisa mendampingiku saat aku sukses nanti, terima kasih ya 
Allah untuk kebahagian hebat di malam ini, setelah aku melawan 
rasa sakit yang menyerangku beberapa hari yang lalu. Terima 
kasih ya Allah, terima kasih atas semua pemberianMu, mungkin 
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hanya rasa syukur yang mampu ku ucapkan saat ini. Thanks God.’
Thanks God, I wanna take a minute, not to ask for anything 

from you. But simply to say thank you for all I have, thanks God.
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Pantai Pangandaran yang 
Menakutkan 

Oleh: Dana afif azizullah VII-B

“liburan pertama”
Pada hari Kamis, tepatnya pukul 08.30 pagi, aku dan 

keluargaku berlibur ke Pantai tiga warna. Sebelum kami berangkat 
ke pantai tiga warna, aku mempersiapkan makanan dan minuman 
untuk kami nikmati di sana. Sedangkan keluargaku mempersiapkan 
kendaraan yang akan kami pakai. Setelah semuanya siap, kami 
langsung berangkat menuju pantai Carita. Selama di perjalanan, 
aku sangat kagum dengan keindahan alamnya. Jalannya yang 
berkelok-kelok seperti gelombang, sawahnya yang berjejer 
dengan rapih, dan suasana pegunungan yang sangat indah. 
Ternyata begitu besar Karunia yang telah Allah berikan untuk kita 
semua.

Sesampainya di pantai, kami langsung mencari tempat 
yang teduh. Kebetulan hari itu cuacanya cukup panas jadi kami 
harus mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat. Setelah 
mendapatkan tempat yang cocok, aku dan sepupuku langsung 
bergegas menuju pantai. Kami langsung berenang sambil 
menikmati deburan ombak yang menghampiri tubuh kami. Saat 
aku sedang menikmati suasana pantai, tiba-tiba aku mendengar 
suara seseorang meminta tolong. “ Tolong……tolong…….!” 
Ternyata suara itu adalah suara sepupuku. Betapa terkejutnya 
aku melihat ia terbawa ombak. Aku dan orang-orang disekitar 
langsung menolongnya. Aku melihat wajah sepupuku begitu 
pucat, ia takut sekali tenggelam.

Setelah kejadian itu, orang tuaku meminta kami untuk 
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berhenti berenang dan segera membersihkan badan kami 
yang penuh dengan pasir. Mereka tidak mau hal-hal yang tidak 
diinginkan terjadi kembali. Tentu saja kami mengikuti permintaan 
mereka. Sebelum kami pulang, tak lupa kami menikmati makanan 
dan minuman yang telah kami persiapkan dari rumah. Setelah 
semuanya merasa puas bermain, kami memutuskan untuk segera 
pulang.

Liburan kali ini memberikan kenangan tersendiri bagiku. 
Semoga aku tidak akan mengalami musibah yang menimpa 
sepupuku.

“liburan kedua”
Sudah sejak beberapa minggu yang lalu Orang tuaku 

merencanakan untuk mengisi liburan sekolah kali ini dengan 
mengunjungi salah satu objek wisata terkenal yang ada di 
Kabupaten Ciamis tepatnya di Pantai Pangandaran. Selain karena 
waktunya yang pas dengan waktu liburan sekolah saya dan 
adik, liburan kali ini juga dalam rangka membahagiakan kakak  
saya akan merayakan hari ulang tahunnya bertepatan dengan 
berlangsungnya liburan sekolah.

Lokasi Pantai Pangandaran yang tidak jauh dari tempat tinggal 
kami menjadi alasan dipilihnya pantai ini untuk dijadikan tempat 
berliburan bersama, kurang lebih 1- 2 jam perjalanan dari rumah 
kami di tasikmalaya sampai tiba di lokasi pantai pangandaran 
tersebut.

Mendengar cerita rencana liburan tersebut membuat saya 
dan adik sangat senang dan tidak sabar untuk segera dapat 
menghabiskan waktu liburan sekolah di pantai bersama keluarga.

Dan singkat cerita, sekolah pun sudah mulai libur dikarenakan 
kenaikan kelas. Alhamdulillah ranking saya dan adik pada saat 
itu dapat membuat Ayah Ibu berbangga kepada Kami. Dengan 
perasaan hati yang sangat bahagia dan penuh semangat Saya 
bergegas untuk mengemasi barang- barang yang dibutuhkan 
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selama  liburan kepantai tersebut.
Horeeee, Libur sudah tiba. Sahut adik saya sambil mengemasi 

barang kesukaannya. Adiku pada saat masih duduk dikelas 2 Sd 
dan di Tahun ajaran berikutnya dia akan masuk di lingkungak kelas 
baru di kelas 3. Bagi dia ini adalah liburan keluarga yang kudua 
kalinya  setelah pada liburan pada hari lebaran yang lalu kami juga 
berliburan ke Kota Yogyakarta untuk mengunjungi rumah nenek 
disana.

Baju sudah mulai dikemasi,  dan Kami sekeluaga Ayah, Ibu, 
Saya dan adiku tersayang sudah siap untuk segera berlibur menuju 
indahnya pantai pangandaran.

“Kunci- kunci pintu, matikan lampu dan jangan lupa 
antimonya diminum agar tidak mabuk selama perjalanan”.  Sahut 
Ibu

Dengan mengucapkan bismillah do’a berpergian serta 
anjuran dari ibu untuk selalu membacakan shalawat Nabi  di 
sepanjang perjalanan, seketika  Ayah saya langsung menancapkan 
gas mobilnya .

Jussssssss!!!!
Ayah mengemudi saya berada kursi depan menemani Ayah 

yang sedang serius mengendalikan kemudi mobilnya, sedangkan 
Ibu dan adik perempuan Saya berada di kursi belakang. Selama 
perjalanan Ayah banyak bercerita tentang perjalanan menuju 
pantai pangandaran ini. Katanya perjalanan untuk sampai di 
lokasi pantai pangandaran kurang lebih akan menempuh jarang 
1-2 jam. Sesekali saya melihat bagaimana cara ayah dalam 
mengendalikan mobilnya. Cekatan sekali dan sangat patuh akan 
rambu- rambu lalu-lintas. Bukanya apa-apa kata Ayah sebagai 
warga Negara Indonesia yang baik dan pengendara jalan raya 
yang baik haruslah mematuhi setiap rambu lalu lintas yang ada. 
Hal ini demi keselamatan jalan raya terutama keselamatan para 
pengendaranya agar tidak terjadi kecelakaan. Karena banyak 
contoh seperti yang terlihat di media televisi adanya kecelakaan 
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alat transportasi ini banyak disebabkan oleh kelalaian dari para 
pengemudinya.

Ketika sedang asik mendengarkan cerita yang disampaikan 
oleh Ayah, Saya melihat suasana pemandangan alam yang Indah. 
Hamparan sawah yang Indah, orang- orang yang sedang sibuk 
dengan pekerjaanya, aneka hewan yang sama sekali belum Saya 
temui selama hidup di Kota seperti kupu-kupu dan jenis hewan 
lainnya membuat Saya semakin senang dan melupakan lamanya 
perjalanan ini.

Di pantai tersebut kami berenang renang, menyewa ban juga 
pelampung dan tak ketinggalan juga untuk menaiki kuda yang 
disewakan oleh para pemandu sebagai fasilitas yang melengkapi 
Indahnya wisata Pantai Pangandaran. Pokonya semua wahana di 
pantai tersebut Saya dan adik nikmati satu persatu. Setelah lama 
dan merasa bosan dengan keadaan pantai ini kemudian Ayah yang 
pada saat itu hanya mengawasi saja tanpa berenang mengajak 
Kami untuk pergi ke Pantai satunya lagi yaitu pantai Pasir putih 
yang ada diseberang pulau dengan menggunakan perahu sebagai 
pengangkut menuju pantai pasir putih tersebut.

Memang jaraknya tidak jauh, hanya kurang lebih 10 menit saja 
dari lokasi Pantai utama. Sebenarnya ada dua jalan untuk menuju 
Pantai dengan hamparan pasir putih tersebut yang pertama lewat 
jalur darat yaitu dengan menaiki hutan yang didalamya terdapat 
gua jepang peninggalan jaman penjajahan dulu dan jalan yang  
kudua yang kami pilih adalah jalan laut dengan menggunakan 
kapal nelayan untuk menyeberangi lautan. Adik saya agak- agak 
ketakutan pada waktu itu namun Ayah dapat mengatasi ketakutan 
adik sehingga berani untuk menaiki kapal tersebut.

Ketika sedang melakukan tawar menawar harga sang supir 
kapal menawarkan paket berlayar dengan mengelelilingi pulau 
dan tempat yang misterius disekitaran lokasi pantai Pangandaran. 
Ayah saya tertarik dan menanyakan langsung kepada Ibu dan Saya 
apakah mau berkeliling dulu sebelum ke pasir putih apa ngga?? 
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Ibu bingung, dan takut juga. Tapi saya meng iyakan aja, karena 
rasa penasaran untuk dapat mengelilingi layaknya seorang bajak 
lakut topi jerami dalam serial Anime One Piece hahaha.

Ya sudah, ayo kita berangkat saja, Sahut Ayah mengiyakan 
terhadap Nahkoda Kapal tersebut.

Jusssssssssssshhhhh!!!! Berangkatlah kapal, dan ternyata 
setelah berkeliling pulau dengan menggunakan kapal itu sangat 
mengasyikan sekai Kita dapat melihat keindahan laut luas, terus 
lokasi patung misterius, kemudian dapat juga berenang bebas 
dengan menggunakan pelampung di tengah laut luas.

Akhirnya setelah lama berkeliling tibalah Kami di lokasi 
pantai pasir putih yang sangat Indah. Disana kami menyewa 
Snorkling untuk dapat melihat ikan ikan laut dipinggiran pantai 
dan menangkap umang yang sangat lucu.

Ayah yang pada saat itu tidak ikut berenang menuliskan 
kata- kata di di atas pasir “ Happy Familly” dan kemudian meminta 
seseorang pengunjung juga untuk dapat mengabadikan momen 
indah bersama keluarga ini dengan mem fotonya.

Tak terasa sudah jam 12 siang, matahari sudah sangat terik. 
Ayah dan ibu mengajak kami untuk membersihkan diri. Setelah 
bersih, kami sholat dhuhur berjamaah di mushola dekat tempat 
kami mandi. Acara dilanjutkan dengan menikmati pempek 
palembang dengan cukonya yang mantap di warung yang 
kebetulan ada di pinggir pantai, rasanya enak sekali makan sambil 
melihat keindahan pantai.

Saat perjalanan pulang aku dan adik tertidur pulas. Saat 
kami bangun, tahu-tahu kami sudah berada di rumah. Sungguh 
menyenangkan liburan kali ini. Aku tidak sabar ke pantai lagi 
bersama ayah, ibu dan adik. Aku pun kembali tertidur sampai pagi 
karena masih kecapean

Ah pokoknya liburan sekolah kali ini sangat istimewa sekali, 
Saya bisa berliburan bersama Adik, Ayah dan juga Ibu Ke Pantai 
Pangandaran. Sebelum tertidur pulas dalam perjalanan Saya 
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sempat ngobrol singkat kepada Ayah “Semoga di Liburan sekolah 
tahun depan dapat seperti ini lagi, dan ketempat yang lebih 
mengasyikan lagi” dan Ayah menimpali ucapan saya dengan 
pertanyaan, bagaimana kalau liburan sekolah tahun depan kita 
sekeluarga Bandung? Ibu dan Adik juga Saya langsung menyahut

Setujuuuuu .!!!!
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Jember dengan Kekhasannya 
Oleh: Desy Nala Nadhifa VII-A/12 

D
ESEMBER 16 2017, dimana hari pengambilan Raport 
Semester ganjil dan hari pertama libur di rumah selama 2 
minggu lebih . 

Hari pertama lburan saya dan keluarga saya, sangat 
menyenangkan dan berbulir rasa suka tanpa ada duka, meskipun 
hanya di dalam rumah yang sampai saat ini menjadi warisan turun 
temurun dari eyang buyut sampai nenek dan ayahku. Saya dan 
keluarga saya membersihkan rumah bersama, memasak bersama, 
makan bersama, hingga tertidur bersama. Semua aktifitas 
itu diawali dengan semangat dan berakhir melelahkan.Rasa 
penat tergantikan dengan senangnya aktifitas bersama dengan 
keluarga,yang jarang untuk dilakukan.

Pergantian hari pun tiba. Saya dan keluarga saya berencana 
pergi ke Kabupaten JEMBER, dan untuk itu kami berangkat pukul 
5 pagi. Kami mengendarai mobil yang sengaja disewa ayah. Mobil 
itu dikendarai oleh Pak Ji yang menyewakan mobilnya untuk 
kami sekeluarga pergi ke JEMBER.Saat diperjalanan jauh,kami 
menjumpai seorang nenek yang berjalan pincang.Ayah dan 
saya pun menghampirinya,dengan rasa kasihan kami memberi 
sedikit makanan karbo untuk dimakan sang nenek.Nenek itu 
mulai menceritakan kisah hidupnya yang amat menyedihkan 
dan mengharuhkan kepada ayah dan saya.Saat sang nenek itu 
menceritakan kisahnya,seoalah saya mengalaminya,mempunyai 
seorang cucu yang begitu kejam terhadap saya.Hingga pada suatu 
hari saya sedang cekcok dengan cucu saya dan tanpa saya sadari 
sebuah pisau hampir saja mengenai kepala saya dengan syok nya 
saya berteriak “tidakkk!!!...“ kencangnya saya terkaget, saya pun 
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sadar bahwa itu hanya bayangan Hoax yang tidak mungkinya sang 
cucu tega dan hampir membunuh neneknya sendiri.Saya pun 
langsung menatap mata nenek itu sambil berkata “tak apa nek… 
mungkin cucu nenek hanya ingin sendiri dengan meninggalkan 
nenek di jalan dan menjadikan nenek sebagai gelandangan. 
mungkin dia Depresi …“ nasihat saya pada sang nenek. Tak lama 
kami berbincang dan segera masuk ke mobil untuk melanjutkan 
perjalanan. Dari situ saya mendapat pelajaran bahwa begitu 
sayangnya orang tua kita pada kita, hingga rela diusir oleh 
anaknya/cucunya sendiri dari rumahnya sendiri. 

Setelah lamanya berkendara, kami pun sampai di Kabupaten 
JEMBER. Disana kami istirahat untuk memulihkan stamina,agar 
besok saat mengelilingi Kabupaten JEMBER tidak ada kantuk 
dan rasa capek yg menyelimuti kami saat lelahnya perjalanan 
jauh.Kami sekeluarga beristirahat di rumah saudara saya yg ada 
di JEMBER dan tidak susah untuk mencari tempat  istirahat yg 
nyaman. 

Keesokan harinya, kami pergi untuk makan pagi di Resto 
daerah JEMBER itu sendiri. Saat makanan yang sudah kami pesan 
datang, dengan rasa lapar kami segera memakan makanan itu. Saya 
memesan kue tape merah yang merupakan salah satu makanan 
tradisional di Kabupaten ini Saat saya memakannya,lidah saya 
sungguh merasakan rasa yang begitu berbeda dengan tape tape 
yang biasa saya makan. Rasa tape ini sangat menakjupkan, ada 
rasa ketan merah yg manis dan sekejap membuat saya melayang 
dan menari nari di awan. Ingin rasanya menambah lagi sampai 
beratus ratus kali. Dan tanpa saya sadari seketika kepala saya 
pusing karena tak sengaja memakan begitu banyak tape merah 
dan meminum 2 gelas jus Durian. Saya pun segera dipesankan air 
kelapa untuk menghilangkan rasa pusing di kepala saya.

Setelah makan bersama,kami segera mengambil 
perlengkapan untuk menuju pantai yang katanya begitu indah 
dan deburan ombak yg menenangkan. Kami segera menuju 
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tempat tersebut dengan mobil. Setelah sampai kami di sambut 
dengan kera kera yg siap mengantarkan kami menuju pantainya 
itu. Kami berjalan menuju tempat dengan pemandangan kiri 
kanan jurang dan lebatnya pohon asam di tengah perjalanan 
kami melihat pohon asam besar yg berlumut dan sungguh 
dikeramatkan penduduk setempat. Kami pun sampai di Pantai 
PAPUMA. Sungguh menenangkan rasanya dan indahnya suara 
dempuran ombak yg menenangkan disana hanya ada bebatuan 
besar dan beratusan ekor kera yang menjadi salah satu pesona 
Pantai PAPUMA ini.Disini tak ada pedagang sama sekali bahkan 
sampah yang berserakkan pun tak ada. Seakan berada di PANTAI 
KUTE BALI dan surga ke 3 dunia yang ada di INDONESIA. Sungguh 
rasa penat terbayarkan sudah dengan keindahan dan bersihnya 
Pantai PAPUMA ini. Segerombolan kera kera pun menjadi salah 
satu bagian dan ciri khas dari Pantai ini. Tak ketinggalan untuk 
menikmati matahari terbenam di Pantai ini.Sungguh menakjubkan 
dan Fantastic, bisa melihat langsung matahari tenggelam di 
Pantai yang sungguh bersih dan asri ini. Tidak kalah indahnya 
pemandangan ini dengan di pantai terkenal lainnya.

Malam pun datang kami segera bergegas pulang agak 
sore,karena saat malam atau sekitar jam sesudah sholat Isya’ kita 
tidak bisa pulang karena begitu gelap nya keadaan saat malam dan 
tak mungkinnya kita pulang dalam keadaan malam yang begitu 
gelap.Saat kami perjalanan pulang melewati tanjakan alami dan 
suasana kiri kanan yang diselimuti jurang,mata ku seolah terbelah 
dengan suasana malam yang mencengkram karena kegelapan 
dan menegangkan saat melewati jurang.Dibenak ku serasa timbul 
rasa penasaran, ada apakah di dalam jurang yg gelap itu? … dan 
mengapa sudah gelap, ketika keadaan saat masih sore menjelang 
mahgrib itu? …. Ingin rasanya tanyaku ini terjawab dan tak ada rasa 
Tanya lagi di benak ku ini. Saya merasa terhadang saat perjalanan 
pulang, tapi taka da sosok yang muncul di depan saya satu pun. 
Tanpa saya sadari saya sudah ada di alam yang berkabut dan sangat 
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gelap. Disana saya bertemu orang orang berpakaian seperti zaman 
kerajaan Majapahit. Saya pun terkejut dan langsung tiba di suatu 
tempat di dasar laut yang disitu para pelayannya adalah Mermaid, 
sedangkan sang raja dan ratu nya berwujud manusia. Disana saya 
di layani  dengan sangat baik, dan pertanyaan saya pun terjawab 
sudah. Ternyata warga zaman dahulu mengira mermaid itu  
jahat dan suka membunuh manusia. Warga pun terganggu atas 
kehadiran mermaid itu dan berniat ingin memusnakan kerajaan 
mermaid yang ada di laut dasar pantai PAPUMA. Raja dan Ratu 
mermaid pun marah dan mengutuk pantai dan suasana pantai ini 
menjadi gelap gulita seperti perasaan raja dan ratu saat kehilangan 
sang putrinya yang ditangkap warga. Namun kutukan itu hanya 
berlaku saat sore dan malam saja. Saat saya bercerita di dasar laut 
dengan ratu mermaid, tiba-tiba saya tersandung batu dan saya 
kembali ke rombongan keluarga saya dan rasa Tanya pun terbayar 
sudah. Saya pun mendapat pelajaran lagi, agar jangan dulu berfikir 
negatif tentang seseorang tanpa ada bukti. Dari situ saya pun 
sadar bahwa berfikir negative dulu, tanpa berfikir lebih panjang 
perkaranya itu tidak lah baik dan menimbulkan perpecahan 
antara 1 dengan yang lain. Saya pun pulang dan beristirahat di 
rumah saudara saya itu. Keesokan hari nya saya dan ke 2 adik laki 
laki saya itu di ajak oleh paman ke ladang dan sawahnya untuk 
mengajari cara menanam dan bercocok tanaman lain, dan kami 
menuju ladang paman dengan berjalan kaki karena tempat nya 
tidak jauh dari rumah paman dan hanya perlu dengan berjalan 
kaki,kami pun sudah sampai di tempat tersebut. Rasanya sangat 
segar dan asri pemandangan hijau yang menjadi dasarnya ladang 
dan sawah yang membentang ini. Tak hanya pemandangannya,tapi 
disini banyak kerbau yang bekerja membajak sawah. Oh..ya saya 
lupa, disini menanam padi hingga mengolahnya menjadi beras 
menggunakan cara tradisional. Agar tidak memakan waktu lama 
kami pun langsung menanam padi dengan paman. Paman telah 
mengajari kami cara menanam padi yang benar, dan saatnya kami 
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melakukannya. Setelah selesai menanam padi, kami diajak paman 
untuk menaiki kerbaunya yang selesai membajak sawah.Kami pun 
menaiki kerbau tersebut, dengan rasa gembira saya pun mulai 
memberanikan diri untuk naik kerbau itu.Amat menyenangkan 
kami bekerja di sawah dan menaiki kerbau yang jinak ini,tapi 
tak habis disini saja ceritaku di sawah dan akan menuju ladang 
milik paman ku.Begitu sampai, saya langsung di sambut oleh 
puluhan pohon pisang yang siap matang.Kami menebang I pohon 
pisang yang sudah sekali berbuah,dan menanami tunasnya agar 
menggantikan pohon pisang yang ditebang itu. Setelah kami 
bekerja seharian di sawah dan ladang,kami pun pulang dengan 
membawa begitu banyak pisang untuk dijual di pasar dan 
sebagian di jadikan camilan untuk diolah dirumah.Saat telah 
sampai di rumah, kita pun membersihkan badan dan sholat 
berjamaah bersama di rumah. Setelah itu, kami makan bersama 
dan menyamili olahan pisang sambil menonton bola bersama 
hingga larut malam.Begitu senangnya hari ini bisa liburan sambil 
belajar,walaupun hanya di sawah dan ladang . 

Hingga tibalah hari yang dipenuhi rasa haru, yaitu Hari Ibu. 
Dari tahun ke tahun, tradisi merayakan hari ibu di keluargaku 
sangatlah menyenangkan. Ada beberapa tahapannya, yaitu: 
pertama menbasuh kaki ibunya dan memohon dimaafkan segala 
kesalahannya terhadap sang ibu. Kedua kami makan makan 
bersama dirumah / di resto. Ketiga kami merayakannya dengan 
pergi jalan jalan ke tempat wisata dan bersenang senang bersama.
Setelah itu kami merencanakan pergi ke rumah leluhur disini dan 
untuk bertanya tanya tentang kota Jember dari tahun ke tahun. 
Kemudian kami pulang dan segera membereskan pakaian dan 
bergegas kembali pulang ke Surabaya.Dari sini lah timbul rasa 
perpisahan yang begitu menyedihkan untuk berpisah dengan 
paman dan sawah juga ladangnya itu.Ladang yang begitu segar 
dan lebat buahnya. Kami dibekali oleh oleh buah dan tape yang 
banyak untuk dibawah pulang ke Surabaya. 
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Banyak pelajaran yang bisa saya petik dari kegiatan yang 
pergi ke Kabupaten JEMBER ini, mulai dari ajaran fisik dan non 
fisik. 

Kami pun sampai ke Surabaya dengan selamat dan tak ada 
masalah sedikit pun.

Tiba tanggal 25 Desember, yaitu hari raya umat nasrani.Para 
tetangga yang beragama Nasrani  pun bersiap merayakan hari 
tersebut dengan sangat meriah. Saya dan teman teman saya di 
rumah berniat untuk berkunjung dan meminta ampau ke rumah 
yang sedang merayakannya. Setelah larut malam saya dan teman 
teman menghitung jumlah uang atau ampao yang kami dapatkan 
Kami memberikan sebagian uang pada pengemis dan sisanya 
kami ambil dan di tabung. Begitu menyenangkanya kami juga 
dapat merayakan hari bahagia ini, kami juga semakin tahu bahwa 
kita juga harus bahagia saat orang beragama lain merayakan hari 
rayanya atau pun hari bahagianya agar tidak membeda bedakan 
agama, ras, hari raya, atau lain sebagainya dan akan menimbulkan 
perpecahan dan tidak lah lagi menjadi negara kesatuan. 

Hari hari pun berganti dengan sangat cepat, dan hingga tiba 
hari dimana akhir dari tahun yang menyenangkan  ini berganti dan 
mulai memasuki tahun baru “Welcome 2018 years“.     

Keluarga saya pun merayakanya dengan bakar bakar ikan 
dan jagung bakar. Kami dan kerabat keluarga kami pun merayakan 
hari yang sangat sangat bahagia ini dengan sangat meriah dan 
ditandai dengan di bunyikannya petasan tepat jam 12 malam.
Kami dan kerabat pun mulai memakan ikan dan jagung bakar 
ini. HAPPY NEW YEAR kami ucapkan untuk semua orang yang 
merayakan atau pun tidak merayakan. Semoga di tahun 2018 ini 
nasib semua orang dapat lebih bagus, banyak anak anak Indonesia 
yang lebih meningkatkan prestasinya hingga sampai ke tingkat 
internasional, Indonesian lebih jaya dari tahun sebelumnya. Untuk 
kota SURABAYA lebih hijau kotanya, lebih asri dan penduduknya 
lebih positif dalam menggunakan alat transportasi,banjir di 
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Surabaya lebih menurun, tidak adanya orang yang membuang 
sampah sembarangan juga tidak berlebihan dalam menggunakan 
sampah plastik. Dan untuk sekolah ku yang tercinta SMP NEGERI 4 
SURABAYA, siswanya lebih kreatif dan pintar dalam meningkatkan 
prestasi baik akademik maupun non akademik, tidak adanya buly 
diantara anak ABK, lebih banyak prestasinya, menjadi juara terus 
dalam bertanding melawan SMP lain, untuk gurunya tambah 
cantik dan ganteng, tidak suka marah marah yang berlebihan, 
ilmunya bertambah gajinya menambah,di berikan ganjaran 
yang berlimpah ruah oleh ALLAH  dan TUHAN nya, penyakitnya 
di sembuhkan dan sehat selalu,dan terakhir untuk OSISnya agar  
lebih kreatif dalam mengadakan lomba dan bisa diterima dengan 
baik oleh warga sekolah, lebih baik lagi dari OSIS yang tahun lalu 
jika bisa dapat menjunjung SMPN 4 ini ke tingkat Internasional. 

Begitulah cerita dan pengalaman saya saat liburan 2 minggu 
penuh ini sampai pesan saya untuk tahun 2018 ke depan. Jika ada 
salah salah kata mohon dimaafkan dan saya ucapkan 

Terimah kasih ….

Salam saya …
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Villa Keluarga 
Oleh: Diva Aura Maharani 7E/14 

Pada liburan sekolahku .......
Aku dan keluargaku beserta kakek 

dan nenekku, berkunjung ke rumah 
saudaraku yang tinggal di Malang. Kami 
sudah lama tidak bertemu, jadi kami 
diajak oleh saudara sepupuku untuk 
tinggal di villa milik mereka,saat liburan 
sekolah tiba. Perjalananku kesana cukup 
jauh, hingga membutuhkan waktu 
yang sangat lama untuk sampai disana, 
namun aku tetap senang karena bisa 
melihat pemandangan-pemandangan 
baru dan sangat indah,meskipun masih dalam perjalanan, 
pemandangannya nggak kalah indah, banyak bangunan bangunan 
dan gedung beringkat yang sangat indah dalam perjalananku 
kesana, dalam perjalanan aku juga melihat gedungkembar, kedua 
gedung itu sangat mirip satu sama lain,hingga membuat banyak 
orang tertarik untuk melihatnya, kami juga melewati banyak 
persawahan, sungai, danau dan beberapa kebun yang sangat 
besar dan indah, dalam perjalanan kami menuju ke kota Malang. 

Kami sekeluarga akan tinggal di villa milik saudaraku itu 
selama satu minggu. Setibanya disana, aku dan keluargaku 
segera menuju ke kamar yang telah disiapkan oleh saudaraku itu.
di villa itu, juga banyak saudara-saudaraku yang lain, yang juga 
diajak untuk tinggal di villa milik saudaraku itu. Meskipun banyak 
saudaraku yang diajak tinggal disana, tetapi itu tak menjadi alasan 
bagi saudaraku, untuk menutup vila miliknya itu, jadi villa tersebut 
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masih ramai oleh orang-orang yang akan menginap disana. 
Tetapi, meskipun villa itu ramai pengunjung, aku tetap senang 
bisa tinggal disana, karena, pertama, disana banyak anak-anak 
kecil yang sangat lucu,dan mereka juga sangat manis oleh karena 
itulah aku sangat senang meskipun disana juga ramai akan orang-
orang yang belum pernah kukenal. Kedua, aku sangat senang 
berada disana  karena selain villanya yang sangat besar dan bagus, 
pemandangannya juga sangat indah. Disana juga ada taman yang 
sangat bagus dan unik, karena disana terdapat tanaman yang 
berbentuk berbagai macam hewan seperti, jerapah, kucing, 
burung dan lain-lain. Disekitar taman juga ada kolam renang 
yang sangat lebar dan luas. Di sudut kolam renang itu terdapat 
taman bermain yang sangat menarik. Di sekeliling taman bermain 
itu, juga terdapat tembok besar yang terukir berbentuk bunga 
matahari dan flamboyan, di villa tersebut juga terdapat kebun 
yang berada di belakang villa tersebut. Di kebun itu juga terdapat 
jembatan yang berada di atas kolam ikan yang sangat bagus dan 
juga menarik. Di sisi lain jembatan terdapat tembok batu yang 
selalu dialiri air setiap waktunya. Di sana juga ada suatu bangunan 
yang terbuat dari kayu yang berbentuk sebuah pondok yang 
sangat bagus. Disana aku juga bisa bertemu saudara sepupuku, 
namanya belva, dia seumuran denganku, dia juga sangat baik dan 
mudah diajak bergaul, kami sudah akrab dengannya sejak kecil, 
oleh karena itulah aku dan kakakku sangat senang saat bertemu 
dengannya, karena kami sudah menganggapnya sebagai saudara 
kandung kami sendiri. Dia sudah lama tinggal disana, jadi ia sudah 
tahu segala sisi dan seluruh ruangan yang ada di villa tersebut, jadi 
aku dan kakakku pun menanyakan  tempat-tempat yang belum 
pernah kami lihat dan kami ketahui di villa tersebut, ternyata 
disana ada tempat bermain untuk memainkan billyard, tenis 
meja dan lain-lain. Disana juga terdapat lapangan yang sangat 
lebar, dengan suasana yang menyegarkan, karena di lapangan 
itu ditumbuhi rumput-rumput yang segar dan berwarna hijau 
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muda menyegarkan di setiap sisi lapangan itu, lapangan itu biasa 
digunakan oleh anak laki-laki untuk bermain sepak bola, karena 
disana sudah terdapat gawang bola disudut lapangan tersebut. 

Tak hanya itu saja di tingkat teratas villa ini ternyata terdapat 
perpustakaan besar yang penuh dengan berbagai macam, jenis 
buku-buku. Esok harinya aku dan kakakku bermain-main bersama 
saudara sepupuku belva, di pondok yang berada di dekat kebun 
itu. Kami bercanda bersama-sama, kami juga saling berbagi 
cerita, dulu belva adalah anak yang sering diejek oleh teman 
sekelasnya, karena dia kurang pintar jika dibandingkan teman-
temannya, namun ia tidak pernah sekalipun merasa benci dan 
marah pada temannya, dia malah menjadikan itu sebagai motivasi 
baginya untuk menjadi lebih baik, kini ia sudah menjadi juara 1 di 
kelasnya,aku sangat salut padanya dan kuharap aku bisa menjadi 
sepertinya.Hari pun mulai sore, kami pun segera kembali ke 
villa  untuk membantu bibi menyiapkan makan malam, saat itu 
aku, belva dan kakakku membantu bibi membuatkan makanan 
penutup, sementara bibi, memasak untuk makan malam nanti. 
Bibi akan membuat salad, kue dan pudding untuk makanan 
penutup nanti. Bibi juga akan membuat beberapa jus buah dan 
juga sirup. Ternyata untuk membuat makanan penutup seperti 
itu, lebih sulit dari yang aku duga, tapi kami tetap senang, karena 
bibi mengajariku bagaimana caranya dengan sabar, meskipun aku 
sempat  berbuat kesalahan saat membuat pudding. Pada malam 
harinya, kami menikmati makanan itu bersama seluruh keluarga 
dan saudara-saudara sepupu kami, ternyata, makanan itu terasa 
enak saat dinikmati bersama-sama, apalagi saat mendengar canda 
gurau dari saudara-saudara kami yang tinggal berjauhan dan 
jarang sekali bertemu, suasananya terasa lebih menyenangkan 
dan sangat menambah selera makan kami saat disana. Setelah 
makan malam, kami ikut membersihkan dan membereskan piring-
piring yang ada di meja makan. Di malam hari, cahaya lampu yang 
berada di taman bersinar dengan terang, mengelilingi taman 
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bermain yang berada di tengah-tengah villa itu. 
Esok harinya bibi mengajakku berkeliling kota Malang, kami 

berjalan-jalan disekitar alun-alun kota malang. Disana terdapat 
toko-toko permen yang berada di tengah-tengah taman tersebut. 
Disana juga ada patung yang berbentuk buah apel dengan gradasi 
warna hijau muda dan warna merah tua diatasnya. Disekitar 
taman, juga ada banyak orang yang berjualan makanan ringan 
dan beberapa minuman.pada hari ke-4 aku dan belva sedang 
di pondok, untuk belajar bersama, berhubung belva sangat 
suka pelajaran PKN, dan menurutku aku kurang paham dengan 
pelajaran itu, maka aku pun menanyakan beberapa pertanyaan 
tentang soal-soal pada pelajaran PKN yang belum kuketahui 
jawabannya, dia pun membantuku menjawabnya, tidak cuma 
itu, dia juga mengajariku inti- inti dari pelajaran PKN, dia pun 
juga menanyakan tentang pelajaran IPS padaku, kami pun saling 
membantu dan berbagi tugas.Pada hari ke-5, bertepatan dengan 
tanggal 22 desember, yaitu Hari Ibu. aku, kakakku dan belva 
berencana untuk memberikan hadiah untuk ibu kami, kami pun 
meminta paman untuk mengantar kami ke mall terdekat untuk 
membeli hadiah itu. Saat kami sampai disana, kami segera 
memilih hadiah yang akan kami belikan untuk ibu kami,namun 
kami masih bingung, apa yang akan kami belikan, tak lama kami 
pun bersepakat untuk membeli boneka,Belva membeli boneka 
doraemon, kakakku membeli boneka teddy bear, karena ia 
sangat suka boneka beruang dan aku membeli boneka shinchan, 
karena menurutku ibuku dulu sangat menyukai  film kartun 
crayon shinchan. Saat kami pulang, hari sudah mulai malam, kami 
pun segera makan malam dan kembali ke kamar kami masing-
masing. Saat itu juga aku dan kakakku segera memberikan 
boneka itu pada ibuku, kami juga meminta maf pada ibuku, atas 
segala kesalahan yang pernah kami perbuat selama ini, ibu pun 
akhirnya memaafkan kami, ibu juga berterima kasih atas hadiah 
yang kami berikan, kami pun juga ikut senang karena ibu mau 
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memaafkan kami, terlebih lagi ibu juga mau menerima hadiah 
yang kami berikan. Sudah enam hari kami tinggal disana kami pun 
menyempatkan sisa waktu kami yang terakhir kalinya ini, untuk 
berjalan bersama-sama ke kebun apel yang berada di sekitar area 
villa, aku, Belva dan kakakku merencanakannya kemarin malam, 
jadi pagi-pagi sekali kami segera bersiap-siap untuk pergi kesana. 
Perjalanananku kesana cukup jauh, dan juga menanjak, hingga 
membuatku terasa sangat lelah, saat tiba disana, kebun apel itu 
tidak terlalu ramai akan orang-orang yang melewati daerah itu, 
karena kami berangkat kesana pagi-pagi sekali, untuk melihat 
pemandangan matahari terbit, kami juga sengaja membawa bekal 
untuk sarapan kami sambil melihat pemandangan-pemandangan 
di kebun itu, yang nggak kalah indah dari pemandangan matahari 
terbit yang kami lihat tadi. 

Saat hari mulai siang, dan matahari mulai menguning, kami 
segera pulang kembali ke villa. Saat itu juga Belva mengajak kami ke 
perpustakaan villa itu, perpustakaan disana sangat bagus dan sangat 
rapi, semua bukunya tertata rapi di rak-rak buku yang bertingkat-
tingkat, mengelilingi sudut-sudut perpustakaan tersebut, kursi-
kursi dan meja-meja kecil yang berwarna-warni berjajar rapi di 
samping rak-rak buku, dengan karpet berwarna hijau tua seperti 
warna rumput. Karpet tersebut mengelilingi seluruh isi ruangan 
tersebut, ditambah suasana dari cahaya lampu yang berpadu 
antara warna putih dan kuning, hiasan origami berbentuk kupu-
kupu dan burung juga mengelilingi dinding perpustakaan tersebut, 
perpustakaan itu masih sepi dari pengunjung, karena perustakaan 
itu berada di lantai teratas, jadi tidak banyak orang yang tahu jika 
ada perpustakaan disana,tanpa berpikir terlalu lama aku segera 
memilih buku-buku yang ada disana, banyak sekali buku-buku 
disana buku cerita KKPK kesukaanku pun juga ada disana, tidak 
hanya buku-buku cerita saja yang ada disana, disisi lain rak buku 
tersebut terdapat banyak buku-buku pelajaran yang berjajar rapi 
mulai dari SD kelas 1 sampai SMA / SMK kelas 3 juga ada disana, 
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kami sangat betah berlama-lama disana hingga hari mulai malam.
Tak terasa sudah satu minggu kami tinggal disana, kami pun harus 
segera pulang ke kota surabaya. Tapi sebelum kami pulang aku 
dan keluargaku diajak oleh saudara sepupuku pergi ke toko yang 
menjual berbagai macam olahan dari ketela ungu, mulai dari es 
krim, bakpau, keripik, kue dan aneka olahan lainnya yang terbuat 
dari ketela ungu. Kami pun membeli beberapa, sebagai oleh-
oleh dari kota Malang. Setelah itu, kami pun segera berpamitan 
pada paman, bibi, belva, serta saudara-saudaraku lain, aku tidak 
akan melupakan kenangan indahku disana saat bersama saudara-
saudara sepupuku, kami pun segera pulang  ke kota surabaya.
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Undian Berhadiah 
Oleh: Dwi Putri 

“Senja bangun nak udah subuh” panggil mama
Mama membuka gorden jendela matahari masih saja mau 

memunculkan dirinya. Kulihat pukul 05.00 dijam dinding. Jujur  
saja aku masih ingin sekali tidur.

“Males ma, nanti aja ya jam enam” kataku 
“Kamu tuh ya, meskipun liburan tetap sajabangun pagi. 

Perempuan kok bangun siang-siang gaboleh. Lagian enggak sholat 
subuh?” kata mama lagi.

“Iya iya ini aku bangun” jawabku sambil bangun dan 
merapikan tempat tidurku.

“Ya udah nanti kalo udah sholat. Kamu turun sarapan terus 
bantuin mama bersih-bersih rumah”

Setelah mandi dan sholat aku langsung turun untuk makan 
dan seperti yang dibilang mama tadi aku harus membantunya 
membersihkan rumah. Liburanku diisi dengan dirumah saja. 
Bagaimana tidak dengan kebutuhan ekonomi yang mempersulitkan 
sekali. Buat makan saja susah apalagi liburan berpergian ke mall, 
ke luar kota, atau bahkan ke luar negri.

“Ma semua pekerjaan sudah selesai. Aku saja ya yang jualan 
dipabrik. Mama disini aja lagian aku juga bosen dirumah” kataku 
sambil memohon

“Ya sudah. Ini Kuenya hati-hati dijalan. Semoga kuenya laku 
habis ya. Habis jualan kue kamu langsung ke toko buku ya buat beli 
buku latihan soalmu” kata mama sambil memberikan sekeranjang 
kue.

“Iya ma” jawabku singkat.
Setelah berpamitan aku langsung ke pabrik untuk menata 
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daganganku dan aku menunggu pembeli diasana. Biasanya para 
pegawai pabrik istirahat jam 9. Tetapi aku sudah menunggu dari 
jam 6 tadi. Aku merenung memikirkan mamaku.

Beliau kasiHan sekali. Kami hidup berdua saja.Aku dan Mama 
juga tidak tau menau tentang keberadaan Papa. Kata Mama Papa 
pergi bersama pengganti Mama. Setelah jualanku laku habis aku 
langsung pergi ke toko buku. Setelah itu aku pulang.

“Ma, Senja pulang”
“Iya nak. Sekarang kamu mandi lalu belajar ya”
“Iya,Ma”
“Eh itu makan dulu alhamdulillah tadi Mama dapat rezeki 

Mama beli Ayam. Sekarang makan dulu”
“Baik Ma”
Setelah makan bersama Mama. Aku langsung pergi kemar 

untuk belajar meempelajari buku yang sudah aku beli tadi. 
Karena aku sudah kelas 9 SMP  aku harus tekun belajar supaya 
dapat masuk ke SMA Negri favorit. Supaya aku bisa jadi orang 
sukses. Cita-citaku sebagai dokter tercapai. Setelah belajar. Aku 
membantu Mama membuat kue untuk jualan besok. Sebagai 
buah hati satu-satunya aku hanya aku yang bisa membantu Mama. 
Karena Mama yang selama ini menjaga aku. Beliau single perent 
meskipun begitu beliau tidak pernah letih. Beliau tetap sabar dan 
tetap bersyukur.

 “Kalo kamu sudah capek biar Mama saja. Kamu tidur saja” 
kata Mama

“Enggak mau, Ma” jawabku singkat
Mama hanya menggelengkan kepalanya. Lalu Mama 

tersenyum kecil terhadapku. Aku dipeluk Mama. Meskipun aku 
tidak punya Ayah. Mama adalah harta berharga yang aku miliki 
sekarang. Harta yang bisa menjaga aku begitu pun sebaliknya.

Setelah selesai membuat kue, aku dan mama langsung tidur.
Keesokan harinya Aku melakukan Aktifitasku seperti 

biasanya. Tetapi aku pagi ini berangkat agak siang karena aku dan 
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mama bangun kesiangan.
“Ma, Senja berangkat dulu. Mama baik-baik dirumah ya” 

pamitku sambil salim kepada mama
“Iya Senja” jawab Mama sambil Cepika cepiki
“Daaaaa Mama” 
Mama tersenyum kecil. Lega sekali rasanya melihat mama 

tersenyum kecil seperti ini. Rasanya Moodbooter banget.
Sampai dipersimpangan dekat pabrik kulihat banyak sekali orang 
beramaian.

“Mbak itu ada apa ya?” tanyaku kepada seorang perempuan
“Itu dek kayak undian gitulo nanti hadiahnya liburan ke Raja 

Ampat”
“Bayar Berapa Mbak?”
“Gratis dek, soalnya kayak ada relawan gitu. Kamu ambil 

sana nanti jam 2 siang langsung diundi”
“Terima Kasih, Mbak”
“Sama-sama dek”
Aku langsung berlari menuju tempat tersebut. Dan 

mengambil kupon undian. Berhubung gratis jadi apa salahnya 
aku mencoba. Seusai mengambil kupon aku langsung ke tempat 
stan jualan kueku. Aku mendengarkan musik sambil menunggu 
pembeli.

Bel istirahat para pegawai pabrik berbunyi.Kueku habis 
terjual betapa senangnya hatiku. 

“Alhamdulillah” batinku
Tepat sekali pukul 2 siang aku langsung ketempat undian. 

Berhubung hanya ada satu pemenang yang mendapatkan liburan 
ke Raja Ampat banyak sekali warga yang mengikuti undian itu.

“Bismillah” batinku
“Nomor 0005758”
“AKUUUU” teriakku langsung maju kedepan panggung.
“Selamat dek, Kamu dapat berlibur ke Raja Ampat selama 3 

hari”
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“Makasih pak” jawabku
“Alhamdulillah, Terima Kasih Ya allah atas semua nikmatmu” 

batinku
Setelah Selesaj Undian Aku langsung pulang untuk memberi 

Kabar kepada Mama tentang undian ini.
“Mama, Kita liburan ke Raja Ampat” kataku sambil bersorak 

senang dan memeluk Mama.
“Senja, Kamu ini lagi mimpi ya?” tanya Mama
“Nyata Ma ini, Nanti Malam Jam 10 kita dijemput Agen Travel 

kita bakalan liburan ke Raja Ampat  secara Gratis dan tidak usah 
membawa uang sepeserpun. Senja Menang Undian” jawabku.

“Alhaamdulillah” kata Mama sambil memelukku.
Aku dan Mama mempersiapkan barang yang akan kami 

bawa. Akhirnya aku liburan tidak dirumah saja. 
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Bersama Kakek Nenek 
Oleh: Eka Putra 

W
aktu liburan sekolah telah tiba. Kata kata ini yang tak asing 
lagi dan membuat semua pelajar menjadi senang serta 
bergembira ria. Selama 2 Minggu aku liburan sekolah, 

keluargaku ingin berkunjung ke rumah kakek dan nenekku di 
desa. Setelah tiba hari dan tanggalnya. Kami pun berangkat ke 
Desa bersama sama. Dalam perjalanan aku dan adikku Bercanda 
gurau sambil menikmati makanan ringan yang dibawa dari rumah 
tadi. Jalan demi jalan kami lalui sambil melihat indahnya suasana 
desa dalam mobil. Hijaunya sawah, Padang rumput bahkan 
indahnya gunung gunung tinggi pun menyelimuti pandangan 
mataku. Hawa sejuk merasuk ke dalam tubuhku diiringi dengan 
hamparan pepohonan yang rindang. Sesampainya di rumah 
kakek, sambutan hangat senyuman manis menghiasi kedatangan 
kami dari Surabaya. Sebab, hanya jika ada waktu tertentu saja 
kami bisa bersinggah. Sambil beristirahat dan berbincang bincang 
dengan keluarga.

Aku dan adikku diajak paman ke sawah di belakang rumah.
Seirinh memutari sawah, pamanku juga menjelaskan tentang 
khasiat tanaman tersebut contohnya seperti jagung, tanaman 
jagung menyimpan zat protein yang banyak di dalam buahnya dan 
sangat baik dikonsumsi bagi penderita penyakit kekurangan protein 
seperti gatal gatal. Buah wortel juga baik untuk menyembuhkan 
penyakit mata minus. Segalaac dan bentuk tanaman memiliki 
faedah/kegunaan tersendiri. Tinggal kita saja bisa memahaminya 
atau tidak. Setelah mengelilingi kebun sambil melihat panorama 
sekitar area tersebut, kami pun kembali ke rumah karena waktu 
sudah hampir petang. Lalu kami ingin segera mandi agar tubuh 
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terasa segar dan bugar merasakan dinginnya air didesain merasuk 
dalam tubuh. Setelah mandi,suara adzan terdengar di telingaku. 
Lalu kami pun bersama sama menuju musholla dekat rumah 
untuk sholat magrib.

Begitu sholat telah selesai, aku bertemu dengan teman 
temanku didesa. Betapa gembiranya hatiku mereka menanyakan 
kabar ku dikota. Sambil berjalan pulang menuju kerumah masing 
masing. Dalam perjalanan kami berbicara tentang acara tahun 
baru. Teman teman mengajakku untuk jalan jalan ke taman kota. 
Aku merasa bingung karena aku tidak tahu arah jalan ke taman 
kota karena aku sudah lupa area didalam kampung kakekku.

Setibanya aku di rumah aku bertanya kepada ayah. ”Yah...? 
Aku mau tanya, apakah area taman kota dari sini jauh atau dekat? 
Lalu ayah menjawab” Ya dekat sih...?. emangnya kenapa? Teman 
temanku ingin mengajak ke sana saat malam tahun baru tenang 
aja besok bisa di rundingkan.jawab ayah! Sekarang ayo kita 
makan bersama dengan masakan khas desa kakek. Setelah makan 
bersama telah selesai,aku ingin berkunjung ke rumah temanku 
yang tak begitu jauh dari rumah kakek.

Begitu tiba di rumahnya. Aku terkejut karena semua teman 
temanku berkumpul di pos ronda yang tempatnya berada di 
sebrang jalan depan rumah kakek. Lalu aku dan teman temanku 
berbincang bincang tentang acara tahun baru besok. Keesokan 
harinya, mereka mengajakku untuk pergi memancing di sungai 
yang tepatnya di rumah kakekku.

Aku pun merasa senang karena sudah lama aku tak pernah 
memancing. Lalu aku mengajak adikku untuk memancing ikan. 
Ketika kami berjalan menuju sungai, ternyata paman dan ayahku 
sudah berada di sana aku dan adikku langsung menyiapkan alat 
pancing yang sebelumnya sudah kami siapkan sebelum berangkat. 
Suara gemericik aliran air sungai dengan hiasan batu batu besar 
menjadi pemandangan indah yang sedap dipandang mata. Betapa 
bersihnya air sungai disini ini berguna untuk mengairi sawah dan 
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parit parit bagi para petani di desa ini.
Sambil memancing dengan teman temaku,adikku belum 

mendapatkan ikan sama sekali. Begitupun teman temanku selang 
beberapa saat betapa terkejutnya hatiku cacing umpanku langsung 
terasa agak berat. Langsung saja kuangkat pancingku ternyata aku 
lebih dulu mendapatkan ikan. Semua ikan ikan hasil tangkapanku 
aku kumpulkan di bak kecil yang sebelumnya sudah kami siapkan.
Waktu pun berlalu sangat cepat ternyata hari sudah menjelang 
siang. Kami pun semua beranjak untuk segera pulang. Dengan 
membawa ikan hasil tangkapan tersebut. Setibanya dirumah, 
ikan ikan tersebut dan dibersihkan dan dicuci dengan ibukku dan 
dibantu bibiku agar cepat selesai. Sedangkan nenekku menyiapkan 
olahan bumbunya untuk memasak ikan. Kerabat kerabat ku pun 
membantu memasak di dapur setelah semua masakan matang, 
kami pun makan siang bersama. Badanku terasa pegal lalu aku 
dan adikku disuruh ibu istirahat di kamar depan.

Hari berganti hari dan tak terasa besok sudah menginjak 
malam tahun baru yang kutunggu tunggu. Semua keluargaku 
menuju ke taman kota, yang areanya dekat dengan rumah. 
Kecuali kakek dan nenekku beliau tidak mau ikut,karena faktor 
usianya sudah tua. Beliau minta dirumah saja sambil menonton 
acara TV. Kami segera berangkat ke taman kota dengan berjalan 
kaki saja dari rumah. Dalam hati, aku merasa was was takutnya 
arah menuju taman kota itu jauh. Apalagi lagi jalan area pedesaan 
masih begitu gelap. Ternyata betapa terkejutnya hatiku melihat 
jalan raya waktu berjalan ke luar gang rumah kakekku. Lampu 
lampu kota yang terang benderang dengan hiasan berbagai 
macam jenis tumbuhan menghiasi indahnya jalan raya. Sebab, 
sewaktu aku kecil dahulu area jalan raya disini masih redup. Hanya 
ada satu lampu kota juga terlalu jauh. Dengan dibantu terangnya 
lampu mobil yang berlalu lalang.

Namun sekarang sangat indah sekali dan sedap dipandang 
mata. Sambil terus berjalan dan berbincang bincang tak lama 
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kemudian kami melihat pancaran kembang api dan hantaran suara 
petasan menggetarkan telinga. Berbagai jenis hiasan kembang 
api, petasan, dll meramaikan suasana di taman kota. Hatipun 
tersangka senang dan gembira sekali. Saat tepat jam 00.00 sorak 
sorai suara pengunjung semakin keras dan iringan suara terompet 
dan petasan. Kemudian kami pun segera pulang karena waktu 
sudah terlalu larut malam. Keesokan harinya kami menyiapkan 
barang barang kami agar tidak ketinggalan. Sebab, kami harus 
segera pulang ke Surabaya. Setelah semuanya tertata rapi kami 
pun berpamitan kepada semua keluarga disana. Lalu kami pun 
berangkat pulang agar tidak terlalu malam saat tiba di Surabaya. 
Dalam perjalanan pulang kami berhenti di pasar Lawang untuk 
membeli oleh oleh khas kota malang yaitu buah apel.

Di kota malang buah apel sangat terkenal karena rasa dan 
bentuk buahnya yang segar serta banyak mengandung berbagai 
macam manfaatnya. Seperti penyakit kekurangan zat besi, kadar 
gula, dan dapat juga dikonsumsi untuk penderita penyakit mata 
atau kekurangan vitamin A. Berderet deret dan berbagai jenis 
buah apel menjadi pandangan para pengunjung yang melewati 
pasar tempat para penjual apel berjualan. Kami pun berhenti 
sejenak untuk membeli dan memilih berbagai macam buah apel, 
pir, jeruk, dll. Sebelum membeli, banyak para pengunjung yang 
mencicipi buah tersebut setelah kami membeli oleh oleh tersebut. 
Kami pun beranjak masuk ke mobil untuk melanjutkan perjalanan. 
Sesampainya di Surabaya akupun menyiapkan peralatan sekolah 
agar tidak ketinggalan saat berangkat ke sekolah pada esok hari.



Kumpulan Cerpen Siswa SMPN 4 Surabaya 123

Banyuwangi 
Oleh: Fahmi 7C 

S
udah sejak beberapa minggu yang 
lalu orang tuaku merencanakan untuk 
mengisi liburan sekolah kali ini dengan 

mengunjungi salah satu objek wisata terkenal 
yang ada di Banyuwangi yaitu Pantai Cacalan, 
sekaligus mengunjugi rumah saudara 
yang kebetulan berada di kota tersebut. 
Selain karena waktunya yang pas dengan 
waktu liburan sekolah saya, kakak, dan 

adik  liburan kali ini juga dalam rangka membahagiakan adik 
saya akan merayakan hari ulang tahunnya bertepatan dengan 
berlangsungnya liburan sekolah. Mendengar cerita rencana liburan 
tersebut membuat Saya, kakak, dan adik sangat senang dan tidak 
sabar untuk segera dapat menghabiskan waktu liburan sekolah 
di pantai bersama keluarga.Singkat cerita, Dengan perasaan hati 
yang sangat bahagia dan penuh semangat Saya bergegas untuk 
mengemasi barang-barang yang dibutuhkan selama  liburan ke 
pantai tersebut.

Horeeee, Libur sudah tiba.Sahut adik saya sambil mengemasi 
barang kesukaannya. Adikku pada saat masih duduk dikelas 4 SD. 
Bagi dia ini adalah liburan keluarga yang kudua kalinya  setelah 
pada liburan pada hari lebaran yang lalu kami juga berliburan ke 
Kota Yogyakarta untuk mengunjungi rumah nenek disana. Baju 
sudah mulai dikemasi,  dan Kami sekeluaga, Ibu, Saya, kakak, dan  
adik  sudah siap untuk segera berlibur menuju indahnya Pantai 
Pangandaran. “Kunci- kunci pintu, matikan lampu dan jangan lupa 
berdoa selama perjalanan”. Sahut Ibu.
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Dengan mengucapkan bismillah do’a berpergian, seketika  
sopir saya langsung menancapkan gas mobilnya. Sopir mengemudi 
saya berada kursi depan menemani sopir yang sedang serius 
mengendalikan kemudi mobilnya, sedangkan Ibu, adik, dan 
kakak saya berada di kursi belakang. Selama perjalanan ibu 
banyak bercerita tentang perjalanan menuju pantai pangandaran 
ini. Katanya perjalanan untuk sampai di lokasi kurang lebih 
akan menempuh waktu sekitar 10 jam Sesekali saya melihat 
bagaimana cara sopir dalam mengendalikan mobilnya. Cekatan 
sekali dan sangat patuh akan rambu-rambu lalu-lintas. Bukanya 
apa- apa kata sopir sebagai warga Negara Indonesia yang baik 
dan pengendara jalan raya yang baik haruslah mematuhi setiap 
rambu lalu lintas yang ada. Hal ini demi keselamatan jalan raya 
terutama keselamatan para pengendaranya agar tidak terjadi 
kecelakaan.Karena banyak contoh seperti yang terlihat di media 
televisi adanya kecelakaan alat transportasi ini banyak disebabkan 
oleh kelalaian dari para pengemudinya. Ketika sedang asik 
mendengarkan cerita yang disampaikan oleh sopir, Saya melihat 
suasana pemandangan alam yang Indah. Hamparan sawah yang 
Indah, orang- orang yang sedang sibuk dengan pekerjaanya, 
aneka hewan yang sama sekali belum Saya temui selama hidup 
di Kota seperti kupu-kupu dan jenis hewan lainnya membuat Saya 
semakin senang dan melupakan lamanya perjalanan ini.

Pada saat itu adik, kakak, dan Ibu saya tertidur dengan 
pulasnya di kursi belakang.Tinggallah Saya dan sopir yang selalu 
siaga dalam mengendarai mobilnya. Biasanya  kalau sedang dalam 
perjalanan yang lebih jauh lagi misal  perjalanan ke kota Denpasar 
ibu selalu menyediakan makanan kumplit yang kalau kata orang 
biasa disebut dengan nasi timbel. Dan itu adalah sesuatu yang 
sangat unik bagi keluarga Kami karena bukannya mencari rumah 
makan atau restoran apalah tapi ini malah mencari tempat 
yang sepi bisa di pinggir jalan untuk sekedar berhenti sejenak 
menghabiskan makanan yang Ibu telah persiapkan dengan baik dari 
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rumah. Tapi perjalanan liburan sekolah menuju Kota Banyuwangi 
ini dirasa dekat jadi Ibu tidak menyiapkan makanan tersbut. Kata 
Ibu ” Udah kalau lapar berhenti saja di rumah makan” seperti itu. 
Ketika  sedang asyik mengobrol dengan sopir adiku terbangun dan 
mulai menanyakan sudah sampai perjalanan mana perjalanan 
ini. Sebentar lagi kataku, paling setengah jaman lagi. Dibalik rasa 
bahagia nya adik dengan adanya liburan ini, sebenarnya ada rasa 
yang tidak enak dihati juga karena tidak dapat mengajak salah satu 
boneka adik yang begitu sangat ia sayangi yaitu “Singa” si singa ini 
adalah sejenis boneka yang sedari kecil menemani tumbuh adik. 
Memang sebelum keberangkatan adik sempat merengek- rengek 
untuk dapat membawa si singa berliburan juga. Tapi ibu tidak 
mengijinkan, karena dirasa akan merepotkan ketika sesampainya 
di Pantai nanti.

Satu setengah jam sudah berlalu dan lamanya perjalanan 
sudah  dilewati akhirnya Kami pun sampai di pintu gerbang tempat 
pembelian karcis menuju lokasi  utama dari pantai Cacalansopir 
mengeluarkan uang untuk membayar karcis, palang pintu 
perlintasan diangkat dan akhirnya itu menjadi pertanda bahwa 
Kami sekeluarga telah sampai di Pantai.

Horeeeee… Horeeeeeeee.. Adiku berteriak, teriak di dalam 
mobil sambil menyanyikan lagu anak anak libur telah tiba-libur 
telah tiba. Saat itu Saya melihat wajah penuh kebahagiaan 
terpancar dari imutnya wajah adik. Sama seperti yang adik saya 
rasakan, kebahagiaan dan rasa lega dapat dirasakan juga oleh 
akhirnya saya, kakak, dan ibu.

Alhamdulillah sampai juga dengan selamat. Ucap ibu yang 
langsung mencari tempat penginapan yang strategis. Rencananya 
Kami sekeluarga akan menghabiskan waktu sampai sore saja di 
Pantai ini. Dan Tempat penginapan yang saat itu ibu saya pillih 
untuk menginap bernama Hotel The Grand Hill. Kami turun 
dari Mobil dan menuju tempat penginapan tersebut. ibu Saya 
menemui resepsionis hotel untuk memilih kamar yang pas. Kunci 
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sudah diterima dan Kami sekeluarga bergegas untuk mengunjungi 
kamar hotel  tersebut. Pintu kamar terbuka dan akhirnya Kami 
sekeluarga dapat sejenak beristirahat di dalam kamar yang 
Indah dengan dekorasi hiasan dinding nya yang sangat cantik 
dan pemandangan dari balkon kamar yang langsung berhadapan 
dengan Indahnya Pantai. Tidak berlangsung lama adik yang 
memang sudah tidak sabar untuk segera berenang  di pantai 
mengajak Saya dan kakak untuk menemaninya. Ayolah, pada 
saat itu ibu menembali ucapan adik dan dengan menggunakan 
pakaian yang sudah berubah menjadi pakaian renang Kami turun 
dari kamar penginapan menuju tepian pantai. Tanpa pikir panjang 
lagi setelah tiba di tepian pantai adik langsung kembali mengajak 
Saya dan kakak untuk langsung berenang di Pantai yang pada 
saat itu lumayan cukup ramai dikunjungi karena memang pada 
saat itu adalah musim liburan sekolah dimana akan ada banyak 
pengunjung yang menghabiskan waktu liburan sekolahnya di 
Pantai. Di pantai tersebut kami berenang renang, menyewa ban 
juga pelampung dan tak ketinggalan juga untuk menaiki kuda yang 
disewakan oleh para pemandu sebagai fasilitas yang melengkapi.
Pokoknya semua wahana di pantai tersebut Saya dan adik nikmati 
satu persatu.

Setelah lama dan merasa bosan dengan keadaan pantai 
ini kemudian ibu yang pada saat itu hanya mengawasi saja 
tanpa berenang mengajak Kami untuk kembali kehotel untuk 
beristirahat karena perjalanan yang jauh dari rumah. “Ya 
sudah, ayo kita kembali saja,” Sahut kami bertiga mengiyakan. 
Jusssssssssssshhhhh!!!! Berangkatlah mobil, dan ternyata setelah 
berkeliling jalan yang ada di Banyuwangi dengan menggunakan 
mobil itu sangat mengasyikan sekai kita dapat melihat keindahan 
laut luas, terus lokasi patung misterius, kemudian dapat juga 
berenang bebas dengan menggunakan pelampung di tengah laut 
luas.

Akhirnya setelah lama berkeliling tibalah Kami di lokasi hotel. 
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Ibu yang pada saat itu menuliskan kata-kata di di atas lembaran 
kertas “Happy Familly” dan kemudian meminta seseorang 
pengunjung juga untuk dapat mengabadikan momen indah 
bersama keluarga ini dengan mem fotonya. Tak terasa sudah jam 
12 siang, matahari sudah sangat terik. Ayah dan ibu mengajak 
kami untuk membersihkan diri. Setelah bersih, kami sholat 
dhuhur berjamaah, acara dilanjutkan dengan menikmati pempek 
Palembang dengan cukonya yang mantap di hotel yang kebetulan 
ada di menu restaurant hotel, rasanya enak sekali makan sambil 
melihat keindahan pantai yang bisa kita lihat dari kaca jendela 
kamar.

Saat perjalanan pulang aku dan adik tertidur pulas.Saat 
kami bangun, tahu-tahu kami sudah berada di rumah.Sungguh 
menyenangkan liburan kali ini.Aku tidak sabar ke pantai lagi 
bersama kakak, ibu, dan adik. Aku pun kembali tertidur sampai 
pagi karena masih kecapean.Ah pokoknya liburan sekolah kali 
ini sangat istimewa sekali, Saya bisa berliburan bersama Adik, 
kakak, dan juga Ibu Ke Pantai Pangandaran. Sebelum tertidur 
pulas dalam perjalanan Saya sempat ngobrol singkat kepada ibu 
“Semoga di Liburan sekolah tahun depan bisa kayak ini lagi, dan 
ketempat yang lebih mengasyikan lagi”  dan ibu menimpali ucapan 
saya dengan pertanyaan, bagaimana kalau liburan sekolah tahun 
depan kita sekeluarga mengunjungi rumah yang ada diJakarta? 
Ibu dan Adik juga Saya langsung menyahut

Setujuuuuu !!!!
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Nasib Libur Semesterku 
Oleh: Furqon Borneo S. 8E/17

P
ada liburan semester ganjil aku berharap pergi jalan-
jalan keluar kota, ke negeri seberang, kepantai, kedesa, 
memancing di sungai, berenang di sungai dan pantai, 

ke sawah sawah desa, bermain di desa yang indah akan 
pemandangan dan di tempat tempat lain yang ada di muka bumi 
ini. Waktu liburan itu sagat kunanti nanti dan berharap semua ke 
inginanku terwujud. Dengan seiringnya waktu tak terasa ulangan 
atau penilaian akhir semester ganjil ini telah usai, dan dengan 
santainya aku memikirkan bagaimana liburan akhir semester 
ganjil ini di kemudian hari.

Pada saat itu aku sangat menanti-nanti kedatangan liburan 
akhir semester itu, dan akhirnya aku telah mengetahui kapan 
mulainya libur akhir semester itu, dan dengan segera aku 
menanyakan kepada orang tuaku kapan dan dimana kita akan pergi 
berlibur bersama-sama, dan dengan segera mamaku menjawab 
“Anakku  belum tahu kapan dan dimana kita akan berlibur dan 
mama belum menyiapkan dana untuk berlibur di kemudian hari 
libur akhir semester itu.’’. Aku bersabar dan terus bersabar kapan 
mamaku mengajak untuk berlibur keluar kota atau berlibur di 
tempat wisata seperti yang ku harapkan di liburan akhir semester 
ini, dan kunanti-nanti sangat kapan dantangnya kepastian berlibur 
di akhir semester ini. Menurutku tidak masalah jika mamaku tidak 
mengiyakan permintaanku untuk pergi berlibur, setidaknya jika 
aku tidak dapat pergi berlibur dengan mamaku aku bisa bermain 
dan latihan pencak silat dengan saudara seperguruan pencak 
silatku. Pada saat libur semester ganjil tiba aku merasa lega bisa 
libur sekolah tidur saat siang hari dan bersantai dengan berharap 
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bisa berlibur dan bersantai di tempat yang di harapkan. Namun 
mamaku belum bisa mengajak ku untuk pergi keluar kota atau 
pergi kerumah desa pada hari pertama, jadi hari pertama aku 
nganggur di rumah dan mempersiapkan diri untuk tes kenaikan 
sabuk yang diadakan oleh perguruan pencak silat disekolahku 
SMP Negeri 4 Surabaya. Karena pencak silat yang ada disekolahku 
sebuah ekskul maka dari pihak sekolah kurang setuju jika ada 
latihan atau tes kenaikan sabuk diadakan diluar sekolah.

Aku merasa bosan dirumah, kemudian aku meminta izin 
mamaku untuk pergi keluar bermain dengan teman - temanku yang 
mungkin masa libur semester mereka bernasib sama denganku, 
mamaku pun mengizinkannya. Aku pergi menuju rumah temanku 
yang ada di Kebangsren, namanya Indrawan Tri Anugrah (Indra) 
untuk latihan bersama mempersiapkan diri untuk tes kenaikan 
sabuk pada Minggu depan. Setelah latihan usai aku berpamitan 
kepada Indra dan orangtuanya untuk pulang karena hari sudah 
mulai gelap. Ini hari Minggu, Usai mandi dan berpakaian, aku 
menuju meja makan, untuk sarapan. Usai sarapan, aku langsung 
ke kamar. “Furqon” cegat mama. “ya?” tanyaku duduk dikursi lagi. 
“Furqon, besok jam 6 pagi kita ke makam nenek dan juga mbah 
buyut yamama sudah merancanakan ini sejak kemarin” ucap ayah. 
“Iya ma” kataku dengan bahagia. Keesokan harinya aku bangun 
untuk melaksanakan sholat shubuh berjamaah, segera aku 
mengambil air wudhu lalu kubilas wajahku, air yang terasa sejuk 
menghilangkan rasa kantukku. Setelah aku usai melaksanakan 
sholat shubuh, aku segera mandi dan bersiap untuk berangkat. Di 
sana ternyata sudah ada bibi aku. Aku nyolong masuk, kebetulan 
pagarnya tidak dikunci. “Dah, masuk tanpa salam !!!” omel bibi. 
Aku nyengir saja. Kami bertiga langsung masuk (mama, bibi, dan 
aku ),  lalu kita berdoa , yasinan dan istighosah. Saat hampir tengah 
siang hari, aku, bibi, dan mama pulang ke rumah masing-masing. 
Lalu aku dan mama pulang menaiki becak seperti tadi pagi. Seusai 
sampai di rumah, aku rebahan di ranjangku yang empuk dan 
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rasanya mengantuk sekali, terus lalu aku tertidur pulas.
Wake Up!! Wake Up!! suara alarm di kamarku. “Hoamh!!!” 

uapku seraya duduk. Mata sayuku melihat alarm seraya 
mematikannya. Pukul 3.45 WIB. Aku mematikan lampu tidur dan 
menyalakan lampu kamar. Aku segera bersiap. Segera mandi. 
Usai mandi, aku memakai baju koko biru, sarung berwarna hijau, 
dan kopyah berwarna putih. Dogg! dog! Dog ! bunyi ketukan di 
pintu luar kamarku. Bibiku datang, aku di suruhnya untuk segera 
sholat shubuh. Aku langsung lompat dan membukakan pintu lalu 
menjawab perintah bibiku “ Siap bi “ Kukunci pintu kamar dan kunci 
Kugantulkan di candela kamarku. Lalu mengambil wudhu di rumah 
dan segera sholat di mushollah terdekat dari rumah yang berjarak 
10 M dan segera melaksanakan sholat shubuhberjamaahku. 
Lalu aku pulang dan sarapan bersama bibi, mama, dan adikku. 
Paman masih mandi sedangkan mama, bibi, dan Bima (adikku) 
sudah sarapan bersamaku, mamaku semua yang menyiapkan 
semua masakan di rumah ini, Aku segera menyantapnya. Usai 
menghabiskannya, aku menuju teras untuk bersantai menikmati 
udara segar di pagi hari yg cerah. Selang beberapa menit berlalu 
mama memanggilku “Furqon!!” aku pun segera masuk kedalam 
rumah. “Iya ma, ada apa?” tanyaku “Mama minta tolong dong, 
tolong belikan ini dipasar.” Mamaku memintatolong sambil 
memberikan daftar belanja. Aku pun segera pergi kepasar dan 
membeli semua yang ada di daftar belanja, tapi sayang bahan 
yang kurang ada terong dan daun kemangi. Ya seperti inilah 
jika hari libur dirumah, sekedar membantu ibu mengerjakan 
pekerjaan rumah, karena ayahku sudah meninggal tahun lalu dan 
papa mamaku sudah bercerai ketika aku masih kelas 2 SD.

Malam pun tiba, tepat pukul 20.15 tiba-tiba tanteku yang ada 
di wiyung menelfon aku tapi aku tak bisa mengangkatnya karena 
layer hpku sedikit error. Dan terpaksa aku tidak mengangkatnya 
dan membalasnya lewat chat di WA. Ternyata tanteku mengajak 
aku untuk pergi keluar di malam tahun baru bersama sepupuku, 
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aku gembira sekali karena akhirnya ada yang mengajakku keluar. 
Kami pun keluar dan menikmati makan malam yang telah 
dibe;ilan oleh tanteku sambil menanti malam pergamtian tahun 
yang akan disambut meriah dan diiringi oleh pesta kembang api.
Biasanya juga jika aku menganggur dirumah aku selalu posting 
di Instagram tentang dakwah islami, yang paling sering adalah 
tentang pacarana. Karena aku merasa miris dengan anak muda 
jaman sekarang yang bangga akan malksiat. Padahal pacarana itu 
sama dengan zina tingkat rendah, Allah saja melarang kita untuk 
mendejati zina apalagi sampai melakukannya.

Keesokan harinya aku pergi menuju rumah indra lagihingga 
siang tiba. Kami pun makan siang. Usai makan, kami melanjutkan 
percakapan dan sampai aku tertidur, “Furqon!!” teriak Indra 
seraya mengguncang tubuhku. Aku terbangun dengan mata 
sayu. Lalu kami semua pulang ke rumah masing-masing. Akhirnya 
aku melanjutkan tidurku di ranjang yang agak besar. Tiba-tiba 
terbangun karna ketukan pintu kamar, ternyata ketukan bibi saya 
karna untuk membangunkan aku sebab untuk melaksanakan 
sholat shubuh dan akhirnya aku mencari teman-teman kampungku 
ternyata tidak ada anak-anak satu pun rata rata semua sudah pergi 
pulang ke desa. Lalu aku mengisi liburanku hanya dengan diam di 
rumah dan meskipun tahun baru aku tetap di dalam rumah tanpa 
ke mana mana jadi semasa liburanku aku sangat bosan dan ingin 
keluar rumah bermain dengan teman.
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Indahnya Liburan Sekolahku 
Oleh: Hana Hanifah Rachmawati S. VIIIA/15

H
ola! inilah pengalaman berkesan pada liburan sekolahku di 
penghujung tahun 2017. Liburan pertama yang berkesan 
ialah, pada saat aku dan keluargaku berkunjung ke wisata 

alam di Malang. ‘Kebun Teh’ namanya. Akhirnya setelah berpikir 
matang, kami mendapatkan objek wisata yang cocok bagi kami. 
Padahal sebelumnya, kami berpikir untuk liburan beberapa hari 
ke Jogja tetapi karena beberapa hal yang tidak memungkinkan, 
akhirnya kami pergi ke Kebun Teh yang terletak di Purwosari, 
Malang.  

Pagi pukul 6.30 
kami berangkat 
menaiki mobil. Sebelum 
perjalanan yang lebih 
jauh, kami singgah 
di bengkel pinggir 
jalan untuk mengecek 
kembali mobil apakah 
aman atau tidak  untuk 
perjalanan. Mobil kami pun telah selesai di periksa. Syukurlah, 
mobil aman untuk digunakan. Kami pun melanjutkan perjalanan

Pukul 7.15 matahari sinar matahari menembus kaca mobil. 
Cahanya mulai terasa hangat. Jalanan pun mulai ramai tetapi tidak 
macet atau pun padat. Perjalanan kami masih panjang. Belum lagi 
ada beberapa hal yang menghalang kami. 

Kami menuju jalan tol. Jalanan mulai lebih lebar dan terasa 
lebih longgar dibanding  jalanan sebelumnya. Di Gerbang Tol, 
membayarnya dan lanjut berlalu. Tak sengaja, aku melihat data 
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informasi kecelakaan di bulan Oktober 2017. Ada sekitar 80 
orang lebih yang mengalami kecelakaan bahkan mungkin 100 
orang lebih. Sungguh mengerikan. Seharusnya, meski berada di 
jalanan tol yang lebar dan longgar, kita harus tetap waspada dan 
berhati- hati. Berniat untuk berlibur ke tempat indah, eh, malah 
jadi liburan di Rumah Sakit.

Voila! Pukul 10.30 kami sampai ditujuan. Akhirnnnya, yang 
ditunggu-tunggu pun tiba. Kami sampai ditujuan sedikit lebih lama 
diluar dugaan, disebabkan oleh beberapa penghalang. Sebelum 
menuju wahana dari wisata ini, kami harus melewati jalanan 
kecil. Sampai di area wahana wisata Kebun Teh, kami langsung 
menuju salah satu wahana dari sekian banyaknya wahana, yaitu 
‘Kolam Renang’. Di wahana itu tak hanya menyediakan kolam 
renangnya saja, tetapi ada kolam untuk terapi ikan juga. Banyak 
orang yang mencoba terapi ikan itu.  Caranya sih, gampang, hanya 
memasukkan kedua kaki kedalam kolam dan ikan-ikan pun akan 
datang dan langsung menyerbu kaki. Kata adikku rasanya geli 
kecampur sentruman kecil, juga kaget. Aku ingin mencobanya 
tapi...... karena ketakutan ku yang makin menjadi-jadi dan 
melunjak saat itu membuat ku untuk mengurungkan keinginan ku 
itu.

Beberapa jam kemudian, kami meluangkan waktu untuk 
sedikit mengkaji ilmu. Yaitu melihat pengolahan teh di Pabrik Teh 
yang ada di wisata itu. Tentunya dipandu oleh seorang pemandu 
yang akan menjelaskan semua mulai dari cara pengolahan di 
pabrik itu, aneka macam daun teh, dan masih banyak lagi. Nama 
pemandu kami ialah Pak Kusnan.

Pak Kusnan menjelaskan informasi seputar teh yang sangat 
detail. Kami diajak berkeliling kebun teh yang sangat luas itu. Usut 
punya usut, bibit teh yang ada di Indonesia awal mulanya ialah 
berasal dari negeri penjajah. Ialah negara Belanda. Beberapa teh 
yang diproduksi di pabrik itu ialah 30% tanaman teh Cina dan 
sisanya atau 70% nya tanaman teh India. Sesuai informasi yang 
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kami dapat dari pemandu kami, Pak Kusnan. Rata-rata umur 
tanaman teh  yang ada di kebun itu ialah 50-100 tahun. Meski 
tua, tetapi daun-daun yang dihasilkan tetap segar.

Setelah berkeliling, kami dipandu untuk masuk menuju 
pabrik teh. Baru melangkah di depan pintu masuk pabrik saja 
aroma teh sangat kuat dihidung. Aroma saja terasa segar apalagi 
teh yang sudah diseduh. Alat yang digunakan untuk mengolah 
dan memproduksi teh sangat besar dan terjaga bersih. Tak hanya 
alatnya yang bersih tetapi setiap ruang yang ada di pabrik itu pun 
terjaga kebersihannya. Tak kalah juga dengan daun teh nya. Daun 
teh yang akan diolah pun ialah daun pilihan yang segar. Meski 
daun nya segar dan pilihan, tetapi daun teh harus tetap melewati 
beberapa proses. Kami berkeliling pabrik teh. Dijelaskan, bahwa 
setiap daun teh yang digunakan untuk membuat teh seduh jenis 
nya sama tetapi yang membedakan rasa dan aroma ialah proses 
pembuatan atau pengolahannya.

Setelahnya, kami keluar dari pabrik. Nah, inilah yang 
membuat kami terkejut. Pabrik teh yang berada disitu telah 
berdiri sejak lama sekali bahkan sebelum negera Indonesia 
mengkibarkan benderanya. Pabrik teh tersebut telah berdiri 
sejak tahun 1912. Umur saja yang terlihat tua, tetapi tetap berdiri 
kokoh. Kami pun mencoba produk yang di produksi oleh kebun 
itu. ‘Rolas’ itulah nama yang di gunakan untuk produk teh itu. 
Ada pun beberapa kualitas dari Teh Rolas, yaitu kualitas 1, 2, dan 
3. Rasanya nikmat. Ditambah angin sepoi-sepoi yang segar dan 
cuaca yang mendukung, membuat rasa teh itu semakin nikmat 
untuk diminum. Aroma teh itu pun tak kalah wanginya. Meski 
tak dicampur dengan gula, rasa teh tidak terasa pahit. Jika ingin 
ditambah dengan gula, boleh saja. Sesuai dengan selera. Di wisata 
Kebun Teh itu pun tersedia beberapa kamar penginapan. 

Tak terasa, siang pun berganti sore. Kami kembali 
melanjutkan perjalanan untuk pulang. Senja pun datang. Karena 
lapar, kami mampir ke sebuah rumah makan ‘Mang Engking’ 
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namanya. Suasananya nyaman. Selain nyaman latar belakang 
pun ditata sesederhana mungkin tetapi tetap indah dan tak kalah 
kece dengan rumah makan di tengah kota. Banyak pohon ditanam 
disekitarnya, dan tempat untuk kami duduk dibuat seperti rumah 
panggung yang dibawahnya terdapat kolam ikan. Eits, bukan 
kolam untuk terapi. Udaranya pun sejuk. Hidangannya pun tak 
kalah enak. Betah rasanya berada disana. Tetapi, hujan pun turun 
membuat kami bergegas untuk harus melanjutkan perjalanan 
pulang. Pegal. Itulah yang kurasakan saat itu. Selama perjalanan 
pulang, aku tertidur lelap. Dan tak terasa telah sampai dirumah.

Pengalaman liburan kedua yang berkesan ialah saat 
tahun baru. Meski singkat tetapi tetap terasa berkesan bagiku. 
Dikampung halamanku, setiap ada hari yang berkesan, akan ada 
beberapa acara. Mulai dari doorprize, dan lain-lain. Kami duduk 
berkumpul diatas karpet hijau yang tersedia. Tetapi, acara ini 
sama halnya dengan penglaman liburan ku yang pertama. Acara di 
kampung ku juga tak seramai acara-acara yang dulu. Aku melihat 
langit. Bulan terlihat terang benderang, seperti ikut merayakan 
meriahnya tahun baru. Kami makan bersama. Setelahnya, hadiah 
undian pun diumumkan. Aku mendapat banyak hadiah dari 
undian itu. Senangnya. Lalu, kami begadang untuk menunggu 
tahun berganti menjadi 2018. Pukul 00.00 banyak warna-warni 
kembang api diluncurkan dan menghiasi langit. Suara terompet 
terdengar riuh. Meski singkat, bagiku itulah beberapa pengalaman 
liburan sekolahku di penghujung tahun 2017 yang sangat 
berkesan. Sebenarnya, masih ada banyak pengalamanku tapi 
tak apalah. Terimakasih telah ingin membaca sedikit cuitan dari 
pengalamanku. HAPPY NEW YEAR 2018 REK!!! Semoga harapan 
kalian terkabul di tahun ini dan menjadi pribadi yang lebih baik. 
One more again, HAPPY NEW YEAR!!! (Inggris abal-abal)

-TAMAT-
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Liburanku di United Kingdom 
Van Java 

Oleh: Hendy 8B

S
ebelumnya, Perkenalkan 
Nama saya Muhammad 
Hendy Gymnastiar dari kelas 

VIIIB/8B No 27, Alright Pada liburan 
Tahun ini aku memilih Berlibur di 
United Kingdom Van Java atau yang 
biasa kita sebut dengan Kampung 
Inggris yang terletak di desa Tulung 
Rejo, pare, Kediri “Why I choose 
that place for Holiday” Becouse I 
want To Speak English Well and I 
want to Follow The Education Event 
Like Student Exchange Surabaya-
Busan and than I want to Study In 
University of another Country.

“Mengapa Saya Memilih Tempat itu untuk saya Berlibur?” 
Karena saya ingin Berbicara dan mahir berbahasa Inggris dan saya 
memiliki sebuah impian yaitu mengikuti acara Pendidikan yaitu 
Pertukaran pelajar antara Surabaya dan Busan serta saya memiliki 
impian untuk belajar di universitas di berbagai Negara/Luar Negeri 
dan pastinya saya ingin mempersiapkan agar saya memperoleh 
dan Meraih Masa depan yang baik.

Saya Mengambil Jadwal pendidikan disini yang dimulai dari 
tanggal 25 Desember 2017 hingga Tanggal 6 januari 2018, Jadi 
saya harus mengambil izin tidak masuk sekolah hingga 4 sampai 
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5 hari karena jadwal Sekolah masuk sejak  tanggal 2 Januari 2018. 
Tetapi saya tidak memikirkan dengan keadaan Libur itu karena 
tekad saya untuk belajar Berbahasa inggris sudah bulat. karena 
saya percaya. ”But Nothing is Impossible if we have a Dream and 
We Belive to realize” karena saya percaya bahwa tidak ada yang 
tidak mungkin jika kita memiliki Mimpi dan kemauan serta kita 
percaya dapat mencapainya,Jadi itulah yang menjadi pegangan 
dan pandangan hidup saya,Memang Mengatakan itu lebih mudah 
sedangkan untuk menjalankanya sangat susah dan berat untuk 
menjalankanya, memang sebelumnya saya sangat percaya diri 
untuk melakukan proses pembelajaran selama 14 hari ini, Tetapi 
sesampai disana Semangat saya langsung Down (turun) seketika, 
WHY? Karena ketika saya sampai di asrama saya merasakan dan 
melihat hal yang sangat berbeda untuk pertama kali di hidup 
saya karena semua berubah total tidak seperti fasilitas yang saya 
dapatkan ketika di rumah, dan jujur saya merasa aneh karena 
di lingkungan saya (asrama) hanya terdapat anak mahasiswa 
kuliahan dan sisanya anak sumuran Sekolah Menengah Atas (SMA) 
ketika hari pelepasan dengan orang tua rasanya sangat berat dan 
sangat tidak rela, karena saya merupakan anak satu-satunya di 
Keluarga, dan saya dibiasakan untuk hidup bersih dan terkadang 
saya juga sedikit manja, Hari itu terus berlalu Detik demi detik, 
menit demi menit, jam demi jam selalu ku jalani serta ku lewati, 
Ternyata walaupun tempatnya seperti itu serta orang-orang yang 
seperti itu tetapi kebiasaan mereka jauh di atas baik, Seperti 
selalu ada sholat berjamaah setiap Sholat Maghrib dan Shubuh, 
serta terdapat pembacaan surah Yasin setiap malam Jumat/Kamis 
malam,dan yang saya fikir di situ hanya terdapat anak Mahasiswa 
saja ternyata saya menemukan Teman yang seusia dengan saya 
dan menemukan teman yang usianya di atas saya, ”But It’s Ok,This 
is my New place and Experince in my Life”.

Lama kelamaan saya merasa terbiasa dengan keadaan ini 
walaupun beberapa hal ada yang masih mengganggu fikiran dan 
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mental saya tetapi saya tetap Kuat akan tujuan saya ke tempat ini.  
Hari pertama Di Kampung Inggris, Orang tua saya mendaftarkan 
saya di Lembaga ACCESS-ES itu adalah lembaga yang Baik dan 
bisa dibilang cukup maju dan lokasinya sangat strategis tepat 
berada di tengah-tengah kampung inggris, Untuk hari pertama 
adalah Speaking-test untuk Menentukan Kelas Bimbingan, Test 
dilakukan dengan wawancara menggunakan Bahasa inggris, dan 
saya menunggu giliran saya untuk wawancara,akhirnya nama saya 
di panggil untuk wawancara, Ketika saya menghampiri Coach/
Pembina di dalam asrama itu saya merasa sangat Gemetar dan 
Keringat Dingin terus bercucuran, saya tidak dapat mengendalikan 
tubuh saya, saya merasa tidak seperti biasanya yang selalu Percaya 
diri, tetapi saya berfikir bahwa ini adalah bentuk dari cara untuk 
beradaptasi di lingkungan dan pengalaman baru.

Test dimulai dengan perkenalan, 
alasan datang ke pare, harapan setelah 
dari pare, mendeskripsikan tempat 
asal, Semua test dari pertanyaan 
sampai Jawaban harus menggunakan 
Bahasa inggris, Berhubung saya 
berasal dari Surabaya, maka saya 
menceritakan Semua tentang Surabaya, 
Dan Allhamdulillah Rangkaian Test telah 
saya lewati dan Saya ditempatkan di 
Speaking 1-B, Kata Coach Deri (Pembina 
di Asrama) Urutan Kelas Speaking di 
awali dari Speaking 1-A (Bagi Pemula/
Basic yang ingin belajar bahasa inggris), 
1-B (Bagi yang sudah memiliki dasar/
Tahap lebih lanjut), 1-C, 2-A, 2-B, 2-C (Tahap Selanjutnya dan 
selanjutnya).

Kelas Di Mulai Pukul 08.30 nah saya memiliki cukup waktu 
untuk mempersiapkan diri dan sarapan.saya awali dengan sarapan 
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saya bingung untuk mencari makanan dimana, karena hari itu 
sangat pagi sekali dan rumah makan/warung manapun belum 
buka, saya keliling sekitar asrama dan saya menemukan orang 
penjual Nasi uduk dan Nasi Kuning, 1 porsi seharga Rp5000.- , It’s 
Very Cheap, Ini sangat murah, tetapi kita tidak bisa mendapatkan 
rasa yang terlalu enak, ya masa Rp5000.- mau masakan yang enak, 
tapi dari sini saya belajar untuk menghemat uang dan Bersyukur 
karena orang tua saya khususnya Ibu saya selalu membuat 
masakan yang enak dan bergizi, dan saya mendapat pelajaran 
“Jangan membuang-buang makanan dan Bersyukurlan karena 
dibawah kita masi ada yang belum beruntung untuk makan 
makanan yang bergizi”, Setelah sarapan saya kembali ke Asrama, 
dan bersiap untuk memasuki Kelas,waktu menunjukkan pukul 
08.30, saya bergegas untuk pergi ke lokasi Kelas, tepatnya di 
asrama Putra Access-ES, Betapa terkejutnya saya sesampai di 
Kelas, Seluruh Siswa-Siswi di Speaking 1-B, 90% berasal dari 
Mahasiswa dan 9% berasal dari siswa Sekolah Menengah Atas 
(SMA), 1% nya dari Sekolah Menengah pertama (SMP) ya SMP 
hanya saya 1 1 nya murid yang bersal dari SMP, Pertama saya 
merasa tidak percaya diri dan sedikit minder, banyak fikiran buruk 
yang menghantui fikiran saya, saya di sambut baik oleh Coach 
Novi (Pembina Speaking 1-B) lalu saya mencari tempat duduk, 
saya duduk di tengah dan saya mulai Berkenalan dengan 
Mahasiswa di samping kanan kiri saya, alangkah terkejutnya 
mereka mengetahui saya “Murid SMP langsung masuk Speaking 
1-B, Dan tidak terlihat kalau masih SMP) itulah kata-kata yang 
diucapkan mereka untuk saya,Kelas dimulai dengan penyampaian 
Sub Bab materi, Game untuk memperkenalkan Diri (Nama, Tujuan, 
asal, dan Sifat) itu adalah strategi Coach Novi untuk mengetahui 1 
sama lain, Lalu kami dijelaskan bahwa Di Speaking 1-B bukanlah 
kelas Hafalan lagi tetapi di kelas ini kita ditantang untuk Berani 
Berbicara di hadapan banyak orang (Bercerita, berpendapat, dll) 
di Speaking 1-B Semua adalah Praktek berbahasa inggris di setiap 
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saat, Bab yang di pelajari ada “Mendeskripsikan Tempat, 
Mendeskripsikan Gambar, Menunjukkan arah, cara untuk Memuji 
orang, Cara untuk memberi Pendapat dan Setuju/tidak dalam 
pendapat tersebut, dan Diskusi kecil” Semua harus dilakukan 
dengan bahasa inggris dan tidak boleh membuat Teks bila akan 
mempresentasikan hanya diperbolehkan membuat kerangkanya 
saja, bila ingin berpendapat tetapi tidak tau Bahasa inggrisnya kita 
harus mengucapkan “How to Say ……… “ itu adalah kata sandi 
ketika kita tidak tahu bahasa inggrisnya dan itu sangat dianjurkan 
bagi Orang yang ingin belajar Bahasa inggris, Kelas selesai pukul 
10.00, waktunya kembali ke Asrama kami dikumpulkan oleh Coach 
Deri,” nanti pukul 13.00 ada kelas namanya Pronounciation Class 
(Pengucapan), setelah itu Kami bebas melakukan apapun asalkan 
saat pukul 1 siang kami harus menghadiri Kelas tersebut, Waktu 
menunjukkan pukul 1 siang, Saya bergegas Ke tempat “Bamboo” 
kelas yang dibuat layaknya Gubuk yang sangat nyaman serta 
terbuat dari Bambu, Ya Pronounciation Class/Pengucapan Bahasa 
atau kata, di kelas ini saya mendapat Coach yang bernama Coach 
Ulfa dia berasal dari Sumatra Utara,di Pronounciation class ini 
memang harus jaga-jaga membawa 1 botol air minum, karena di 
kelas ini ,kita mempraktekan cara pengucapan yang benar dan itu 
sangat melelahkan untuk Mulut,lidah dan tenggorokan,Ditambah 
harus melihat kamus yang sangat kecil hurufnya dan Coach yang 
sedikit Garang ini *tapi tidak sejahat yang dilihat, membuat saya 
lelah di hari pertama, Pronounciation Class Dimulai dari Pukul 
13.00-14.30, Setelah Kelas saya kembali lagi ke Asrama, ya hanya 
istirahat dan bermalas-malasan karena tidak ada kegiatan yang 
dilakukan lagi. Pukul 16.30 Terdapat Kelas StudyClub atau yang 
biasa di sebut Eskul Terdapat 3 Study Club : Convertiation, 
Grammar for speaking, Public Speaking. Saya di sarankan untuk 
Mengambil Convertiation karena saya ingin melancarkan berbicara 
Berbahasa inggris tanpa menggunakan Teks ya bisa dianggap kelas 
ini juga untuk Kelas Dasar/Basic, Di kelas itu kita hanya berbincang-
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bincang tanpa ada menulis dan menghafal, semua diberi 
kesempatan untuk berbicara/Mengeluarkan Pendapat, di 
Convertiation saya dibimbing oleh Coach Riska, banyak orang 
mengambil kelas ini karena Coachnya Cantik, pandai berbicara, 
dan menyenangkan orang yang mendengar dan memandang 
*Katanya si, Convertiation class dimulai dari 16.30 hingga 17.00, 
selama 1 jam setengah kita berbincang-bincang banyak Topik, 
Setelah kelas ini saya kembali ke asrama untuk membersihkan 
diri, Sholat, dan makan, Setelah sholat Maghrib terdapat 1 kelas 
lagi yaitu kelas Short Disscuss/Diskusi kecil, Pembina dari kelas ini 
yaitu Coach Deri (selaku Pembina di asrama) Kita hanya di brifing 
untuk mala mini/1st Night “Besok setiap pagi ada Kelas Hafalan, 
1-3 kesalahan hukumanya Push Up,dan bila salah hingga 4 kali 
hukumanya Pay 10 thausand Or Jump to the River’/kalau salah 
sampai 4 kali hukumanya bayar Rp10.000.- atau Lompat ke sungai 
setelah Shubuh, Bagi yang tidak mengikuti Kelas pagi, Speaking, 
Pronoun, study Club, kelas malam harus membayar Rp 10.000.-, 
Bagi yang tidak ikut sholat berjamaah Shubuh dan mahgrib akan 
dikenai denda Rp.10.000 dan bagi siapapun yang ketahuan 
menggunakan bahasa Indonesia akan dikenai Denda Rp2.000.- 
Bila Teman-Timan tidak tahu bahasa inggrisnya teman-teman bisa 
menggunakan Kata sandi yaitu “How To Say…..” oh ya lalu yang 
tidak Piket membayar RP.10.000” Aturan ini dibuat untuk 
mengubah Kebiasaan dan perilaku jadi sangat efektif, kalau tidak 
melakukan ya siap-siap saja uang saku habis, Pada kelas Malam ini 
kami Hanya disuruh untuk memperkenalkan diri 1 sama lain dalam 
waktu 1 jam, Banyak yang menyinggung bahasa Inggris saya “wah 
Bahasa Inggrisnya bagus banget” tapi saya langsung membalas 
“oh terimakasih tapi saya masih butuh belajar lagi, mungkin kamu 
nanti lebih Baik daripada saya atau mungkin saya yang kalah”, 
Setelah berkenalan Saya mendapatkan New Friends/Teman baru 
yang berasal dari Bau-bau (Sulawesi Tenggara), Sumatera Utara, 
Jawa Barat, DKI Jakarta, Trenggalek, Surabaya, Papua, Makasar, 
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Samarinda, dan masih banyak lagi, setelah berkenalan kami 
merasa kenal 1 sama lain jadi tidak ada jarak lagi diantara kita di 
dalam asrama itu saya tidak merasa paling muda lagi ada yang 
lebih muda yaitu Sabiq dia berasal dari DKI Jakarta dan usianya 
baru 12 Tahun, Sabiq ikut ayahnya untuk belajar bahasa Inggris 
disini tapi harus diacungi jempol atas Kemauanya itu walau ya 
ikut-ikutan. Hari itu Berlalu, Keesokan harinya Pagi-pagi Sekali 
sekitar pukul 04.00 kami semua bangun untuk melaksanakan 
Sholat Shubuh Berjamaah, lalu dilanjut dengan Kelas hafalan,pada 
hari itu kami para periode Baru hanya membaca Buku yang berisi 
Kosa kata, dan Kalimat-kalimat Bahasa inggris secara bersama, 
tetapi untuk yang periode lama diwajibkan untuk hafalan, pada 
saat itu Bang Robin namanya melakukan Hafalan, tetapi dia salah 
hingga 4 kali dan Coach deri menyuruh kita semua untuk 
mengantar Bang Robin Lompat ke sungai pada jam 04.30 itu, 
Betapa mengasyikan dan konyolnya di asrama ini, Jam 
menunjukkan pukul 06.00 saya mendapatkan pesan WhatsApp 
dari Guru less saya bernama Miss Erika, dia bilang “Hen Miss Erika 
mau ke asramamu, aku tunggu di depan Office ya”, saya langsung 
bergegas membersihkan diri dan menemui Miss Erika, Betapa 
senangnya saya bertemu Miss Erika, jadi serasa tidak sendirian 
lagi, karena Guru ini selalu memberi Motifasi kehidupan, jadi tidak 
bosan mendengarkanya berbicara, saya sambil sarapan Nasi 
Kuning 5000an itu dengan berbincang hangat bersama Miss Erika, 
Saya curhat dan bercerita kepada Miss Erika tentang Asrama, 
Kelas, dan segalanya, Rasanya lega banget ada teman 
Mengeluarkan isi Hati, Miss Erika menyarankan makanan yang 
enak dan Murah di sekitar Pare, jadi saya termotivasi untuk 
membeli makanan tersebut. Setelah berbincang cukup lama Miss 
Erika berpamitan akan Pulang,ya sebencukup lama Miss Erika 
berpamitan akan Pulang, ya sebenarnya sedikit sedih, tapi gapapa 
lah ya,kemudian saya mendapat Line dari Shafa Aliya kelas 8F 
untuk ketemuan di taman Kilisuci,rasanya senang sekali kita bisa 
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bertukar cerita dll, tepat pukul 12.00 saya harus kembali untuk 
bersiap-siap kelas pronoun, hari itu berjalan seperti biasanya, 
keesokanya pagi-pagi sekali saya di Line lagi oleh Shafa, Shafa 
ngajak ketemuan di Rumah neneknya yang tak jauh dari asrama 
saya, saya di sana bermain-main dan pastinya bercerita banyak 
hal serta tak lupa berfoto-foto ria, setelah itu saya melakukan 
kegiatan seperti biasanya.

Tibalah Saat yang paling ditunggu dan dinantikan yaitu 
Celebrate New Year/Penyambutan Malam Tahun Baru, Lembaga 
kami mengadakan acara Celebrate new year di Wisata Waduk 
Selorejo, Malang, Jawa Timur, Di sana kami menyewa beberapa 
Penginapan, khusus penginapan pria sangat special, memang 
bentuknya seperti aula tetapi di sebalhnya terdapat serambi 
yang View pemandanganya langsung menghadap kea rah Waduk 
dan Gunung, waahh sangat asyik dan indah sekali, dan Alangkah 
konyol dan menggelitiknya kami semua pergi kesana menaiki 
Truk angkutan/Dumb Truck, Itu adalah pengalaman pertama 
saya, DI dalam truck Sensasinya berbeda kami semua bersuka 
ria, bersenang-senang jadi untuk rasa Terguncang, Mabuk, dll 
tidak terasa,saya merasakan rasa kekeluargaan, persahabatan 
yang sangat kuat disini, ”This is a Spesial Moments in my Life” 
setelah sampai kita semua langsung menuju penginapan dan 
bersiap-siap untuk menyambut malam tahun baru, Hari mulai 
malam sebelum penyambutan terdapat pentas seni sebelum itu, 
setiap asrama harus menampilkan penampilan yel-yel dan kreasi 
mereka, Khusus asrama yang aku tempati, kami menyiapkan yel-
yel yang sangat simple dan menampilkan Senam mamire yaa itu 
sangat menyenangkan sekali, tentunya Kami dipimpin oleh Papa 
Sammuel, papa sammuel berasal dari papua, beliau memimpin 
kami untuk senam mamire serta didampingi oleh Uncle Puche 
yang berasal dari makasar, setelah pentas seni terdapat Renungan 
malam dan Light Party, suasana seketika padam, gelap dan 
gemetar karena mendengarkan renungan malam yang dibawakan 
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oleh Coaches,acara itu berlangsung hinga pukul 23.00/pukul 
11 malam, sisa 1 jam kami di beri kebebasan untuk beraktifitas 
seperti bernyanyi, karaoke, joget bersama, bersenang-senang dll., 
pada malam itu saya keluar dan mengambil jagung dan bumbu 
yang telah disediakan para Coaches untuk bakar-bakar Jagung, 
dikala itu sangat dingin udaranya jadi butuh camilan yang hangat 
untuk mengatasi kedinginan itu, sekian kita menunggu puncak 
acara yang ditunggu pun tiba, Fireworks parti/pesta kembang 
api, tepat pukul 00.00/pukul 12 malam, pergantian tahun 2018, 
pada malam itu sangatlah meriah, kembang api bersaut-sautan, 
yang menempis keheningan malam di kala itu, tetapi saya rindu 
akan keluarga saya, karena setiap tahun saya dan keluarga selalu 
merayakan pergantian tahun bersama,tetapi sekarang saya 
merayakan tahun beru dengan keluarga baru disini tetapi rasanya 
sangatlah berbeda,Maklum lah ya namanya juga anak semata 
wayang.

Setelah itu kami diperkenankan untuk beristirahat, tetapi yang 
ingin suntuk malam/begadang di persilahkan, tetapi saya memilih 
untuk istirahat untuk menjaga kondisi kesehatan saya, Pada pagi-
pagi pukul 06.30 kami semua bangun untuk melaksanakan senam 
pagi dan sarapan setelah sarapan kami semua berfoto bersama 
di jembatan waduk, seperti foto bersama keluarga besar yang 
sangat mengasyikan
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Ini adalah keluarga baru saya selama disana, sangat tidak 
terlupakan peristiwa ini, kami berjalan-jalan dan bersenang-
senang bersama, di sisa waktu terakhir di sana kami berjalan-jalan 
di waduk dan sudah tiba saatnya untuk kembali ke Pare, pulang ke 
Pare kita menggunakan Truck lagi selama perjalanan saya hanya 
tidur saja agar tidak merasakan ketidaknyamanan saat perjalanan, 
sekitar 1 jam 30 menit lama perjalanan kahirnya kita semua 
sampai di Pare tercinta, sesampai disana saya Me Laundry semua 
baju kotor saya dan bersih-bersih kamar, lalu saya istirahat,dan 
betapa terkejutnya pada malam hari sekitar pukul 11 malam,kami 
semua di bangunkan dengan hujan deras yang teramat deras 
yang membuat asrama belakang kami (kamar saya) tergenang 
air/banjir serta di lengkapi dengan listrik padam, lengkap sudah 
penderitaan, saya dan seluruh anggota berusaha untuk menguras 
dan membersihkan air yang tergenang kurang lebih tingginya se 
mata kaki, saya mengefakuasi seluruh barang saya, pada akhirnya 
saya pindah kamar ke kamar teman saya di asrama depan untuk 
numpang tidur untuk semalam, setelah itu pagi-pagi kami 
memulai aktifitas seperti biasa, ya kurang lebih selama 7 hari saya 
melakukan aktifitas seperti biasa dengan kegiatan yang seperti 
itu, Coach Rifky menginformasikan bahwa hari Jum’at adalah test 
akhir, di fikiran saya, saya harus belajar lebih keras lagi, test dibagi 
menjadi beberapa bagian, Test Vocab, Test Phrase, Test Debat, dan 
Test Presentasi semua itu menggunakan bahasa inggris, Tibalah 
saatnya untuk Test Debat, Saya adalah orang yang tidak bisa diam 
bila saat debat, apapun debatnya saya pada saat itu yang paling 
bersemangat, saat debat saya mengalah 2 orang sekaligus saya 
merasa sangat senang, karena itu mempengaruhi nila juga, Besok 
adalah Test Vocab, phrase, dan presentasi, pada malam hari 
kepala saya sangat pusing, saya hanya membaca materi sebagian 
dan menghafalkanya lalu saya pergi beristirahat, pagi-pagi buta 
kami masih Hafalan kata-kata lagi, itu sangat menambah pusing 
kepala saya, tapi saya berusaha melakukan sekuat tenaga dan 
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Bismillahirrahmanirrahim, Tepat pukul 08.30 pagi Test dimulai, 
alangkah gemetar saya tapi saya berusaha untuk percaya diri 
allhamdulillah Test nya berjalan dengan lancer, Pada hari jumat 
banyak sekali test, 1 per 1 Test saya lewati dengan bismillah, pada 
akhirnya 1 hari Test itu terlewatkan,dan saya bersiap-siap untuk 
berkemas perlengkapan saya untuk kembali pulang ke Surabaya, 
sebelum itu saya menyelesaikan tugas terakhir yaitu membuat 
film pendek berdurasi 10 menit, saya mengerjakan tugas itu 
dengan kelompok saya, pada saat syuting banyak sekali ujian 
yang menghambat seperti Hujan yang berkepanjangan itu sangat 
merusak syuting kami dan kami harus menunda untuk syutingnya, 
akhirnya pada hari itu juga kami menyeleksaikanya dan bersiap 
untuk pulang, Orang tua saya datang untuk menjemput saya,saya 
berpamitan dengan teman-teman, kakak, paman, dan Coach 
Dery, pesan Coach Dery jangan lupakan kita dan Coba di latih 
terus berbicara bahasa Inggrisnya, setelah meninggalkan asrama 
di tengah perjalanan saya merasakan rindu ter amat dalam, 
karena meninggalkan sebuah keluarga baru, tetapi saya hanya bisa 
memandang foto dan berkomunikasi jarak jauh dengan mereka, 
tetapi insaallah pada bulan Ramadhan Tahun ini saya akan kebali 
Ke Pare, I love you Guys, I Miss you Guys, You Are My New Family 
with New Experience, Nice to Meet you and Keep spirit and Don’t 
Forget Me As Hendy.



Kumpulan Cerpen Siswa SMPN 4 Surabaya 147

Berlibur 
Sambil Mengenal Budaya 

Oleh: Izzati Olinda Sazyuli 9D/25

H
ari Sabtu tanggal 23 tepat pukul 9 malam aku dan keluarga 
sudah bersiap menuju Provinsi D.I Yogyakarta. Tujuan kami 
kesana yang tak lain adalah untuk liburan. Horee liburan 

ke Jogja, cuy. Kami sengaja berangkat pada malam hari karena 
takut terjebak macet, apalagi di musim libur seperti ini yang 
kemungkinan besar banyak masyarakat menjadikan Jogja sebagai 
salah satu tujuan wisata.

Sepertinya diluar dugaan kami, ternyata sampai di Kota 
Madiun macet sekali. Tapi tidak apa-apalah, kalau kata orang 
Jawa sih “Alon-alon asal kelakon” hehe. Apalagi ketika itu jam 
menunjukkan dini hari, Ayah yang mengendarai kendaraan pasti 
lagi ngantuk-ngantuknya. Untungnya, kami selamat sampai tujuan 
besoknya jam 12 siang. JOGJA, I’M COMING.

Ya, disinilah aku sekarang, disebuah kota yang terkenal 
sebagai Kota Pelajar. Kota yang menjadi pusat kebudayaan. Dimana 
orangnya terkenal sangat ramah dan santun. Pemandangannya 
yang di dominasi dengan Kota Tua-nya serta gunung-gunung yang 
melingkupi. Indah Sekali, rasanya bukan kagum lagi, aku sudah 
jatuh cinta sama keindahan alam Jogja.

Pertama kali masuk daerah Jogja, hal pertama adalah aku 
disambut oleh Stasiun dan Tugu Jogja. Tugu ini sebagai simbol atau 
lambang dari kota Jogja. Setelah itu kami mencari penginapan. 
Agak sulit menemukan hotel yang kosong, karena mungkin sudah 
banyak yang memesan dari jauh hari. Akhirnya kami menemukan 
hotel yang pas, lalu kami masuk dan istirahat sejenak.
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Malamnya kami memutuskan jalan-jalan ke malioboro, 
kebetulan hotel kami dekat dengan malioboro. Tinggal jalan 
saja sudah sampai. Malam ini malioboro cukup ramai pikirku. 
Banyak aktivitas wisatawan yang berkunjung kesana, seperti 
ada yang membeli sesuatu untuk oleh-oleh, ada yang sedang 
foto, mencari makan terutama gudeg, atau sekedar jalan-jalan 
menikmati malioboro yang cukup ramai. Aku disini ditemani Ayah 
hanya menikmati pengamen jalanan yang mempersembahkan 
musik kroncong,  sambil makan gudeg dan wedang ronde. Alunan 
kroncongnya sangat merdu sekali, sangat menggambarkan 
keadaan Jogja, yaitu kota tua penuh budaya. Sedangkan Mama 
dan Adik membeli oleh-oleh.

Esoknya kami berkeliling lagi mengeksplor Kota Jogja. 
Setelah sarapan kami menuju ke Kraton Jogja dan Museum 
Kereta. Kami memilih untuk ke Museum Kereta dulu. Disana kami 
dipandu oleh guide yang akan menjelaskan sejarah-sejarah di sini. 
Disini yang aku maksud adalah kereta kuda, kereta yang sering 
dipakai oleh para bangsawan jaman dahulu. Namun,hampir 
semua kereta disini masih bisa dipakai ketika ada acara besar, 
seperti pengangkatan raja, pernikahan pangeran dan lain-lain. 
Yang menarik, disini mempunyai kereta yang paling tua dari yang 
lainnya, kereta ini dipakai sejak Hamengkubuwono pertama. 
Bahkan, sebelum kraton ini dibangun, kereta itu sudah ada. Agak 
mistis sih memang, hehe.

Lalu kami menuju ke Kraton Jogja, disana kami banyak 
belajar tentang kebudayaan yang lainnya, seperti silsilah kerajaan, 
pusaka-pusaka, alat musik seperti gamelan, pakaian pada zaman 
dahulu. Keren sekali, aku merasa berada di zaman dahulu, apalagi 
dengan ornamen-ornamen yang menambah kesan tua. Tak lupa 
aku berfoto ria.

Jam menunjukkan 3 sore, kami memutuskan untuk 
menikmati matahri terbenam di  Pantai Parangtritis, gak afdol kalo 
ke Jogja gak mampir kesini. Disana aku hanya menikmati suara 
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pecahan ombak sambil minum es degan. Pemandangannya pun 
menarik sekali. Serasa hampir maghrib, kita balik menuju hotel. 

Pagi ini kita sudah bersiap-siap untuk mengemasi barang 
dan check-out hotel. Sebenarnya aku tidak mau pulang, imasih 
ingin disini namun, esok Ayah harus berangkat kerja.  Ini adalah 
hari terakhir di kota indah. Meskipun begitu, tidak ada salahnya 
melanjutkan eksplor kami dan menuju jalan pulang. Tempat ini 
dulunya termasuk salah satu 7 keajaiban dunia.

Yup! benar sekali, Candi Borobudur. Candi yang sangat 
terkenal ini, harus atau wajib dikunjungi ketika berada di Jogja. 
Katanya sih, belum ke Jogja kalau belum ke Candi Borobudur, 
hehe. Candi Borobudur ini adalah candi Budhdha, meskipun 
begitu terdapat beberapa candi Hindu di kawasan ini.

Masuknya pun sedikit rumit, karena sehabis parkir kita harus 
jalan sejauh kurang lebih 1 Kilometer untuk menuju ke candinya. 
Namun, rasa capek sudah tergantikan oleh pemandangan yang 
sungguh indah. Aku berada di puncak Candi Borobudur, meskipun 
matahari sangat terik namun tidak begitu panas karena dikeilingi 
oleh pegunungan yang sejuk sekali. Agaknya aku merasa capek 
karena jalan cukup jauh. Aku memilih duduk di dekat tupa sambil 
melihat pemandangan sekeliling. Aku menghirup nafas sedalam-
dalamnya, merasakan setiap hembusan yang keluar dari rongga 
dada. Tenang sekali. 

Sudah berapa kali aku dibuat kagum oleh Jogja, 
kebudayaannya, keindahannya, orang-orangnya. Rupanya itu 
menjadi alasan aku tidak mau pulang sebenarnya, enak disini 
saja, berteman dengan alam, bercengkrama dengan angin. Damai 
sekali.

Akhirnya, setelah mengagumi, berfoto, dan makan, kami 
melanjutkan perjalanan pulang. Perasaan senang menyelimuti 
diriku. Selamat tinggal Jogja, semoga bisa bertemu lagi tahun 
depan.
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Jogja  Istimewa 
Oleh: Fritzy Vasya Anandiva IX-G/14

Y
a, namaku Vasya, aku mau sedikit cerita nih tentang 
pengalaman liburanku kali ini. Liburanku kali ini seru 
meskipun tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi 

awalnya aku dan keluarga udah ada rencana liburan ke Bali. Tapi 
ternyata gak jadi karena waktu liburannya sebentar dan ditambah 
lagi aku dan adik banyak tugas huu. Jadi aku kira liburanku 
membosankan dan cuma bisa bermain, dan ngerjain tugas di 
rumah. Tapi dari situ aku jadi bisa membagi waktu untuk waktu 
belajar dan waktu bermain.

Selama aku dan keluarga di rumah, mama sesedikitnya 
memikirkan rencana untuk liburan ke Jogja dengan saudara dari 
Malang. Dan akhirnya 3 hari sebelum tahun baru kita sekeluarga 
dan saudara Malang pergi ke Yogyakarta untuk kesekian kalinya. 
Di Jogja tujuan pertama kita adalah ke Gumuk Pasir dan disana 
aku sekeluarga besarku cuma mencari pemandangan yang bagus 
untuk foto dan bersantai hehe...

Dan karena kita perjalanan Surabaya-Jogja naik mobil dan 
menghabiskan waktu berjam-jam lamanya, jadi setelah dari 
Gumuk Pasir kita check in ke hotel yang udah beberapa hari yang 
lalu kita pesan. Sesampainya di hotel, kita sangat kelelahan dan 
aku langsung mandi, dll serta tidak lupa juga untuk shalat . Hingga 
tiba malam hari, kita pun tidur.

Keesokan harinya, kita sekeluarga langsung pergi ke Lava 
tour Merapi. Disana kita menyewa jeep yang sudah ada supirnya 
dan kita mengelilingi hutan, tebing, sungai, dll. Dan tidak hanya 
itu, kita juga diberhentikan di beberapa tempat, yang diantaranya 
seperti rumah korban bencana Merapi, tempat wisata yang 
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tertimbun lahar panas yang sekarang membeku menjadi batu 
besar, dan batu alien (batu alihan), serta banyak pemandangan 
yang indah. Sungguh menyenangkan haha. 

Hari selanjutnya adalah hari dimana waktunya aku pulang ke 
Surabaya. Tapi tidak cukup segitu aja kegiatannya. Ya, sebelumnya 
kita jalan-jalan dulu dan yang ini gak kalah menariknya sama 
Merapi. Yang sekarang kita pergi ke Monumen Jogja Kembali. Yak, 
disini aku bersenang-senang lah pokoknya.., tapi selain itu aku 
juga dapat banyak pelajaran berharga dari sini.

Disana dijelaskan 
Jogja adalah kota istimewa. 
Tujuan dibentuknya 
Monumen Jogja Kembali 
adalah untuk mewujudkan 
generasi bangsa yang 
memiliki nilai luhur yang 
tinggi, dll. Disana juga 
terdapat senjata perang 
yang diantaranya, 
pedang, pistol, meriam, 
dll. Disana juga ada 
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peninggalan dari beberapa tokoh pahlawan yang rela berkorban 
demi Indonesia. Dan masih banyak sejarah lah disana.

Karena lapar dan haus, kita sekeluarga makan di jejamuran 
yang katanya banyak digemari rakyat banyak. Dan ternyata ramai 
orang disana, dan emang makanan disana enak- enak dan murah. 
Selain itu, sebagian besar jenis makanannya mengandung jamur. 
Dawet aja ada jeli jamurnya hehe.. so yummy. 

Setelah kenyang, aku dan keluarga melanjutkan perjalanan 
pulang ke Surabaya. Ini perayaan tahun baru pertamaku yang 
pada saat jam 00.00 kita masih perjalanan dan didalam mobil 
dan tepat jam itu pula kita masih disekitar hutan dan tidak ada 
satu pun kembang api di langit hua... Kita perjalanan lewat tol 
terpanjang yang jaraknya kira-kira 61 km. jadi karena masih jauh, 
kita memutuskan untuk berhenti sebentar dan beristirahat di rest 
area di sana juga ada warungnya. Tiba-tiba ada kembang api di 
langit hehe. Gak lama kemudian kita melanjutkan perjalan ke 
Surabaya. Dan akhirnya kita sampai di rumah dengan selamat.
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Bersama Nenek di Wlingi 
Oleh: Kania 9F

S
aya terbangun dengan mata mengantuk dan berjalan 
menuju kamar kecil dengan malas nya. Setelah selesai 
membersihkan diri saya turun ke ruang tengah dan melihat 

jam menunjukkan pukul 10:00 pagi, yah hari ini adalah hari 
pertama saya libur sekolah dan tidak ada orang di rumah karena 
semua sibuk bekerja karena belum mendapatkan izin untuk 
berlibur. Dering telepon berbunyi sangat nyaring membuyarkan 
lamunan saya yang entah sejak kapan saya melamun, dengan 
malasnya saya menuju suara tersebut untuk mengangkatnya 
dan dengan suara sopan saya memulai pembicaraan, Orang 
kantor ayah mengatakan bahwa hari ini saudara dari Jakarta akan 
datang dan Ayah tidak bisa menyambut karena harus lembur 
hari ini. Ayah bukanlah pemilik perusahaan tapi beliau termasuk 
orang terpandang di kantor sehingga cukup banyak orang yang 
menghormatinya. Tak lama saya menutup telepon terdengar 
suara mengentuk pintu, pasti itu saudara dari Jakarta seperti yang 
di bilang oleh Ayah. Dengan sedikit berlari saya membuka pintu 
dan melihat seorang pria dengan tubuh tegap dan senyum lebar 
sehingga terlihat lekukan di pipinya yang sangat jelas, sungguh pria 
idaman bagi ku tapi tidak mungkin aku menyukainya, dia adalah 
saudaraku sendiri mana mungkin aku menyukainya. Sapa nya 
membuyarkan keheningan diantara kita dan pemberi pertanda 
agar saya segera mempersilahkanya untuk masuk, mungkin ia 
sudah kelelahan membawa koper yang besarnya melebihi dirinya. 
Saya pun mempersilahkannya untuk masuk dan menunjukkan 
kamar untuknya, setelah itu saya menuju ruang tengah sengaja 
meninggalkannya agar ia membersihkan diri dan merapikan 
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bajunya. Tak lama pria itu turun dan duduk di samping saya 
sambil mengulurkan tangannya dan memperkenalkan dirinya. 
Aldo namanya lulus SMA dan sekarang sedang menyiapkan 
skripsinya karena sudah berjalan 8 semester di jenjang universitas. 
Kesenangan saya bertambah karena selama minggu kedua liburan 
saya berlibur ke rumah kakek dan nenek di Wlingi.

Saya tiba di rumah mereka hari Minggu pagi sekitar pukul 
09.00. Perjalanan dari rumah saya di Batu ke rumah kakek dan 
nenek membutuhkan waktu 2,5 jam perjalanan menggunakan bis. 
Sampai rumah nenek saya kelaparan karena tidak sempat sarapan 
sebelum berangkat. Nenek saya memang paling baik, beliau sudah 
selesai menyiapkan rendang ayam ketika saya baru ke rumahnya. 
Melihat rendang ayam yang merupakan masakan pamungkas dari 
nenek, tentu saya langsung kegirangan.Ya, biasanya nenek hanya 
memasak rendang ayam saat ada reuni keluarga besar dan momen 
lebaran. Mungkin nenek memasak rendang ayam karena senang 
dengan rencana saya menghabiskan libur disini, mengingat kami 
memang sudah tidak bertemu hampir 8 bulan lamanya.

Saya memeluk kakek dan nenek dan menanyakan kabar 
mereka. Alhamdulillah mereka semua sehat. Kami pun makan 
bersama di lantai, karena memang kami tak biasa makan di meja 
makan. Sambil makan saya bercerita pengalaman saya di sekolah. 
Mereka turut senang ketika tahu nilai rapot saya bagus. Tak 
terasa piring saya sudah bersih, saya pun tak ragu untuk tambah. 
Memang ketika makan rendang ayam buatan nenek tak akan 
cukup jika hanya makan satu porsi.

Setelah menambah dua kali lagi akhirnya saya kekenyangan. 
Kakek dan nenek pun hanya tertawa melihat saya yang tak bisa 
bergerak. Saya memutuskan untuk bergerak menuju tempat 
favorit saya di rumah nenek, yaitu bale yang ada di teras rumah. 
Sejak dulu, tak banyak perubahan di desa tempat kakek dan nenek 
saya tinggal ini. Di depan rumah nenek masih terdapat lapangan 
bola dan pohon beringin besar. Di sekelilingnya masih banyak 
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sawah, tak tergerus jaman. Berbeda dengan wilayah di tempat 
saya tinggal yang sawahnya semakin habis untuk dibangung 
perumahan. Pemandangan yang asri ditambah angin sepoi-sepoi 
yang berhembus menyebabkan saya mengantuk. Entah sejak 
kapan saya sudah tertidur di bale.

Bertepatan dengan adzan Dhuhur saya dibangunkan oleh 
kakek. Beliau mengajak saya untuk sholat berjamaah di masjid 
dekat rumah. Sepulang dari masjid, kakek membelikan saya es 
degan. Rasanya begitu segar. Siang harinya saya hanya menonton 
televisi karena kakek dan nenek sedang tidur siang. Selepas Ashar 
saya menuju sawah milik keluarga bersama kakek dan nenek yang 
letaknya sekitar 400 meter dari rumah. Saya begitu takjub melihat 
petak sawah kami yang sudah kuning, indah sekali. Kakek bilang, 
kemungkinan lusa sawah kami sudah bisa dipanen.

Beliau berjanji akan mengajak saya melihat pemanenan padi 
di sawah. Tentu saja saya menyetujui ajakan kakek, rasanya jadi 
tidak sabar menunggu besok lusa. Sudah terbayang bagaimana 
asyiknya kegiatan ini. Bahkan saya sudah mengira-ngira berapa 
karung padi yang akan kami dapatkan setelah panen.

Waktu liburan memang terasa sangat cepat, tak terasa 
hari sudah malam. Kami berdiam di rumah karena di luar hujan 
deras. Suasana jadi hangat ketika nenek menyiapkan STMJ yang 
merupakan minuman favorit kakek dan juga saya. Sambil minum 
STMJ, nenek mulai membuka album foto yang tersimpan rapi di 
lemari. Terlihat foto-foto saya bersama kakek dan nenek. Saya 
tersenyum sendiri melihat diri saya di masa kecil, masih polos dan 
lucu. Nenek dan kakek bergantian menceritakan kisah yang ada 
di foto, mereka terlihat begitu bersemangat. Tak jarang mereka 
tertawa ketika bercerita tentang tingkah laku saya di masa kecil. 
Senang rasanya melihat mereka begitu bergembira saat bercerita. 
Namun ada rasa sedih juga karena sekarang kami jarang bertemu, 
mengingat rumah kami yang berbeda daerah.
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Liburanku Bareng Artis Keren  
Oleh: 

L
iburan sekolah telah tiba, alhamdulillah hasil raporku tidak 
ada yang nilainya C semua B. Di liburan akhir semester  
selama 2 minggu dari tanggal 15 Desember 2017 dan masuk 

tanggal 2 Januari 2018 ini sangat menyenangkan bagiku. Hari 
sabtu tanggal 23 Desember 2017 aku bareng kakak sepupuku 
Davina dan temanku Nadia jalan-jalan ke Marvel. Niatnya mau 
lihat meet n greet  film Surat Cinta Untuk Starla yang di bintangi 
oleh salah satu artis favoritku. Aku berangkat dari rumah jam 
11.30 naik angkutan umum. Sesampainya d sana ternyata sudah 
ramai sekali. Acara meet and Greet ternyata d mulai jam 14.30. 
yang pasti happy dan senang banget aku bisa bertemu dengan 
idolaku yaitu Caitlin Halderman dan Jefri Nichol. Setelah acara 

Meet and Great Bintang Film Surat Cinta untuk Starla
Marvel City
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meet and greet jam 16.30 di lanjutkan acara nonton film bareng di 
CGV Marvel City. Ternyata bagus juga jalan cerita film nya. Bener-
benar puas rasanya hari ini kegembiraanku.

Tidak terasa sudah tanggal 25 Desember di mana hari itu 
umat yang beragama kristen merayakan hari raya natal. Siang hari 
aku, bunda dan adek-adekku kerumah saudara ku yang sedang 
merayakannya sebagai bentuk silahturahmi. Sepulang dari rumah 
saudara kita melanjutkan jalan-jalan ke giant Margorejo. Malam 
harinya orang tuaku mengajak kita (aku dan adek-adekku) pergi 
ke rumah saudaraku yang ada di Paiton Probolinggo. Jam 20.00 
WIB kita berangkat dari rumah, alhamdulillah selama perjalanan 
tidak macet jadi jam 23.30 aku sudah sampai Paiton. Pagi harinya 
rencana mau berenang gagal karena dari semalam hujan rintik-
rintik dan awan mendung gelap. Syukur pas jam 13.00 WIB hujan 
reda dan awan pun masih mendung aku dan saudara-saudaraku 
akhirnya bisa berenang juga. Cukup 1 jam kita berenang badan 
rasanya segar dan yang pasti gembira. Sore harinya kita bersepeda 
keliling komplek perumahan. Tanggal 27 Desember aku sekeluarga 
pulang dari paiton. Berangkat dari sana jam 11.00 WIB dan baru 

Kolam Renang Perumahan YTL Paiton Probolinggo
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nyampe Surabaya jam 17.30 WIB karena volume kendaraan yang 
padat jadi nya macet. Pergantian tahun telah tiba, tanggal 31 
Desember aku bersama keluarga besar ku (ayah, bunda, adek-
adek, nenek, budhe, pakdhe, dan sepupuku semua) pergi ke kota 
Batu Malang untuk menginap di Jambu Luwuk Hotel and Resort, 
aku berangkat pada sore hari pukul  15.00 WIB dan sampai disana 
pukul 18.00 WIB tanpa ada kemacetan, ternyata di  Jambu Luwuk 
Hotel and Resort ada acara untuk menyambut tahun baru dan 
adanya konser NOAH.

Wawwww betapa bahagianya aku tidak sabar menyaksikan 
konser NOAH, pada pukul 18.30 di acara outdoor sudah sangat 
ramai banyak sekali orang yang melihat acara itu, diatas panggung 
ada dancer yang menari,atraksi bola api, DJ, dan banyak lagi.
Jam sudah menunjukkan pukul 09.30 aku bersama dengan 
keluargaku segera masuk ke convention hall tempat NOAH 
konser karena pukul 11.00 konser sudah dimulai, saat masuk 
di convention hall aku melihat sudah banyak sekali orang yang 
menunggu kedatangan grup band yang sangat di idolakan itu, saat 
akan masuk ke convention hall semua diberi lampu fosfor yang 
berwarna warni, waktu menunjukkan pukul  10.30 semua orang 

Menyambut Tahun Baru “Konser Noah”
Jambu Luwuk Hotel and Resort
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yang ada di convention hall segera merapat ke depan panggung, 
aku mendapat tempat yang tidak jauh dari panggung. Waktu 
menunjukkan pukul 11.00 dan acaranya telah dimulai, tidak 
lama kemudian grup band yang ditunggu tunggu semua orang 
yang ada di dalam convention hall akhirnya keluar dari backstage 
dan menggemparkan convention hall, Ariel vokalis NOAH yang 
ganteng itu menyapa semua orang yang ada di convention hall 
disana mereka banyak sekali menyanyikan lagu lagu yang ada 
di album NOAH, dengan antusias penggemar grup band NOAH 
sampai bernyanyi dengan suara yang keras dan loncat-loncat, 
saat pukul 24.00 WIB di outdoor menyalakan kembang api yang 
sangat bagus sekali dengan suara yang sangat keras dan suara DJ 
yang beraksi, acara untuk menyambut tahun baru 2018 di villa 
Jambuluwuk telah berakhir pada pukul 02.00 Setelah menyaksikan 
acara penyambutan tahun baru 2018 aku kembali ke villa untuk 
tidur,paginya aku bangun pukul 05.00 dan segera melaksanakan 
shalat shubuh, setelah melaksanakan shalat subuh aku berjalan 
jalan menikmati udara yang segar dan dingin di kawasan Jambu 
luwuk Hotel and Resort. Setelah itu aku pergi ke restaurant untuk 
breakfast, setelah itu aku berenang bersama saudara saudaraku, 
setelah berenang aku bersama keluargaku checkout pukul 11.30 
dan kembali pulang ke Surabaya.
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Bertiga Berlibur  
Oleh: Marissa Nabilla P.A 7 F/22

H
AI Namaku Marissa Nabilla Putri Anwar Orang biasa 
memanggilku Marissa. Aku mempunyai seorang kakak 
bernama Claudia Chyntia Putri Anwar. Biasa kupanggil kak 

Sisil. Aku juga mempunyai saudara. Namanya inggis Iga Saharani 
(Inggis) dan Amira rahmanii yusuf (mira). Kami bersekolah di 
tempat yang berbeda, saya bersekolah di SMPN 4.saudaraku di 
SMPN 41 dan saudaraku di SMK Triguna Hari ini (Sabtu), adalah 
penerimnaan rapor kenaikan kelas.Ini hari Minggu ,tepatnya hari 
pertama liburan. Usai mandi dan berpakaian, aku menuju meja 
makan, untuk sarapan. Usai sarapan, aku langsung ke kamar. 
“Marissa!” cegat Ayah. “Ya?” tanyaku duduk dikursi lagi. “Sisil, 
Marissa! besok jam 6 pagi kita ke Yogya. saudara kalian juga 
diajak, Ayah dan Ibu sudah membicarakannya pada orangtuanya,” 
ucap Ayah. “Hore!” koorku dan kak Sisil. “Yah, Bu, izin ke rumah 
Mira! janjian main di sana sama Inggis juga,” pamitku.Aku segera 
mengambil sepeda ungu berbunga dari garasi. Segera kugowes 
menuju rumah Mira. Sepedaku terpakir di depan rumah Mira yang 
megah bercat merah-kuning, warna favorit Mira dan kakaknya 
bang Afif, kakak kandung Mira. Di sana ternyata sudah ada Inggis. 
“Eh, kalian sudah dengar berita dari Ibu dan Ayahku?” tanyaku 
langsung nyolong masuk, kebetulan pagarnya tidak dikunci. “Dah, 
masuk tanpa salam!” omel Mira. Aku nyengir saja. Kami bermain 
ular tangga raksasa Mira seraya mengobrol tentang liburan. Saat 
tengah hari, aku dan Inggis pulang ke rumah masing-masing. 
Lalu aku packing-packing. Usai packing-packing, aku rebahan di 
ranjangku yang empuk. Tidak sabar rasanya…

Wake Up!! Wake Up!! suara alarm di kamarku. “Hoamh!!!” 
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uapku seraya duduk. Mata sayuku melihat alarm seraya 
mematikannya. Pukul 5.45 WIB. Aku mematikan lampu tidur dan 
menyalakan lampu kamar. Aku segera bersiap. Segera mandi. Usai 
mandi, mengenakan pakaian. Kaos lengan panjang putih dan dan 
hijab berwarna abu-abu, rompi berwarna pink agak tua, celana 
jeans biru, sepatu sneakers pink tua-putih, jam tangan, dan kalung 
emas berbandul tulisan ‘Marissa’. Klinting! bunyi bell di dalam 
kamarku. . Aku  meletakkan Travel Bagku di bagasi mobil. Tas ransel 
kecilku kugendong. Kukunci pintu kamar dan kunci diserahkan 
kepada Ibu. Lalu sarapan bersama Ibu. Kak Sisil masih mandi 
sedangkan Ayah sudah sarapan. Beliau sedang memanaskan 
mobil. Roti daging asap dan Strawberry Milkjuice menu sarapan. 
Aku segera menyantapnya. Usai menghabiskannya, aku menuju 
teras.

Anak perempuan berambut coklat pucat sebahu dengan 
pakaian agak tomboy dan anak perempuan berambut hitam 
pekat diikat surai kuda dengan pakaian dress biru dan sepatu biru 
masuk. Ya! itu Inggis dan Mira. “Hai Marissa!” sapa mereka. “Hai 
Inggis,mira!!” sapaku balik. “Siapa belom datang?” tanya Inggis. 
Kerudung AKU pun berkibar karena angin sepoi-sepoi. “Kak 
Nabila dan kak Putri,” ucapku. Kak Nabila dan kak Putri adalah 
sahabat kak Sisil. Tak lama kak nabila dan kak Putri datang. Kami 
segera berangkat. Oya kursi belakang dan tengah dan Itu saling 
berhadapan “Ya ampun seru, liburan bersama saudara tercinta,” 
ucapku seraya mengambil soft drink dari almari es. “Betul-betul-
betul!!” seru Mira menirukan suara Ipin. Siang tiba. Kami pun 
makan siang. Usai makan, kami melanjutkan perjalanan. Aku 
tertidur, Inggis asyik bermain Handphone, sedangkan Mira malah 
ikut rumpi sama kakak-kakak. “Marissa!!” teriak Inggis seraya 
mengguncang tubuhku. Aku terbangun dengan mata sayu. Lalu 
kami turun. Barang kami dibawa oleh roomboy hotel. Aku dan 
kedua saudaraku masuk dalam kamar. 3 ranjang yang agak besar. 
Juga 3 almari kecil kayu berukiran bunga. Almari es kecil, meja 
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makan kecil 3 kursi, televisi 42 inchi, meja televisi, meja di samping 
ranjang-ranjang, lampu tidur, dan kamar mandi yang mewah. Juga 
ada balkon, lo… Aku berganti pakaian. Aku menyusun pakaianku 
di almari.

Tok… Tok… Tok… ada yang mengetuk pintu kamar kami. 
Masuk seorang pelayan hotel. “Adik-adik, ini ada menu untuk 
besok sarapan, mau yang mana?” tanyanya seraya memberi 
sebuah buku. Kami melihat-lihat. “Saya Scramble Egg dan 
Sandwich!” pesanku. “Saya omelet!” pesan Mira. “Saya.. Hmm… 
Hah, ini saja!” seru Inggis seraya menunjuk gambar spagetti sosis. 
“Mau diantar jam berapa?” tanyanya. “7!!” seruku. Ia pamit pergi. 
Kami kembali pada kesibukan masing-masing.

Ini sudah sore, kami akan menuju pasar Malioboro. 
Aku bergegas mandi (mumpung yang lain masih tidur). Lalu 
mengenakan kaos lengan panjang ungu, bawah lengannya lebar, 
celana putih semata kaki, jam tangan, sepatu yang tadi aku pakai 
pergi, dan memakai hijab yang kupakai tadi.

“Inggis,Mira, bangun!” aku membangunkan mereka. 
Mereka terbangun, lalu mereka giliran mandi. Kugendong tas 
ransel kecilku, karena isinya berharga. Lalu, kami turun, dan 
memberikan kunci kepada receptionist. Kami menunggu di sofa 
empuk lobi. Tak lama, orangtuaku dan kak Sisil CS datang. Kami 
berangkat menuju Pasar Malioboro. Kami hanya berjalan kaki 
karena lumayan dekat. Sumpek, ramai, desak-desakan, hiruk 
pikuk, cocok menggambarkan suasana Pasar Malioboro. Kami 
sempat naik andong. Karena tak tahan, kami bergegas menuju 
mobil di hotel. Kami menuju… TAMAN PELANGI!! Ternyata, hanya 
lampion besar yang berbentuk macam-macam. Ada bentuk 
kehidupan laut, menara Eiffel, domba, jamur, dam sebagainya. 
Kami puas berfoto di situ. Puas di sana, kami menuju Mall dekat 
Malioboro. Kami makan di MC DONALD. Lalu menuju GRAMEDIA.. 
Aku membeli 5 buku cerita, peralatan sekolah (termasuk tas, 
kaos kaki dan sepatu), juga mainan boneka Panda . Lalu kami 
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pulang. Aku berganti pakaian dengan piyama, dan tidur. Jam tujuh 
Pagi, sarapan datang. Kami menyantapnya. Usai menyantap, 
kami giliran mandi. Kaos lengan panjang biru bergambar Bunga 
Matahari, celana Jeans putih, gelang berpermata biru mengkilap, 
dan sepatu.memakai hijab warna hitam  “Huh, Mira lama amat 
mandinya!” gerutu Inggis. “Aku kan, belum mandi.” “Sabar, nggis, 
orang sabar disayang monyet,” candaku. Inggis hanya cemberut. 
Tak lama, Mira sudah ke luar kamar mandi dengan berpakaian. 
Kami pun ke Keraton dahulu. Berfoto ria. Siang, menuju Kebun 
Binatang ‘GEMBIRA LOKA ZOO’. Kami juga diberi peta. Hewannya 
lucu-lucu, dan hampir punah. Bahkan, ada pertunjukkan satwa. 
Lalu, kami makan siang. Usai makan, kami menuju Pantai 
Parangtritis. Kami berganti pakaian. Berenangnya harus di tepian, 
karena ombaknya sungguh besar. Usai berenang kami mandi dan 
berganti pakaian seperti tadi. Kami berkeliling. Aku membeli kaos, 
topi bundar, dan lainnya. Kelelahan, kami pulang ke Hotel. Malam, 
kami makan di pinggir lesehan. Ternyata menyenangkan!
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“Liburan Murmer” 
Oleh: Marshanda 8A

S
inar matahari pagi yang menghangatkan membuat tubuh 
seorang anak perempuan yang biasa dipanggil “Marsa”. 
Lebih tepatnya adalah Marsanda Lintang Rahayu, Marsa 

tinggal di rumah yang sederhana dengan kedua orang tuanya, 
dia duduk dibangku kelas VIII Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 4 Surabaya.  Walaupun hari ini dia sedang menikmati hari 
pertama liburannya ia harus tetap bangun pagi- pagi, padahal 
Marsa sangat ingin tetap berada di kasur kesayangannya.Tak 
lupa ia langsung melaksanakan sholat Subuh bersama Ayah dan 
Ibu yang sangat ia sayangi, ia adalah anak tunggal oleh karena 
itu ia sangat disayang oleh keluarganya. Tetapi walaupun Marsa 
sangat disayangi, Ibu dan Ayahnya tidak ingin Marsa menjadi anak 
yang manja dan bergantung kepada orang lain, sehingga mereka 
membiasakan Marsa untuk hidup mandiri. Setelah melaksanakan 
sholat Subuh, Marsa langsung menyegarkan badannya dengan 
mandi, selepas itu Marsa tidak langsung sarapan, ia lebih memilih 
untuk melanjutkan membaca buku novel yang semalam belum ia 
tuntaskan. Di tengah- tengah membaca buku novelnya ia merasa 
sangat bosan, ia bingung liburan kali ini dia akan pergi kemana, 
lalu ia memutuskan untuk pergi menemui kedua orang tuanya. 
Tepat saat itu kedua orang tuanya sedang berkumpul di meja 
makan, mereka juga sedang membicarakan tentang liburan kali 
ini.

“Ibu, Ayah rencana liburan kali ini bagaimana? Apakah kita 
akan pergi ke desa untuk mengunjungi nenek? Atau kita hanya 
di rumah saja?” tanya Marsa kepada kedua orang tuanya.“Ayah 
juga bingung, Sa. Tetapi sepertinya liburan kali ini kita tidak bisa 
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pergi ke desa, karena Ayah harus tetap bekerja.” jawab Ayah 
seadanya. “Mungkin liburan kali ini kita hanya mengunjungi 
tempat wisata dan rekreasi saat ayahmu libur kerja, Sayang.” 
tutur Ibu dengan lembut. “Baiklah, tak apa- apa. Lagipula liburan 
kali ini kan sebentar hanya dua minggu, mungkin saat liburan 
kenaikan selama satu bulan nanti  kita bisa pergi ke desa.” jawab 
Marsa dengan tulus. “Ya tentu, sekarang mari kita sarapan” ajak 
Ibu sambil menyiapkan makanan.

Selepas sarapan Marsa memutuskan untuk menonton 
televisi, kebetulan sedang ada acara kesukaanya yaitu “My Little 
Pony”. Walaupun sudah remaja Marsa masih tetap menyukai film 
anak- anak. Saat tengah menonton acara, Ibu memanggil Marsa. 
“Sa, mari bantu Ibu membuat kue Brownies Kukus”, ajak Ibu sambil 
setengah berteriak. “Siap Bu Bos”, jawab Marsa sambil tertawa. 
Marsa segera menuju ke dapur dan membantu Ibu membuat kue 
Brownies. Sesekali Marsa berbincang-bincang tentang sekolah 
dan teman- teman sekolahnya, dan sesekali juga terdengar canda 
tawa mereka. “Marsa, hari minggu besok, Pakde Dayat ingin 
mengajakmu memancing, kamu mau ikut kan?”, tanya Ibu. “Tentu 
saja aku mau,Bu tetapi dengan siapa saja? “Pakde Dayat, Dek Vina, 
Mbak Lita, Mas Andik, Budhe Narti, Ibu, Ayah dan kamu.” jawab 
Ibu. “Yes, memancing. Aku tidak sabar menunggu hari Minggu” 
ucap Marsa dengan sangat bahagia.

Seusai membuat kue Brownies, Marsa mengambil ¼ 
potongan dan membawanya ke kamar. “Bu, Marsa ke kamar dulu 
ya?” Ya, nak, jangan lupa shalat Dhuhur.” Saat di kamar Marsa 
memutuskan untuk memainkan handphonenya, ia asik chatting 
dengan sahabat dan teman- temannya, tetapi tak lama kemudian 
baterai handphonenya low, sehingga ia harus berhenti chatting 
dan mengecas hp nya. Ia melirik jam dan ternyata sudah jam dua 
belas lebih empat puluh lima menit, ia mengambil air wudhu 
dan segera menunaikan shalat Dhuhur, kemudian selepas shalat 
Dhuhur Marsa pergi menemui Ibunya yang sedang duduk di ruang 
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tamu sambil membaca koran. “Ibu sudah shalat Dhuhur, apa Ibu 
tidak ingin makan siang?” tanya Marsa, sebenarnya sekarang 
Marsa sedang lapar sehingga ia modus untuk mengajak Ibunya 
makan siang. “Ibu sudah shalat Dhuhur, kamu lapar ya hahaha, 
kalau kamu lapar bilang saja, di meja makan sudah ada sayur 
asem dan sayap ayam kesukaanmu, kamu makan dulu saja. Ibu 
sedang ingin membaca koran”, jawab ibu sambil tertawa. “Hihihi 
Ibu tau saja, Marsa makan dulu ya Ibu Sayang”, ucap Marsa sambil 
tertawa geli. “Iya, ingat lauknya jangan dihabiskan!”, kata Ibu 
sambil tertawa. Marsa segera menuju ke ke meja makan untuk 
mengenyangkan perutnya, setelahnya Marsa ingin tidur siang.Tak 
lama kemudian Marsa sudah tertidur pulas.

“Sa, bangun mandi lalu shalat Ashar”, ucap Ibu sambil 
membangunkanku. “Hoaahmmmm.........iya buuu”, jawab Marsa 
sambil setengah mengantuk. Setelah mandi dan shalat ashar ia 
membuka laptop dan mengetik tugas cerpen dari sekolahnya 
sampai adzan Maghrib terdengar. Marsa melaksanakan shalat 
Maghrib bersama Ayah dan Ibu di Musholla dekat rumah mereka. 
Lalu ia bermain hp sampai jam tujuh. Lepas itu Marsa menunaikan 
shalat Isya sendiri di kamarnya, dan usai shalat ia segera beranjak 
ke kasurnya. Keesokannya Marsa bangun dan menjalankan 
aktivitas seperti biasanya, ia tidak sabar menunggu hari Minggu.

***
Hari yang ditunggu- tunggu pun akhirnya tiba, yup sekarang 

adalah hari Minggu, Ibu sedang menyiapkan bekal untuk dimakan 
nanti siang saat memancing, Ayah sedang menyiapkan alat 
pancing dan umpannya, sedangkan Marsa sedang membersihkan 
kaca rumahnya. Semuanya sudah siap,sekarang mereka sedang 
menunggu kedatangan Pakde Dayat dan keluarganya. Mereka 
semua pergi ke tempat memancing dengan mengendarai sepeda 
motor. Pakde Dayat dan keluarganya sudah datang, sekarang 
mereka siap untuk berangkat. Setelah melewati perjalanan 
selama setengah jam akhirnya mereka sampai di tempat 
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pemancingan, Marsa melirik jam tangannya dan ternyata sudah 
jam setengah sembilan. Selepas memarkir sepeda motor, mereka 
bergegas menuju ke kolam Ikan Gurami, mereka semua suka 
Ikan Gurami jadi Ayah mengajak untuk memancing di kolam 
Ikan Gurami. Setelah melewati perjalanan selama setengah jam 
akhirnya mereka sampai di tempat pemancingan, Marsa melirik 
jam tangannya dan ternyata sudah jam setengah sembilan. 
Selepas memarkir sepeda motor, mereka bergegas menuju ke 
kolam Ikan Gurami, mereka semua suka Ikan Gurami jadi Ayah 
mengajak untuk memancing di kolam Ikan Gurami. Ayah, Pakde 
Dayat dan Mas Andik sedang menyiapkan alat pancing dan umpan 
mereka masing- masing. Sedangkan Ibu, Budhe Narti, dan Mbak 
Lita sedang memilih tempat yang sejuk,dingin dan nyaman untuk 
dijadikan tempat peristirahatan, tentunya tempat itu berada 
di dekat kolam Ikan Gurami. Akhirnya Ibu,Budhe dan Mbak Lita 
memilih tempat dibawah pohon yang besar, segera Marsa dan 
Vina memasang tikar untuk menaruh bekal bawaan mereka. Ayah 
dan Pakde langsung duduk ditempat itu dan tak lupa mereka 
langsung melempar alat pancing mereka ke kolam. Ayah dan 
Pakde menggunakan umpan berupa cacing. Sambil menunggu 
umpannya dimakan ikan, Ayah dan Pakde Dayat memakan camilan 
berupa kacang telor yang dibawa Budhe Narti dari rumah, Marsa 
dan Vina sedang mengamati alat pancing Ayah mereka masing-
masing. Marsa dan Vina tidak ingin mencoba memancing dulu, 
mereka ingin melihat bagaimana caranya memancing yang benar 
dan bagaimana menarik alat pancing mereka saat umpan mereka 
ditangkap Ikan. 

Dua puluh menit berlalu, akhirnya alat pancing Pakde Dayat 
bergerak-gerak, Pakde Dayat pun langsung menarik alat pancing 
tersebut. “Wah, ini sangat berat, sepertinya Ikannya sangat 
besar”, kata Pakde Dayat sambil menarik alat pancingnya sekuat 
tenaga. Ikan itu pun berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam 
jaring. “Wii, jelas berat Pakde, lah wong Ikannya besar,” sambung 
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Marsa. lama setelah Pakde Dayat mendapat ikan akhirnya Ayah 
juga mendapat Ikan yang ukurannya lumayan besar. Marsa dan 
Vina kemudian ingin mencoba memancing, setelah dipasang 
umpan oleh Ayah mereka masing- masing, Marsa dan Vina 
langsung melemparkan alat pancing mereka. Tak Cukup lama 
mereka menunggu, akhirnya umpan mereka disambar Ikan, 
mereka langsung menarik alat pancing mereka dengan penuh 
histeria. Sekarang mereka semua sudah mendapat empat Ikan. 
“Sepertinya Ikan Gurami nya sudah cukup, mari kita ke kolam Ikan 
Mujair kecil”, ajak Pakde Dayat 

“Ayooooo........” jawab mereka serempak. Mereka semua 
bergegas menuju kolam Ikan Mujair kecil yang tak jauh dari kolam 
Ikan Gurami, sampai disana giliran Mbak Lita dan Vina yang 
memancing, Marsa dan yang lainnya sedang memakan bekal 
mereka tadi. 

Keberuntungan sepertinya berpihak pada Vina,hanya dua 
puluh menit saja, umpannya langsung disambar Ikan, Vina 
langsung menariknya dengan mudah, karena ukuran Ikannya 
sangat kecil. Tak mau kalah umpan Mbak Lita juga disambar Ikan 
setelah menunggu selama tiga puluh lima menit, Mbak Lita sangat 
bersemangat menarik alat pancingnya hingga tanpa ia sadari kaki 
kanannya sudah berada di tepi kolam dan terlihat ingin jatuh. 
“Huwaaaa......”, Mbak Lita berteriak sangat kencang karena kaki 
kanannya tercebur ke kolam, untung saja kolamnya dangkal, Pakde 
Dayat langsung menarik kaki kanan Mbak Lita. Kaki kanan Mbak 
Lita sedikit lecet, tapi sayangnya sandal Mbak Lita hanyut di dalam 
kolam. “Yah kasihan sandalnya gak bisa diselamatkan hahahaha”, 
ucap Marsa sambil tertawa diiringi tawa yang lainnya “Kamu sih 
nak, terlalu bersemangat jadi jatuh deh hihihi”, sambung Budhe 
Narti. “Reast In Peace sandalnya deh, hihihihi”, ucap Vina yang tak 
mau kalah. “Jahat semua, masak yang dikasihani sandalnya bukan 
kakinya, sakit woiiiiiii......”, jawab Mbak Lita dengan wajah yang 
memerah karena malu dilihat banyak orang.
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Setelah kejadian keblowok di kolam tadi hihihi, akhirnya 
mereka memutuskan untuk pulang, Pakde Dayat dan Ayah membeli 
beberapa ikan patin di tempat pembayaran dan membayar hasil 
pancingan mereka, kemudian mereka  pulang kerumah Pakde 
Dayat, Marsa dan yang lainnya memutuskan bakar-bakar Ikannya 
di rumah Pakde Dayat. Dirumah mereka langsung bakar-bakar Ikan 
sepuasnya, mereka semua terlihat sangat senang. Marsa akan 
selalu mengingat liburan kali ini, karena liburan kali ini dilaluinya 
dengan keluarga besarnya, berbeda dengan liburan sebelumnya 
yang dilalui hanya dengan Ayah dan Ibunya. Liburan MURMER 
(Murah Meriah) dan dilalui bersama keluarga besar, tidak akan 
Marsa lupakan, Marsa akan selalu rindu Liburan MURMER ini. 
“Liburan gak selalu harus yang mahal-mahal yang terpenting 
liburannya menyenangkan dan bisa dilalui bersama orang-orang 
yang Marsa sayangi sudah membuat Marsa sangat senang”, ucap 
Marsa dalam hati.

 ***

TAMAT
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Berlibur di Aceh  
Oleh: Nadia 8D/30

H
ai nama saya Nadia saya dikelas 8d dan saya bernomer 
absen 30. liburan sekolah telah tiba, cukup lama sih mulai 
tanggal 15 Deesember 2017 Hingga 2 Jnuaari 2018. Tidak 

ada plaining kemana mana cukup berkumpul demgan keluarga 
yang datang kerumah sidoarjo. Ada eyang putri, mama, adik, 
budhe, pakde, om tante dan adik sepupu. Ya itu sudah cukup 
membuat suasana rumah menjadi ramai yang biasanya sepi sekang 
menjadi ramai. Keluarga saling bercerita terkadang sediki serius, 
terkadang membahas lelucon lucu sampai pada waktunya makan 
siang yang menunnya tak sebegitu istimewa. Bahkan mungkin 
relatif sderhana teteapi kita mensyukuri atas nikmat ALLAH S.W.T. 
tak terasa waktu sudah meuju sore eyang putri, tante,om,sepupu 
berpamitan pulang pulang. Tak lupa diriku ikut menginap dirumah 
mama . Bermalam dirumah mama cukup seru ketemu si egga 
my adek kesayangan akupun tak ada bosan bosannya untuk 
menggoda si egga aku pun lebih merasa bersemangat jika si egga 
berteriak eriak dan mengaduh kepada mama. HA....HA....HA....

Pagi ini saat mama kepasar aku pun mendapatkan tugas 
negara dari mama yaitu menjaga adikku.Aku bilang ke adikku 
“Hei dekk ayo bangun aku punya ayam pok-pok rasa chese lalu 
aikkupun langsung bngun dan meminta ayam pok-pok ternyta ga 
ada ayam pok-po adikku pun marah. Setelah itu tidk beberapa 
lama mama pun datang untuk masak di dapur eh ternyata egga 
bilang ke mama kalau aku menggoda egga. Lalu aku menghindar 
dari egga karena egga marah denganku. Setelah itu tidak 
beberapa kemudian egga dan mama datang kepadaku egga yang 
membawa mainan dan mma membawa makanan untuk sarapan 
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egga. Akupun diperintahkan untuk makan untuk mama. Setelah 
itu waktunya tidur siang diatas akupun menggoda egga lagi yaitu 
dengan mengambil bantalnya dan aku berpura pura tidak tahu 
setelah itu egga bilang kepadaku dengan terak KAKAK!!!!. Setelah 
itu kita berjauhan kembalii. Setelah itu aku pura pura tidak tahu 
padahal aku tahu itu setelah itu kami tidur malam bersama di rumah 
mama. Keesokan harinya aku makn pagi yang berlauk sederhana 
yang kemudian aku dan adikku memakan dengan lahap ‘HMM 
ternyata masakan mma enak juga mengalahkan restoran’ saut 
egga yang sok keenakan dengan makanan yang dimasak. Setelah 
itu aku dijemput teman drum bandku untuk melaksanakan latihan 
drum band , drum band ini sedang mengadakan diklat. Diklat itu 
dimulai dari jam 14.00 hingga 18.30 setelah itu kita lanjut untuk 
mengikuti latihan hingga jam 22.00 biasanya latihan kalo tidk ada 
diklat itu laihan jam 18.30 hingga 22.00 latihan drum band ini 
memiliki latihan rutin yang mengembanggkan hobby dan minat 
arek arek suroboyo didalam club ini memiliki berbagai instrument 
contohnya brass, percission, color guard. Saya latihan ini ternyata 
saya mendapatkan instrument brass yaitu bariton saya memiliki 
10 teman yang ada di bariton disna yang paling dekat dengan saya 
adalah 2 anak laki laki dan 2 anak perempuan. Saya pertama kali 
saya belajar yaitu membaca note balok karena distu memakai 
note balok. Setelah itu saya diperintahkan untuk mentraslet not 
balok menjadi note angka ternyta lumayan mudah karena sudah 
diajarkan untuk belajar mandiri setelah latihan selesai latihan 
aku pulang dijemput setelah itu aku pulang langsung cuci kki dan 
langsung mkan malam setelah pulang latihan aku menulis cerita ini 
pagi pun tiba aku pun bangun pukul 09.35 aku pun disuruh mama 
membersihkan kasur dan langsung mandi setelah membersihkan 
kasur sampai mandi aku langsung makan siang setelah makan 
aku langsung tidur siang dan bangun sore setelah bangun sore 
aku langsung mandi dan berberes untuk melakukan kegiatan 
diluar sekarang tahu bagai mana rasanya berbagi kebersamaan 
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kepada orang yang membutuhkan setelah itu kami langsung 
pulang dan makan bersama di WRK setelah itu kami merapatkan 
tentng kelanjutan apa yang kita akan lakukan untuk besok setelah 
kami menemukan pemikiran kami akan melakukan kegiatan 
diprobolinggo pada tanggal 5 hingga 7 januari 2018 disana kai 
akan melakukan beberapa krgiatan yang akan berguna dimasa 
depan dan untuk nama baik drum corps arek suroboyo. Karena 
kami mengunakan nama suroboyo yang terkenal sebagai kota 
pahlawan kami akan menerapkan sistem kepahlawanan unruk 
peduli terhadap sesama . setelah itu aku pulang kerumah mama 
lagi untuk latihan rutin stelah itu keesokan harinya aku tidur 
dirumah budheku karena budheku memerintahkan ku untuk tidur 
di rumahnya tersebut. Karena juga budhe ku akan pergi ketanah 
suci tempat dimana terdapat rumah allah yang semua ingin 
datang kesana. Aku menginap disana selama 3 hari 2 malam yang 
menjaga adik sepupu secara bergantian setelah hari ke 3 pagi hari 
kami keluarga besar berlibur ke Aceh sekalian kita mencari uang 
disana kita menginap di Hotel Sulthan,hotel International Aceh. 

Disana kita mnginap selama kurang lebih 4 hari 3 malam 
stelah itu kami melakukan kegiatan disana  hari pertama kita 
masuk kami ke hotel jam set1 kita langsung istirahat sampe jam 
set6 an setelah itu kami ke salah satu mall dekat hotel sulthan 
hotel internasional aceh. Yaitu matahari departemen store kami 
dari sana langsung membeli beberapa barang yang menurut kami 
bagus dan pantas untuk kami. Kami langsung kembali kehotel 
setelah itu kami istirahat sampai sana keesokan harinya papa 
dan mama langsung bertemu klayen disebuah restoran dekat 
aku dan semua hanya tinggal dihotel dan kami berenang dihotel 
itu malam pun tiba kami diajak makan soto asal aceh katanya si 
enak tapi ya b aja sih..... setelah itu kami langsung kembali ke 
hotel setelah itu aku ingin mkan sushimasa kayaknyi sih enak eh 
ternyata enak polll huh rasanyanya aku ingin beli lagiii kenapa 
kok ga dari dulu aku nyobanya sampai sekarang aku tergila gila 
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setelah itu pagi pun datang kami sekeluarga menghabiskan 
waktu dihotel saja karena semua sudah capek kita pun delivery 
pizza hut setelah tidak beberapa lama lagi pizzanya datang dan 
kami langsung meyantapnya aku paling suka sam yang raa keju 
mozarella dengan toping ayam panggang dan sa;i panggang yang 
terakhir kami membeli mcflury raa oreo duble setelah itu semua 
habis waktunya kita packing untuk kembali ke surabaya oh betapa 
rindunya akau terhadap surabaya. Kita berangkat cek out hotl jam 
set2 dan kita harus lay on jam 3 sedangkan kita harus benar benar 
memoersiapkan semua agar tidak ada yang ketinggalan. Liburan 
pun selesai, akhirnya.
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Menanam Nanas  
Oleh: Faiz Najwan Firdaus 7B/17

P
ada tanggal 16 Desember 
hari sabtu saya ke kota batu. 
Aku berangkat dari surabaya 

jam 10:30 WIB aku melewati 
jalan gunung anyar agar tidak 
kena macet dan masuk lewat tol 
juanda, Alhamdulillah  ternyata 
perjalanan ku lancar walaupun ada 
kemacetan yang biasa terjadi yaitu 
di purwosari mau masuk lawang 
dan masuk singosari arah karanglo 
Jam 13:15 Wib aku sampai di kota batu, tetapi disana gerimis 
akhirnya aku tidak bisa kemana mana. Baru minggu pagi aku dan 
kakak sepupuku mlelihat orang yg  menanam benih nanas karena 
ayahku ingin mencoba menanam nanas di kota batu soalnya biasa 
nya petani kota batu hanya menanam sayuran dan buah apel. 
Benih nanas ayahku beli dari kota kediri yang terkenal dengan 
nanas lokalnya yg sangat manis, dikediri ada dua macam nanas 
yaitu nanas lokal dan nanas madu, nanas lokal rasanya sangat 
manis dan seger kalau nanas batu agak adanya kecut nya tetapi 
mempunyai khasiat yg baik untuk kesehatan, khasiat nanas batu 
katanya petani nya bisa menurunkan kolestrol, penyakit jantung, 
tekanann darah tinggi dan lain lain,

Menanam nanas ternyata tidak terlalu mudah, sebelum 
benih ditanam  tanahnya harus gembur dan tanah harus ronuap 
dulu agar tanaman liar nya tidak tumbuh. Untuk menanam benih 
nanas agar nanas tumbuh baik harus dikasih jarah antara benih 
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kebenih  15 cm, petani nanas nya bilang jangan sampai ada 
rumput liar karena berberpengaruh pada buah nanas, untuk itu 
kalau tumbuh puting buah nanas harus dipupuk dengan pupuk 
kandang, Buah nanas dapat berbuah 1 tahun setelah penanam 
dan dipanen  setelah 1,5 tahun, Mudah mudahan nanas ku dapt 
tubuh dengan subur Aamiin

Pada hari rabu tanggal 19 Desember 17 saya kedatangan 
saudara sepupu  dari nganjuk  tujuanya datang surabaya menjemput 
mamanya yang pulang  dari lombok. mamanya sepupuku itu 
adalah adik kandung ayah kusehingga saya memanggilnya  tante. 
Tanteku  berangkat dari bandara lombok katanya  sikitar jam 10 
Wita tetapi  pesawat nya delay baru berangkat jam 12 wita karena 
perjalanan  lombok ke surabaya menggunakan pesawat kurang 
lebih setengah 1,5 jam. Maka kami yang akan menjemput harus 
siap untuk ke bandara juanda sekitar jam 12   aku,ayah ,mama dan 
sepupuku harus berangkat kebandara juanda untuk menghindari 
macet melewati gunung anyar ternyata ada kemacetan karena 
ada truk guling yang meyebabkan kemacatan  baru sekitar jam 
13.30 saya sampai di bandara ternyata tanteku sudah menunggu 
di bandara. Aku dan sepupuku,ayah serta mamaku senang 
sekali karena tante datang dengan selamat dalam perjalanan. 
Diperjalanan pulang kerumahku tante banyak bercerita tentang 
keindahan Pulau Lombok. Dai sana tante banyak membawa oleh 
oleh ada kaos lombok seta kerajinan perhiasan dari mutiara 
Lombok, Ditengah perjalanan pulang setelah keluar dari tol 
juanda aku melewati universitas pelayaran yang ada ada ditengah 
sawah sawah, setelah itu aku melewati jalan perempat ke kanan 
disana ada warung apung” ANDA”. aku kesana untuk makan siang 
ternyata agak jauh juga tempat nya. Warung Apung ANDA berada 
jauh dari pemukiman penduduk. Warung tersebut dibangun 
dengan lesehan gasebo gasebo yang ada di pinggir danau. Sangat 
indah tempatnya, ada banyak mainan disana kita bisa naik perahu 
bebek dan bisa memancing sendiri. Makanan yang dijual disana 
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dari berbangai makanan laut dan tambak, menu yang terkenal 
asem asem bandang nya yg sangat enak, aku sangat senang 
diwarug ANDA, tidak terasa waktu dudah menunjukan pukul 
17;15 WIB aku dan keluarga ku terpaksa harus pulang,karena 
takut terlalu sore dan jalalan macet,

 Hari Sabtu tanggal 23 Desember 17 saya perjalan kerumah 
teman ayah yang lagi sakit didaerah Sidoarjo,tetapi ditengah 
perjalanan ditelfon oleh salah satu teman ayahku yang bertempat 
tinggal di Pekalongan, ternyata teman sudah datang didepan 
rumah. Akhirnya terpaksa ayah,mama dan aku balik kerumah. 
Teman ayahku bernama p Arif suyanto biasanya aku panggil om 
yanto. Om yanto datang bersama istri dan putrinya. Om yanto 
orangnya sangat ramah dan baik serta mempunyai kemampuan 
atau keterampilan dalam merangsang atau mengoptimalkan otak 
kiri dan kanan. Om yanto punya banyak cerita yang menyenagkan, 
tetapi karena sudah sore om yanto dan keluarga pamit pulang 
karena masih mau pergi kerumah saudaranya. Saat om yanto 
pamitan untuk pulang teryata pak dhe ku datang. Akhirnya om 
yanto dan pak dhe bersalaman dan om yanto pulang. Pak dhe 
adalah kakak dari mamaku. Beliau datang bersama istri dan 
cucunya. P dhe ku berasal dari kota Situbondo, kedatangan 
kesurabaya untuk berlibur. 

Hari Minggu tanggal 24 Desember 17 aku sekeluarga 
mengantar p dhe ku ke kota nganjuk bersilaturohim kerumah 
tanteku adik dari ayahku. Selain niat bersilaturohim kami juga ingin 
mencoba tol baru yaitu Tol sumo yaitu tol surabaya mojokerto, tol 
ini baru diresmikan oleh Bapak Presedet kita Bapak H Joko Widodo 
tanggal 20 Desember 17. Karena masih digratiskan samapi tanggal 
26 desember 17 kita mencoba tol baru tersebut. Ternyata sangat 
cepat, yang biasanya dari surabaya nganjuk kita menempuh 
antara kurang lebih 3 jam karena perjalanan yang macet, 
biasanya kemacetan di jalan sepanjang, krian dan balongbendo 
tetapi karena adanya jalan tol sekarang hanya ditempu satu jam 
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sudah bisa masuk kertosono. Tetapi tiket nya mahal sekali selain 
tol surabaya mojerkerto dari tol  mojokerto kertosono kita harus 
membayar tiket sebesar Rp 61.500.  setelah lepas keluar pintu tol 
bandar daerah kertosono kita disambut lagi dengan kemacetan 
karena banyaknya kendaraan yang juga berlibur. Baru sekitar jam 
10.30 aku sampai dirumah tanteku. Dirumah tanteku saudaraku 
berkumpul semua. Tanteku punya anak 4 orang 3 laki laki dan 1 
perempuan. Aku senang sekali dirumah tanteku. Tetapi kita tidak 
bermalam dirumah tanteku sekitar jam 16;30 aku sekeluraga 
berpamitan pulang. Kita lewat di tol baru lagi Sekitar jam 18;00 
aku samapi dirumah.

Hari senin tanggal 25 Desember 17 aku dan keluarga serta 
p dhe ku jalan jalan ke plaza yang ada di surabaya.karena pak 
dheku dan keluarga nya rencana masih pulang ke situbondo hari 
selasa tanggal 26 Desember 17., untuk itu kami ajak jalan jalan 
dulu. Pertama aku datang ke jembatan merah plaza. Disana 
JMP kami berkelliling melihat barang barang yang dijual di JMP. 
Ternyata Pak Dhe tertarik dengan baju baju batik yang dijual 
disana. Memang batik batik yang dijual di JMP bagus bagus. Kain 
batik bermacam macam corak ada corak sidomukti, parang dan 
lain lain. Kain batik berasal dari beberapa daerah penghasil batik 
antara lain yang terkenal batik madura, batik pengalongan batik 
yogya dan lain lain. Batik juga bermacam macam jenis kain ada 
batik sutra batik tulis batik tenun dan lain lain. Kain batik berasal 
dari Indonesia Asli. Banyak model baju batik yang ditawarkan di 
JMP. Pak dhe ku mencari baju batik yang sarambit. Pertama aku 
tidak tahu apa itu sarambit, ternyata sarimbit adalah baju yang 
sama warna kain untuk pasangan nya. Jadi pak dhe ku membali 
baju yang warna sama dengan bu dheku. Akhirmya baju yang 
dicari dan sesuai dengan keinginan p dhe ditemukan, p dhe dan 
bu dheku senang sekali selain modelnya bagus harga nya tidak 
terlalu mahal. Setelah dari JMP kita langsung ke surabaya plaza 
karena cucu Pak Dheku mau bermain di temezone. Kami langsung 



178 Goresan dalam Biduk

kelantai atas sendiri. Aku,ayah pak dhe duduk melihat cucu pak 
dhe ku bermain. Mamaku dan bu dhe jalan jalan diMatahari 
Store. Cucu Pak Dhe ku bermain sangat senang sekali, dia bermain 
sepeda motor dan tembak tembakan. Sedangkan mamaku dan bu 
dhe lagi cari barang barang disconan di matahari store, pada hari 
itu banyak promo diskon yang diberikan ada discon sampai 70%. 
Tentunya itu kesempatan yang baik untuk para ibu ibu semua 
terutama mamaku, Karena mungkin sudah pada capek dan sudah 
malam kami sekeluarga bergeges pulang tidak terasa sudah pukul 
19:45. Sebelum sampai rumah perut pada lkapar semua akhirnya 
kami mampir di ayam goreng jakarta yang ada dijalan gembong 
karena cucu pak dhe ku suka ayam, setelah makan kami langsung 
pulang kerumahku.
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Tugas Saat liburan  
Oleh: Nasywa Ayudafari Harshanda 8G/31

P
ada saat liburan tiba aku berlibur di rumah nenek selama 
3 hari.Pada saat hari ke 2 aku di beri kabar bahwah anak 
OSIS satu anak di tugas kan untuk mengikuti SLEC (Surabaya 

Leadership & Enterpreneurship Challenge) dan ternyata Ketua 
Osis ku tidak bisa hadir di karena kan pulang ke desa, akhirnya 
aku memutuskan untuk pulang ke Surabaya dan mengikuti SLEC 
selama 3 hari  2 malam di LPMP Ketintang, Surabaya. Dan pada hari 
3 di rumah nenek, aku di jemput oleh papa saya dan akhirnya saya 
pulang. Pada saat di perjalanan pulang aku  dan  papa ku kehujanan 
dan akhirnya aku dan papa aku berhenti sebentar untuk membeli 
jas hujan. Tibalah hari dimana aku mengikuti SLEC dan pada saat 
aku perjalanan mamaku bertanya “dik gak ada yang ketinggalan 
ta?” dan aku menjawab “loh…iya ma surat tugas nya ketinggalan” 
dan pada akhirnya aku dan mama ku kembali ke rumah untuk 
menggambil surat tugas ku. Setelah ambil surat tugas ku, aku dan 
mama kembali jalan ke tempat SLEC, dan ternyata saat aku sampai 
mama aku bertemu dengan teman nya yang mengantarkan murid 
nya untuk mengikuti kegiatan ini. Dan setelah sampai di tempat 
kegiatan, aku langsung menuju ke tempat regrestasi. Setelah aku 
regrestasi aku masuk ke dalam aula dan ternya banyak anak dari 
perwakilan sekolah-sekolah di Surabaya, aku akhirnya duduk di 
tempat yang di sediakan, saat aku duduk aku di tegur dengan 
teman sebalah ku untuk berkenalan.

“Kenalin nama ku Rossa dari SMPN 37 SBY” dan aku membalas 
“namaku Nasywa dari SMPN 4 SBY”. Dan pada saat kakak panitia 
berbicara “untuk adik-adik yang sudah datang untuk mengisi 
tempat duduk yang di depan” dan akhirnya saya menempati 
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tempat duduk di urutan kedua dari depan,dan kakak panitia 
memberi intruksi “untuk adik-adik yang sudah datang agar segera 
berkenalan dengan teman yang berada di samping,depan,dan 
belakang” dan saya mengikuti intruksi kakak panitia dan aku 
mengajak berkenalan teman yang di belakang ku “kenalin nama 
ku Nasywa dari SMPN 4 SBY” ”nama ku Fifi dari SMP PETRA 2 SBY” 
“nama ku Tira dari SMPN 3SBY” “namaku Floren dari SMPN 1 SBY” 
dan setelah berkenalan aku omong-omong an. Dan acara pun 
dimulai, setelah pembukaan dari bapak kepala dinas pendidikan, 
pengisi meteri saat acara SLEC antara lain Bapak Warsono rector 
UNESA, ibu Ummi dosen Universitas Brawijaya Malang,bapak 
Iman Dwi Hartanto dari Suara Surabaya,ibu Bawinda lestari Public 
Speaking,kak Yansen Kamto dan masih banyak lagi.

Dan tibalah pada saat pembagian kamar aku satu kamar 
dengan Azizah dari SMPN 29 SBY dan ada 2 anak lagi tapi aku 
lupa namanya *hehe. Setelah makan siang,sholat duhur, dan 
sholat ashar ada temennya Floren yang baru datang 2 anak 
dan kebetulan aku kenal dengan salah satu temannya Floren 
yang bernama Aprodytha dari SMPN 1 SBY dan satunya saya 
berkenalan namanya Aisy Ataki dari SMPN 1 SBY. Dan setelah 
materi selesai saat nya untuk ISHOMA dan itu saya gunakan untuk 
ganti mandi,ganti,baju,makan,dan bermain di kamar teman ku. 
Setelah ISHOMA teman nya Floren dan Apro datang 2 lagi dan 
aku sudah kenal dengan satu temanya yang bernama Malika 
Janeeta dari SMPN 1 SBY dan Hanun dari SMPN 1 SBY. Dan tibalah 
saat makan malam tiba aku danAzizah satu meja dengan Floren, 
Apro, Hanun, Janeeta, dan satu lagi namanya Mbak Dinda kenpa 
di panggil mbak karena mbak Dinda kelas 9 dari SMP apa aku 
lupa *hehe, pada saat makan meja kita bersebelahan dengan 
anak laki.Setelah makan malam kita tiba di aula untuk materi 
lagi dan sebelum pengisi materi datang kita di bagikan 2 baju 
untuk di pakai 2 hari kedepan, dan di beri snack. Setelah selesai 
pemberian materi akhirnya kita di persilahkan balik ke kamar dan 
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istirahat,setelah sampai di kamar bersama Azizah dan saya main 
HP baca wattpad, pada saat ku baca wattpad ternyata Azizah di 
telepon oleh someone, setelah itu aku lanjut membaca pada saat 
mau tidur kita ber-empat rebutan remote AC karena ada yang ke 
dinginan ada yang kepanasan akhirnya kita ber-empat sepakat 
untuk menurunkan suhu AC yang awalnya 19° menjadi 22°. 
Setelah itu aku menunggu jam 12 malam karena besok tanggal 
22 hari ibu tibalah jam 12 malam aku memberi ucapan selamat 
hari ibu untuk mama aku setelah itu aku tidur.Pagi harinya jam 
4 pintu kamar di tok tok oleh seseorang akhirnya saya hiraukan 
dan tidur lagi, 1 jam selanjutnya pintu kamar di gedor lagi dan aku 
membangunkan Azizah karena Azizah ketua di kamar itu akhirnya 
kita buka pintunya dan tenyata itu teman anak kamar ku,- padahal 
aku menduga itu kakak trainer. Akhirnya kita bangun, mandi dan 
ganti baju olahraga aku dan Azizah segera bergegas untuk ke 
lapangan dan senam pagi, setelah senam pagi aku dan Azizah ke 
minimarket beli bubur dan aqua setelah membeli aku dan Azizah 
kembali ke kamar dan ternyata di depan kamar teman ku 2 orang 
sudah menunggu aku dan Azizah, akhirnya kita di dalam kamar 
aku dan Azizah makan bubur setelah selesai aku ganti baju yang di 
berikan kemarin dan setelah aku memakai ternyata baju nya mirip 
orang yang bersih-bersih di pimggir jalan,- setelah itu aku dan 
Azizah menuju ruang untuk makan dan kita satu meja lagi sama 
Floren, Apro, Hanun, Janeeta, Aisy, dan mbak Dinda akhirnya kita 
makan dan selalu kita makan nasi dan kerupuk karena kita bosen 
dengan ayam,setelah selesai kita kembali ke aula dan duduk 
bersama. Setelah materi selesai kita ISHOMA dan aku sholat duhur, 
selesai sholat duhur aku berjalan-jalan dan ketika aku berjalan-
jalan aku bertemu dengan teman LDKS Kota yang bernama Aura 
dari SMPN 28 SBY,Anton dan Andri dari SMPN 52 SBY,Fadlyn dari 
SMPN 26, Bagus dari SMPN 38,Naura Kinanta dari SMP al-Irsyad 
SBY, Mevia dari SMPN 43 dan masih banyak lagi. Setelah selesai 
sholat kita kembali ke aula untuk materi, selesai materikita sholat 
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ashar dan kembali ke aula untuk materi,selesai materi kita di bagi 
menjadi 8 kelompok yang terdiri dari 15-20 anak seletah selesai 
di bagi kita diskusi untuk pensi saat malam hari,setelah selesai 
diskusi kita kembali ke kamar untuk mandi, ganti baju,dan sholat 
magrib.Setelah selesai sholat magrib saya, Azizah, Floren, Apro, 
Hanun, Janeeta, Aisy, dan mbak Dinda makan malam dan kita satu 
meja,setelah selesai makan malam kita kembali ke aula untuk 
latihan persiapan pensi.

Tibalah saat pensi dari perwakilan perkelompok ada yang 
menyanyi sambil berjoget, ada yang membaca puisi, ada yang 
nari,ada yang silat dan masih banyak lagi.Selesai pensi perkelompok 
ada band dari anggota dinas pendidikan yang mempersembah kan 
lagu untuk OSISSMP Se-Surabaya,dan ternyata bapak kepala dinas 
pendidikan menjadi drummer di anggota band tersebut. Setelah 
selesai semua aku dan Azizah berjalan menuju gedung C yaitu 
tempat kamar ku berada setelah sampai aku masuk dang anti baju 
lalu aku pergi ke kamar Hanun,Janeeta,dan mbak Dinda untuk 
tidur bersama dan sebelum tidur kita berceita tentang kejadian-
kejadian di sekolah kita sambil makan pizza dan akhirnya satu 
persatu dari kita tidur. Pagi harinya aku dan kawan-kawan bangun 
kesiangan dan akhirnya kita lupa sholat subuh,setlah bangun tidur 
aku dan kawan-kawan kembali ke kamr untuk mandi ganti baju 
dan bersiap untuk senam pagi,dan hari ini adalah hari terakhir kita 
diklat di LPMP.Setelah senam kita balik ke kamar ganti baju dan 
makan pagi di ruang makan, setelah makan pagi aku dan kawan-
kawan pergi ke aula dan menunggu Ibu Walikota datang sebelum 
Ibu Walikota datang ketua orpes (Organisasi Pelajar Surabaya) 
memberikan arahan untuk mengucapkan selamat hari ibu untuk 
Ibu Walikota, Dan tiba saatnya ibu Walikota datang setelah beliau 
memberikan pengarahan untuk kita ketua orpes memberikan 
pesan dan kesan dari kita semua pelajar Surabaya dan setelah 
memberikan pesan dan kesan kita perwakilan pelajar Surabaya 
memberikan ucapan selamat hari ibu untuk ibu Tri Rismaharini 
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“Selamat hari ibu we…love…you…” dan setelah selasai itu 
kami semua salim kepada ibu walikota dan bapak kepala dinas 
Surabaya. Setelah itu kita menyanyikan lagu One Big Famliy dari 
Maheer Zein dan Endak Soekamti Sampai Jumpa dan pada saat itu 
aku, Azizah, Floren, Apro, Hanun, Aisy, Janeeta, dan mabk Dinda 
berpelukan dan di situ aku merasa mempunyai banyak teman dan 
banyak pengalaman dan banyak ilmu yang ku dapat dari acara ini 
dan kita ga sampi di situ setelah selesai acara itu kita membuat 
grup line dan whatsapp untuk teteap menjalin silaturrahim dan  
lupa kita juga foto bersama.
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Petualangan Kecilku  
Oleh: Nur Faizah 8E/29

L
iburan kali ini mungkin agak berbeda 
dengan liburan-liburanku tahun 
sebelumnya. Tahun ini liburanku 

hanya dirumah saja, tetapi itu semua 
tidak membuat liburanku menjadi 
membosankan. Ternyata meski dirumah, 
ada saja yang bisa aku lakukan. Seperti 
membantu menyapu teras, menyirami 
tanaman, mengepel, mengelap kaca, dan 
terkadang aku membantu ibuku umtuk 
memasak. Jadi, meskipun liburanku hanya dirumah, tetapi aku 
tidak pernah merasa bosan.

Di hari ke-3, aku mengisi liburan kali ini dengan pergi ke 
perpustakaan kota bersama teman alumni SD ku. Sehingga liburan 
kali ini aku juga bisa menambah wawasan dan mempererat tali 
silaturahmi bersama temanku. Serta liburan semester kali ini agak 
berbeda, karena pada liburan semester ini aku masih melakukan 
rutinitas les. Yang digunakan untuk persiapan materi semester 2 
itung-itung untuk mengisi liburan daripada hanya diam dirumah 
saja. Meski liburan ternyata aku tidak menyangka bahwa banyak 
teman-temanku yang masuk les, pada awalnya aku berpikir pasti 
banyak sekali yang tidak masuk dengan alasan malas ataupun 
keluar kota bersama keluarga, ternyata prasangkaku itu salah 
terhadap mereka.

Di hari ke-4, kali ini aku hanya dirumah membantu 
mengerjakan pekerjan rumah, selain itu pada liburan ini aku juga 
sering melakukan streaming di youtube tentang pendalaman 
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ilmu agama. Meski aku jarang mengikuti ceramah di majelis 
taqlim tetapi dengan perkembangan jaman dan perkembangan 
ilmu teknologi aku bisa menikmati tauziah dari para ustad 
dan uastadzahdi media sosial. Mulai asalah thoharoh, sholat 
muakkad, sholat dhuha, sholat tahajud dan keutamaannya.
Ternyata dalam agama islam dari hal-hal kecil sampai besar diatur 
secara rinci didalam Al-Quran, sehingga kehidupan kita lebih 
tertata dan menciptakan kehidupan yang harmonis baik dengan 
keluarga maupun dengan orang-orang disekitar kita. Mulai cara 
makan,cara beribadah,cara menghormati dan memuliakan orang 
tua sampai cara membelanjakan uang penghasilan kita dijalan 
Allah, semua diatur dalam Al-Quran. Sungguh sempurna tuntunan 
Al-Quran itu sebagai kitab suci terakhir untuk penyempurna dari 
kitab-kitab sebelumnya.Baru saya sadari bahwa kita sebagai umat 
islam selalu berkiblat kepada Al-Quran secara benar maka tidak 
mungkin peperangan dan pertikaian antar negara itu bakal terjadi.
Seperti sekarang dialami rakyat Palestina, karena keserakahan 
bangsa Israel akhirnya rakyat Palestina memiliki kehidupan yang 
menderita. Banyak anak-anak di bawah umur yang terlantar 
karena ayah dan ibunya meninggal dunia tertembak pasukan 
Israel, tidak sedikit diantara mereka yang kekurangan pangan 
dan pakaian serta tidak pernah bisa untuk mengenyam sebuah 
pendidikan. Sungguh miris sekali melihat kehidupan mereka.
Bertolak belakang dengan kondisi kita yang ada di negara 
Indonesia, dengan kondisi yang tenang kita bermalas-malasan 
untuk belajar. Dan kurang mensyukuri tentang apa yang telah di 
berikan oleh orang tua kepada kita. Tak kubayangkan apabila aku 
berada diposisi mereka apakah aku bisa bertahan hidup. Karena 
itu,kita wajib mensyukuri nikmat Allah yang telah di berikan 
kepada kita. Kita disini bisa hidup dengan tenang,makan sampai 
kenyang, serta bisa mengenyam pendidikan yang layak.

Lepas dari permasalahan tadi hari ini aku berkesempatan 
untuk berbagi dengan saudara-saudaraku yang sudah kehilangan 
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orang tuanya. Disini kita pergi bersama ke Lamongan, sungguh 
hal ini tidak ada di bayanganku. Aku berpikir bahwa liburan 
semester ini akan aku habiskan di rumah saja, tetapi tidak begitu 
kenyataanya.Meski sederhana, namun dalam perjalanan ke 
Lamongan ini banyak yang bisa aku petik hikmah dari kehidupan 
anak-anak yatim piatu ini. Dari mereka aku bisa belajar bahwa 
kebahagiaan itu sangat sederhana dan tidak perlu memiliki materi 
yang banyak, aku merasa sangat malu dengan mereka karena 
aku masih menuntut hal yang tidak penting kepada orang tuaku. 
Tetapi mereka, anak-anak itu selalu menerima dan selalu bahagia 
dengan sesuatu yang sederhana dan tidak perlu mewah. Apapun 
yang mereka dapatkan selalu mereka terima dan disyukuri 
sebagai anugerah dari Allah yang tak terhingga. Dengan berbekal 
makan dan minum seadanya, mereka menyusuri berbagai 
wahana yang ada di Wisata Bahari Lamongan dengan penuh tawa 
serta riang gembira. Tak terasa lelah meskipun telah menempuh 
ratusan meter dengan berjalan kaki untuk mengelilingi tempat 
wisata tersebut. Hari sudah menjelang siang, waktunya untuk 
menunaikan ibadah sholat dhuhur. Saya mengajak adik-adik untuk 
sholat dhuhur berjamaah, di mushola yang terletak di miniatur 
wali songo yang ada di WBL tersebut. Setelah sholat kita istirahat 
sejenak di pendopo mushola sambil menikmati semilir angin 
pantai. Dan sebagian dari adik-adik panti asuhan menikmati bekal 
untuk makan siang yang telah mereka bawa dari Surabaya. 

Puas mengelilingi wahana-wahana yang ada disana tepat 
pukul 4 sore hari setelah sholat ashar ,kita melakukan perjalanan 
pulang ke Surabaya. Dengan hati senang meskipun lelah, 
perjalanan pulang terasa lebih cepat karena banyak dari adik-
adik yang terlelap tidur disaat bus yang kita naiki melaju dari 
Lamongan ke Surabaya. Lima belas menit sebelum sampai tujuan 
saya membangunkan mereka untuk bersiap-siap membawa 
dam mengambil tas mereka masing-masing. Malam harinya 
saya tertidur pulas karena kecapekan mengelilingi tempat 
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wisata. Dari kejadian itu saya bisa mengambil hikmah bahwa 
untuk bahagia itu tidak harus menghabiskan uang yang banyak. 
Dengan kesederhanaan dan kebersamaan kita bisa mendapatkan 
kebahagiaan. Mensyukuri apa yang telah kita punya adalah 
kebahagiaan tersendiri yang ada di hati kita. Salah satuya adalah 
kesehatan, dengan diberi kesehatan kita bisa melakukan segala 
aktivitas dengan lancar, menikmati makanan yang ada, dan 
melaksanakan aktivitas ibadah kita sebagaimana mestinya. Serta 
kita juga berkewajiban untuk menjaga kesehatan karena sehat itu 
mahal harganya. Mengatur pola makan yang baik dan benar ,tidur 
atau istirahat secara teratur dan cukup, tidak minum alkohol,tidak 
mengonsumsi soft drink itu adalah salah satu cara untuk menjaga 
kesehatan tubuh dan ketahanan tubuh kita. Hari-hari menjelang 
masuk sekolah aku pergi ke Jakarta,kali ini ada yang berbeda pada 
saat ini aku pergi. Aku kesana tidak bersama orang tua karena 
mereka masih sibuk dengan pekerjaanya masing-masing pada 
akhir tahun. Kali ini aku pergi bersama om dan tante serta bersama 
saudara sepupuku. Kita berangkat tanggal 29 yang bertepat pada 
hari Jumat, aku berangkat dari stasiun Pasar turi Surabaya. Sedang 
om dan tante serta saudara sepupuku berangkat dari Cepu. Kita 
bertemu dan berangkat bersama dari stasiun Cepu yang akan 
menuju stasiun Pasar senen,Jakarta. Setelah 11 jam menikmati 
perjalanan Surabaya-Jakarta akhirnya pada pukul 02.00 dini hari 
tiba di stariun Pasar senen, membutuhkan waktu sekitar untuk 
menempuh antara stasiun pasar senen wisma untuk kita tinggal 
beberapa hari di Jakarta.

Aku dan keluarga hanya 3 hari saja berlibur ke Jakarta, 
mungkin itu adalah liburan yang paling singkat. Hari pertama, 
terasa sangat capek sekali karena sekitar jam 03.00 dini hari kita 
baru sampai di wisma. Maka dari itu kita bangun kesiangan. Dihari 
pertama ini tujuan pertama adalah Monas ,biasanya pada musim 
liburan seperti ini Monas sangat ramai sekali apalagi persiapan 
untuk penyambutan tahun baru 2018 ,disekitar monas akan 
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diadakan beberapa pertunjukan atraksi kembang api yang sangat 
di tunggu-tunggu oleh masyarakat sekitar. Puas berkeliling Monas, 
selanjutnya kita menuju Pacific Place untuk bermain di Kidzania. 
Sebelum bermain di kidzania kita makan siang dan menunaikan 
ibadah sholat dhuhur terlebih dahulu. Setelah melakukan 
kegiatan tersebut baru kita memasuki wahana-wahana yang 
ada di kidzania. Disana belajar tentang berbagai profesi, seolah-
olah bekerja sesuai dengan profesi yang kita inginkan. Setelah 
bekerja kita mendapatkan upah yang bisa kita tukarkan denga 
souvenir atau berbagai snack. Adapun wahana yang ada disana 
seperti membuat pizza, membuat donat,jadi petugas pemadam 
kebakaran, wartawan, dan berbagai profesi yang lain. Hari kedua, 
kali ini tujuannyaa adalah berkeliling TMII di pagi hari. Namun 
lagi-lagi kita bangun kesiangan dan akhirnya berangkat dari wisma 
pun sekitar jam 09.00. Perjalanan ke TMII membutuhkan waktu 
yang sangat lama, karena aku berada di Jakarta Pusat sedangkan 
TMII berada di Jakarta Selatan. Setelah sampai di TMII kita pun 
berkeliling menikmati wahana-wahana yang ada, tetapi tidak 
semua karena wilayah TMII sangat luas sekali. Selepas dari TMII 
kita langsung bergegas pulang ke wisma, karena esok harinya 
akan hidup kembali ke Surabaya.

Liburan kali ini memberikan pelajaran hidup yang sangat 
berarti. Serta mengajarkaku tentang berbagi kepada sesama. 
Kali ini aku mengerti, bahwa pelajaran itu tidak harus dari buku 
ataupun majalah, tetapi bisa dari hal kecil yang kita lakukan setiap 
hari. Liburan kali ini juga mengajarkanku tentang hidup mandiri 
dan berbagi kepadaa sesama.
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Kampoeng Indian Kediri  
Oleh: Pastika Sekar Apsari VIII-D/36

D
atangnya masa liburan 
merupakan hal yang 
pastinya ditunggu-

tunggu bagi setiap siswa di 
sekolah manapun. Liburan 
sekolah,  liburan lebaran, 
liburan semester, tengah 
semester bahkan liburan 
tanggal sekalipun pastilah akan 
selalu ditunggu. Dengan adanya 
liburan saya bisa bersenang-
senang, berkumpul di rumah 
bersama keluarga, Ayah, Ibu, 
Kakak, Adik juga Nenek dan 

Kakek. Atau dengan menghabiskan waktu liburan bersama teman-
teman untuk mengunjungi berbagai tempat wisata seperti pantai, 
taman bermain kota, gunung, pergi ke rumah Nenek di kampung 
juga mengunjungi berbagai Kota yang sama sekali belum pernah 
kami singgahi. Sudah sejak beberapa minggu yang lalu orang 
tuaku merencanakan untuk mengisi liburan sekolah kali ini dengan 
mengunjungi salah satu objek wisata di kabupaten kediri tepatnya 
di kampoeng indian Desa Sempu. Ah menyenangkan rasanya bila 
sudah masuk musim liburan, setelah selama beberapa bulan 
menghabiskan waktu dengan belajar, belajar dan belajar.

Lokasi Kampoeng Indian yang tidak begitu jauh dari tempat 
tinggal kami menjadi alasan dipilihnya wisata ini untuk dijadikan 
tempat berliburan bersama, kurang lebih 3 jam perjalanan dari 
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rumah kami di Surabaya sampai tiba di lokasi Kampoeng Indian 
tersebut.

Mendengar cerita rencana liburan tersebut membuat saya 
dan adik sangat senang dan tidak sabar untuk segera dapat 
menghabiskan waktu liburan sekolah di Kampoeng Indian 
bersama keluarga. Kini tiba saatnya untuk mengisi liburan sekolah 
yang menyenangkan.

“Horeee!! Libur sudah tiba”. Sahut adik saya sambil 
mengemasi barang kesekuaannya. Tidak berlangsung lama adik 
yang memang sudah tidak sabar untuk berlibur mengajak saya 
untuk segera menyiapkan barang-barang yang perlu dibawa. Adik 
juga sudah tidak sabar menunggu datangnya besok pagi. Pada 
hari yang telah ditentukan, pukul 06.00 kami sekeluarga Ayah, Ibu,  
Saya, dan Adikku tersayaangg  sudah siap untuk segera berlibur 
menuju  indahnya Kampoeng Indian. Dengan mengucap doa naik 
kendaraan mulailah saya dan keluarga melakukan perjalanan 
menuju Kampoeng Indian. Ibu juga menganjurkan untuk selalu 
membaca shalawat Nabi di sepanjang perjalanan, seketika 
Ayah saya langsung menancapkan gas mobilnya. Ketika sedang 
asyik mengobrol dengan Ayah, Adikku terbangun dan mulai 
menanyakan  sudah sampai mana perjalanan ini. “Sebentar lagi” 
kataku, mungkin setengah jam an  lagi. Dibalik rasa bahagia nya 
adik dengan adanya liburan ini, sebenarnya ada rasa yang tidak 
enak dihati juga karena tidak dapat mengajak salah satu peliharaan 
adik yang begitu sangat ia sayangi yaitu “Si Pusi” si pusi ini adalah 
sejenis hewan peliharaan kucing yang sedari kecil menemani 
tumbuh Adik. Tidak berlangsung lamadi perjalanan, sekitar 3 jam 
kami skeluarga sudah tiba di Kampoeng Indian yang masih jadi 
tempat wisata baru di Kota Kediri. “Ayolah” ucap ibu mengajak 
kita segera masuk ke tempat wisata. Kami pun sampai di pintu  
tempat pembelian karcis menuju lokasi utama dari Kampoeng 
Indian.  5rb rupiahh!!! Harga tiket yang sangat  terjangkau  untuk 
tempat wisata seperti ini. Tetapi tiket 5rb rupiah tersebut belum 
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yang lainnya, seperti kolam berenang, sewa baret, toilet, dan lain 
sebagainya.

Kampoeng Indian tersebut menyediakan rumah-rumah 
khas Indian yang tertata rapi dan cantik. Tetapi saat saya dan 
keluarga berkunjung di Kampoeng Indian ini ternyata tidak 
hanya menyediakan rumah khas Indian saja akan tetapi juga 
menyediakan beberapa properti yang sering digunakan oleh 
penduduk asli suku India seperti topi yang dihiasi dengan bulu 
unggas dengan corak yang beragam. Eits, tapi properti tersebut 
tidak gratis yaaa. Jika kalian ingin berfoto sambil mengenakan topi 
bulu-bulu dikenakan biaya dengan harga Rp. 5.000,- saja. Sangat 
murah bukan?. “Ayah ayahh!!! Lihat niih, aku seperti putri Kepala 
Suku Indian” ujar Adik yang tampak asyik mengenakan topi 
bulu-bulu yang ia sewa. Tetapi sebenarnya dalam sejarah Suku 
Indian yang berhak mengenakan baju adat dan  topi bulu-bulu 
itu hanyalah Kepala Suku dan  para pejuang yang paling berani 
lah yang diperbolehkan mengenakan kostum tersebut. Saya di 
sana dapat menemukan banyak banget spot foto keren yang 
menjadi favorit bagi para pengunjung, diantaranya seperti  tenda-
tenda khas suku Indian, dan rumah pohon suku Indian. Dengan 
dikelilinginya pohon sengon dan tanaman buah nanas membuat 
suasana di Kampoeng Indian ini terasa sangat nyata. Rupanya 
tempat wisata ini juga di lengkapi dengan kolam renang sekaligus 
rumah pohon. Lokasi yang cukup strategis yaitu berada di lereng 
Gunung Kelud membuat pemandangan sekitar menjadi sangat 
indah dan sejuk. Saya dan keluarga lebih merasakan nuansa ala 
Indian yang lebih lengkap lagi ketika ada beberapa orang yang 
menari ala orang Indian, diiringi dengan musik. Tempat wisata ini 
baru dibuka pada pertengahan bulan Agustus 2017 lalu. Meskipun 
tempat wisata ini baru di buka, bukan berarti wisata ini sepi dari 
pengunjung. Pengunjung sudah banyak yang memadati kawasan 
wisata ini, apalagi pada hari libur. Pengunjung yang datang tidak 
berasal dari kota Kediri saja, namun juga dari kota-kota lain seperti 
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saya dan keluarga.
Tak terasa sudah jam 12 siang, matahari sudah sangat terik. 

Ayah dan Ibu mengajak kami untuk sholat dhuhur berjamaah di 
mushola yang disediakan oleh pengelola tempat wisata. Acara 
dilanjutkan dengan menikmati buah nanas yang dijual di pinggir 
jalan oleh penduduk sekitar, rasanya enak sekali makan sambil 
melihat keindahan tebing-tebing tinggi di samping tempat wisata. 
Lokasi tempat wisata Kampoeng Indian ini tidak begitu jauh dari 
lokasi Gunung Kelud. “Ini gimana langsung arah pulang atau mau 
ke Gunung Kelud dulu?” ucap ayah sambil mengemudi dengan 
lihainya. “Ke Gunung Kelud duluu” kata ku dan adik bersamaan. 
Akhirnya saya dan keluarga lanjut wisata di Gunung Kelud yang 
tidak di rencanakan dari awal persiapan kami.

Satu jam berlalu dan lama nya perjalanan sudah dilewati 
akhirnya kami pun sampai di gerbang tempat pembelian karcis 
menuju lokasi utama dari Gunung Kelud. Ayah mengeluarkan 
uang untuk membayar karcis, palang pintu perlintasan diangkat 
dan akhirnya itu menjadi pertanda bahwa kami sekeluarga telah 
sampai di Gunung Kelud.

Untuk harga tiket saya dan keluarga totalnya Rp. 37.000. 
Jadi untuk harga tiket orang dewasa Rp.8.000 dihari efektif. Dan 
parkir mobil Rp. 5.000. sedangkan untuk yang berkunjung di hari 
libur atau akhir pekan dikenakan biaya Rp. 10.000. Gunung Kelud 
memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan, tidak herran 
kalau wisata Gunung Kelud menjadi salah satu alternatif  liburan 
untuk warga Kediri dan sekitarnya. Saat saya dan keluarga sampai 
di parkiran mobil, kami turun dan langsung mengabadikan foto 
di dekat-dekat situ. Sebenarnya saya ingin naik ke puncak, tetapi 
mobil tidak bisa naik lebih tinggi lagi, dikhawatirkan terjadi hal 
yang tidak diinginkan. Jadi untuk mecari spot foto yang lebih tinggi 
dan lebih kecee lagi perlu menaiki ojek yang tarif nya 15.000,- 
pulang pergi. Saya langsung mengajak Ayah saya dan Adik untuk 
segera memesan ojek. Saat Ibu saya ajak, Ibu Saya menolaknya 



Kumpulan Cerpen Siswa SMPN 4 Surabaya 193

karena takut jalan nya yang sangat menanjak. Dipuncak kawasan 
Gunung Kelud terdapat sebuah danau kawah dengan air belerang 
yang hangat dan jernih. Suasana dan udara yang terdapat di sini 
terasa sangat sejuk dan menyegarkan. Gunung Kelud sangat cocok 
untuk tepat berkumpul bersama teman atau keluarga. Sangat sia-
sia jika saya tidak mengabadikan momen bersama keluarga. Puas 
berkeliling dan berpetualang di kawasan Gunung Kelud, kami 
sekeluarga segera turun untuk membeli buah tangan.

Saat perjalanan pulang saya dan adik tertidur pulas. Saat 
kami bangun, tahu-tahu kami sudah berada di rumah. Sungguh 
menyenangkan liburan kali ini. Saya tidak sabar berwisata lagi 
bersama Ayah, Ibu dan Adik. Ah pokoknya liburan sekolah kali ini 
sangat istimewa sekalii, saya bisa berlibur bersama keluarga yang 
sangat menyayangi saya. Saya pun kembali tertidur sampai pagi 
karena masih kecapean. 
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Akhir Tahun 2017  
Oleh: Prasita Keizha Divany VII-E/32

“P
riiiiiiiiit....”, bunyi tiupan peluit 
panjang tanda kereta akan bersiap 
untuk diberangkatkan. Aku yang 

pada lima menit terakhir menaiki gerbong ke 
enam, langsung sibuk mencari tempat duduk 
yang sesuai dengan tiket yang kupegang. 
Ahaaaa ............“ 07-08 ”akhirnya ketemu 
juga. “Maam disini”, teriakku kepada Mamaku 
yang masih menyusuri lorong gerbong 
sambil berpegangan pada besi-besi deretan 
kursi karna kereta api sudah mulai berjalan 
meskipun masih perlahan. Seraya mendongak 

aku mencari tempat yang masih tersedia untuk meletakan 
koper dan tas jinjingku. Kulirik penumpang di depanku seraya 
melontarkan sedikit senyum tipis di bibirku. “Maaf Bu, permisi 
saya mau meletakan tas-tas saya“. “Oh iya silakan Dik, taruh 
saja diatas dekat tas milik Ibu“, wanita paruh baya itu membalas 
dengan ramah. “Terima kasih Bu“. Setelah itu kuhampiri mamaku 
untuk membantu Beliau agar cepat menempati tempat duduknya. 
Kusambar tas jinjingnya sambil ku pegang tangannya seraya ku 
tuntun ke bangku kami. Tak lama kami sudah menempati bangku 
kami yang begitu nyaman rasanya, kusandarkan kepalaku untuk 
menahan pengaturan bangku agak kebelakang. Hmmmmm 
akhirnya aku bisa rilex di bangkuku. Dalam hati aku membayangkan 
menikmati perjalanan liburanku kali ini. Kutatap jendela kaca 
disampingku, pemandangan silih berganti dihadapanku seiring 
mulai kencangnya laju kereta. Kulihat mamaku mulai asyik 
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bercerita diselingi tertawa bersama Ibu paruh baya bangku 
depan kami. Kumulai menguap dan sedetik kemudian mataku 
kupejamkan.

Waktu cepat berlalu kulirik jam tanganku menunjukan 
angka 10.23 WIB, kukucek mataku sambil menegakkan tubuhku, 
mamaku tersenyum kearahku “Belum sampai Mam?”, tanyaku. 
“Ini sebentar lagi akan sampai kok, kamu sudah bisa siap-siap”. 
Sambil kumenikmati pemandangan sawah-sawah hijau berhektar 
dibawah langit biru berawan keputihan, kebun jagung yang mulai 
menguning dan siap untuk dipanenpun aku temui disini. Tak lama 
kemudian dari mikrophone terdengar suara bahwa kita telah tiba 
di stasiun Tulung Agung. Ya... liburanku kali ini aku dan mamaku 
mengunjungi Budeku di Tulung Agung. “Kei, ayo bersiap kita akan 
turun disini”. “Iya Mam, nanti mama langsung ke Bude Yayuk aja 
ya, aku langsung nemui Alwan”. “Iya hati-hati ya Kei, jangan terlalu 
malam baliknya”. “Baik mam”. Setelah kami menuruni tangga 
kereta, aku langsung berpamitan pada mamaku dan memanggil 
ojek untuk menuju ke tempat tujuanku yang telah aku dan Alwan 
sepakati lewat telpon kemare sebelum nanti ku bermalam di 
tempat Budeku. “ Pak, ke Desa Dokar ya...yang tempat wisata 
baru itu lho Pak“, pintaku pada Pak ojek motor. “Iya, ayo saya 
antar Bapak sudah tau kok tempatnya”, Pak ojek tersenyum sambil 
menyodorkan helm kepadaku. 

Wow...takjubku tak bisa kulukiskan ternyata aku tak perlu 
ke luar negeri untuk menikmati suasa dari pembuatan film “ 
The Hobbit “. Ya rumah tiruan dari manusia kerdil yang dijuluki 
Hobbit kini benar-benar ada di hadapanku. Sambil mencari 
sepupuku kukeluarkan cameraku dan mulai cekrik sana cekrik 
sini dan gak lupa selfie-selfie gitu.... Luas sekali areanya ada 
tiga rumah ditempat wisata ini dan sangat ramai, untuk masuk 
ke rumah-rumah itu kami harus saling bergantian. Ku coba cari 
sepupuku dengan menyapu pandangan kesana kemari tetap tak 
kutemukan. Karena rasa keingin tahuanku akan rumah mungil ini 
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ku mulai memasuki rumah paling bawah. Kutapaki jalan setapak 
yang terhampar di lapangan rumput hijau yang begitu luas, dan 
disudut terdapat air mancur yang jernih airnya mengalir dari 
ketinggian perbukitan. Lucu banget rumah mungil ini, tingginya 
hampir sama dengan ukuran tinggi orang dewasa. Untuk 
masukpun banyak yang harus menunduk untuk melewati pintu 
depannya. Pintunya berbentuk bulat dengan daun pintu yang 
klasik ada ukiran di pinggirnya. Memasuki ruangan depan kulihat 
berjajar kursi dan meja mungil, didinding dihiasi gambar poster 
yang tertata rapi. Ada poster dari Frodo tokoh utama dari film 
Lord of the ring, Gandalf, dan gambar pemain-pemain tokoh the 
Hobbit. Cukup puas ku berselfie di dalam rumah ini. Ternyata hasil 
jepretannya bagus banget untuk backgroundnya. Kulanjutkan 
menaiki bukit melalui jalan setapak untuk menuju rumah ke 
dua. Yang ini agak berbeda karena atap rumahnya seperti bentuk 
jamur tapi ada cerobong asap yang tinggi. Pada rumah ke tiga 
yang kumasuki aku bertemu dengan sepupuku bersama teman-
temannya Rendi teman Alwan dari Situbondo, sedangkan Siska 
dan Aurel dari Jember yang masih ada hubungan kerabat dengan 
mamaku. Kami akhirnya berlima bergabung dan menelusuri areal 
wisata Rumah Hobbit dengan serunya. Puas mengelilingi areal 
ini kami beristirahat di sebuah kedai yang disediakan oleh pihak  
wisata sini. “Kei, bagaimana sekolahmu di Surabaya?”, sepupuku 
bertanya padaku sambil memegang minuman dan kulihat masih 
penuh dimulutnya, hmmmm Alwan tetep aja joroknya mulut 
penuh gitu masih sempat-sempatnya bicara. “Baik Wan, raportku 
kemarin juga lumayan bagus kok, makanya mama membolehkan 
aku liburan kesini. Trus bagaimana dengan sekolahmu sendiri ?”, 
aku balik bertanya. Alwan adalah sepupuku, anak dari Budeku 
yang sebaya denganku. Anaknya pemalu tadi cukup pandai 
disekolahnya. Disamping itu dia senang sekali berpetualang 
makanya begitu dia telpon kalo di daerahnya ada tempat wisata 
petualangan rumah Hobbit aku segera meluncur kekotanya untuk 
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melihat sendiri apakah benar hal itu. Ternyata memang betul 
apa yang diceritakannya. “Baik Kei, raportku juga lumayanlah gak 
jelek-jelek banget”.

Tak terasa ngobrolin tentang sekolah, hari mulai menjelang 
sore, kami berlima bergegas untuk segera kembali kerumah Alwan. 
Ketika menunggu angkutan yang akan kami naiki tiba-tiba dari arah 
blakang.... “Hus..hus...hiaaaaa, awas minggir cah”. Kami berlima 
serentak menoleh kebelakang, ternyata ada gerobak muatan 
rumput yang ditarik oleh seekor kerbau. “Haa ..haaa... haaaa, 
kebo rek”, kami berlima tertawa bersama. “Hei yak opo yen nunut 
numpak gerobak ? ayokk..cepetan rek...!”, teriak Rendi sambil 
kami berlima lari bersama menyusul gerobak kebo tadi. “Paklik..., 
Paklik..., kulo nunut njih...”, seru Alwan. “Yo, kono numpak ndik 
mburi”. Jadilah kami berlima naik ke gerobak di atas rumput-
rumputan. Wkwkwkwkwkkk...pengalaman pertamaku nich naik 
gerobak kerbau, ternyata seru juga. Sampai dirumah setelah 
mengucap salam kami berlima menuju kamar masing-masing 
yang sudah disediakan oleh Bude kami. Setelah membersihkan 
diri kami berkumpul diruang tengah untuk menikmati hidangan 
makan malam. Hmmmmm... enak banget masakan Budeku ini. 
Yea..Ayam lodho kuliner khas kota sini. Kami berkumpul sambil 
bersenda gurau menceritakan pengalaman kami siang tadi. Hari 
smakin gelap dan satu persatu kami pamit untuk beristirahat 
karena bsok petualangan akan kami lanjutkan ke pantai Telaga 
Warna sesuai kesepakatan kami. Mudah-mudahan esok 
petualangan liburanku lebih seru lagi. Sambil kupeluk guling dan 
kutarik selimutku, aku pejamkan mataku sambil membayangkan 
serunya bermain air di pantai sampai membuatku terlelap di atas 
peraduanku.......
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Pantai Klayar Pacitan  
Oleh: Rahmalia Budiani 7B

P
ada waktu tgl 16 Desember 2017 saya mengambil rapot, 
dan di situ saya merasa senang karena waktu liburan telah 
tiba. Setelah liburan tiba ternyata ayah saya ada panggilan 

harus kerja luar pulau selama 1 bulan lamanya, yaudah saya 
terpaksa liburan  di rumah saja. Meskipun di rumah saya merasa 
sangat senang, karena saya bisa bermain bersama teman, pergi 
bersama ibu dan kakak saya. Ke esokan harinya saya diajak 
bermain bersama teman saya, saya bermain hingga sore, lalu saya 
pulang mandi dan sholat. Hari semakin berlarut saya sudah 4 hari 
libur sekolah tapi saya masih saja duduk di rumah sambil main 
hp. Soalnya teman teman saya ga ada yang ajak maen,karena 
pulang ke dessa semua.Keesokan harinya saya msih di rumah. 
Tapi tanpa saya sadari teman sd saya berkunjung ke rumah dan 
ingin mengajak saya pergi ke mall jalan jalan. Saya pergi ke mall 
bersama ke 5teman saya. Yang bernama Ravena,Neviola,Citra,dan 
Amanda. Saya berlajan jalan sepanjang mall yang saya kunjungi. 
Dengan rasa lelah saya berhenti di sebuah restourant KFC di mall 
tesebut, yaudah saya berhenti dan makan di tempat itu. Ternyata 
hari sudah sore ,sudah pkul 17.00 wib. Lalu saya pulangbersama 
teman teman saya dengan naik uber. Saya, pulang sudah larut 
malam,saya pulang sudah hampir magrib,lalu saya mandi dan 
sholat magrib. 

Dan keesokan harinya ternyata saya di jemput saudara  
untuk diajak pergi kedesa dan liburan di sana. Yaudah akhinya 
saya bergegas mandi dan menyiapkan barang barang yang perlu 
saya bawa untuk menginap di desa selama satu minggu. Desa saya 
berada di Pacitan. Saya berangkat ke sana bersama ibu,kakak, dan 
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seluruh saudara saya. Saya berangkat naik mobil. Saya berangkat 
pada pukul 19.00 wib. Saya merasa senang akhirnya bisa berlibur 
bersama keluarga di desa meskipun ada yang mengganjal karena 
tidak lengkap keluarga saya,karena tidak ada ayah. Tapi tidak apa 
apa disana banyak keluarga saya. Saya bermain diladang,, di bukit 
gunung, bermain air di sungai, mrmbantu nenek menanam padi 
dan laiin sebagainnya. Disitu saya berfoto bersama keluarga , 
mandi di sungai, cuci baju bersama. Saya sangat suk di situ karena 
di desa saya bisa mendekatkan diri dengan alam, dengan suasana 
yang sejk,rindang,dingin dan tidak bising. Berbeda dengan di 
kota yang sangat kuumuh, polusi udara di mana mana,, limbah 
pabrik yang kotor, suara kendaraan bermotor yang bising dll. Tapi 
saya harus menempuh kehidupan saya di kota untuk sekolah dan 
meraih cita cita saya. Saya di desa sangat senang karena warganya 
yang ramah ramah, saya jugak bisa melihat keindahan alam di 
desa saya. Saya melihat pemandangan sawah yang sangat hijau,, 
dengan tanaman padi yang sangat subur,dan aliran air sawah yang 
sangat jernih . saya berfoto foto di sana , dengan keindahan sawah 
di sini. Inilah hasil foto yang saya ambil darii foto foto tadi. 

Inilah foto yang saya 
ambil. dan hari sudah siang 
kembali saya ke rumah. 
Lalu itu saya makan dan 
ber istirahat di rumah. 
Saya menonton tv, makan 
bersama, tertawa bersama 
hingga peut sakit, dan hari 
sudah mulai petang,saya 
segera mandi. Ke esokan 
harinya saya pergi berlibur 
di Pantai Klayar PACITAN.

Pantai Klayar 
merupakan pantai yang 
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sangat indah di kota ini sampai sampai masuk kategori pantai paling 
indah. Pantai ini juga merupakan pantai berpasih putih dengan 
bukit bukit di sekitarnya sehingga membuat pemandangannya 
sangat menggoda dan menakjubkan. Pantai ini terletak di 
Kecamatan Donorojo, tempatnya di Desa Kalak,Kabupaten Pacitan, 
Jawa Timur dari pusat kota pacitan. Pantai Klayar dapat ditempuh 
dengan jarak sekitar 40 km dari arah barat Pacitan, menghabiskan 
waktu sekitar 1-3 jam. Setiba di pantai Klayar saya dan keluarga 
saya disambut dengan melihat indahnya Dua karang setinggi 
pohon kelapa di sisi timur pantai. Karang inilah yang menjadi 
icon pantai Klayar Pacitan. Pada bagian pantai tersebut, terdapat 
karang lain yang menahan  terjangan ombak laut selatan. Diantara 
batu karang tersebut ada yang paling menarik yaitu ada sebuah 
karang raksasa dapat dikatakan mirip dengan tempat Wisata Lot 
Bali.

Pantai Klayar selain 
memiliki pemandangan 
yang sangat indah juga 
memiliki keunikan yaitu 
adanya batu karang yang 
secara alami memiliki 
bentuk yang unik. Saya 
dan keluarga saya sangat 
menikmati keindahan 
alam yang ada di pantai ini. Serasa berada di syurga alam. Ada 
air mancur dan seruling laut yang mengitari pantai ini. tapi 
sayang tidak bisa foto karena batrai kamera, saya habis. Sayadan 
keluarrga hanya menikmati keindahan alam ini dan bermain, 
bergembira, bahagia dapat dirasaka di pantai ini. Pantai Klayar 
ini terjadi kaena tekanan ombak yang cukup besar masuk melalui 
celah batu sehingga menimbulkan dan bunyi seperti seruling di 
pinggir pantai. Pantai Klayar ini memiliki air laut yang sngat biru 
dan ombak nya cukup besar, jadi semua pengunjuung di harapkan 
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berhati hati. Saya dan keluarga saya cukup bermain di tepi pantai 
serta menikmati keindahan alam di pinggir laut. Keluarga saya 
tidak membolehi saya untuk terlalu menengah karena ombak 
air lautnya sangat besar. Saya juga menikmati pemandangan 
pantai Klayar di atas bukit dari gardung pandang.Ada berapa 
rute menuju pantai Klayar yang bisa ditemuh, selama perjalanan 
menuju pantai klayar. saya dan keluarga saya jalan yang sangat 
berkelok kelok naik turun bukit. Saya sangat suka karena di desa 
saya memiliki keindahan pantai yang begitu luar biasa. Apalagi 
keindahan goa goa yang ada di Pacitan. Karena kata ibu saya Kota 
ini terkenal dengan exotic keindahan alamnya yang luarbiasa. Saya 
juga mengunjungi tempat wisata Goa Gong uhhh tempatnya yang 
sangat ramai dikunjungi oleng pengunjung,, dengan keindahan 
alam di dalam goa yang sangat indah. Warna warni lampu 
mengelilingi goa Gong tesebut dengan tetesan air yang sangat 
dingin yang ada di permukaan goa ini. Goa yang sangat cantik, 
dan juga sangat indah. Tetapi saya tidak lama di sana, syaang saya 
hanya sebentar di sana. Lalu saya melanjutkan perjlanan menuju 
pulang karena hari sudah semakin sore dan hawanya semakin 
dingin.

Tetapi di tengah perjalanan ada suatu keindahan yang sangat 
menakjubkan. Yaitu keindahan pantai SOGEH PACITAN dengan 
keindahan pantai ddi pinggir jalan sapaerti syurga yang ada di 
bumi bagi saya dan keluarga. Dan keluarga saya tidak segan untuk 
berkunjung terlebih dahulu di pantai itu. Hanya membayar Rp. 
2.500 kita dapat memasuki laut itu. Saaya dan keluaraga turun 
dari mobil,ddi sambut indahnya laut yang sangat indah,dengan 
airr yang begitu biru dan ombak yag sangat besar menyelimuti 
pantai itu, meskipun ombak yangsangat besar itu ada orang yang 
bermain slancar di situ. Saya tidak boleh menikmati keindahan 
air itu, karena keluarga saya takut terjadi apa apa! Dan tak lama 
kemudian sudah pukul 05.30 hari sudah semakin malaam saat 
nya kita pulang. Dan akhirnya saya dan keluarga melanjutkan 
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perjalan pulang yang agak jauh dan lama. Disitu saya berhanti 
untuk sholat magrib dan  makan disebuah warung sederhana di 
pinggir masjid. Hari sudah mulai malam dan saya serta keluarga 
langsung melnjutkan perjalanan pulang. Sampai disitu lah liburan 
saya selama di desa. Dan keesokan harinya saya pulang kembali di 
kota kelahiran yaitu Surabaya. 

SELESAI
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Goodbye Bad Nature  
Oleh: Sevia Azzarah Riyanto 9C/37

U
ntuk liburan kali 
ini sepertinya akan 
berbeda dengan 

liburan liburan sebelumya. 
Aku awalnya sangat 
jengkel dengan liburan di 
penghujung tahun 2017 ini, 
bosan ya satu kata itu yang 
mampu menggambarkanku 
saat ini. Di liburan tahun 
ini setiap hari aku harus 
menyicil tugas yang guru 
berikan, tugas yang sangat 
tidak ukuran hm;.. dan 
benar kataku liburan kali ini 
benar-benar membosankan. 
Liburan berlangsung selama 
2 minggu, seperti biasa seperti yang ku ceritakan 
diatas aku harus mengerjakan tugas untuk hari pertama 
liburan,dan sampai tiba dimana hari kelasku untuk pemotretan 
buku kenangan. Setidaknya aku ada waktu beristirahat sehari.
untuk kali ini mungkin aku harus memberhentikan hobbyku yang 
suka shopping diMall. Mungkin, untuk hari biasanya seminggu 
aku akan mengunjungi Mall 2-3 kali dalam seminggu, entah untuk 
sekedar makan atau nonton dan membeli pakaian. Tapi kali ini 
aku hanya satu minggu sekali menginjakkan kaki diMall. Saat aku 
mengerjakan tugas tiba-tiba sesuatu terlintas di otakku, apakah 
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aku siap meninggalkan tahun ini, tahun dimana teka-teki, ujian 
hidupku ada di Tahun ini?

Ya di tahun 2017 terlalu banyak sekali teka-teki hidup dan 
ujian yang aku alami. Mulai dari penghianatan seorang laki-laki, 
dijebak oleh teman sendiri, bermasalah dengan banyak orang.
Sejujurnya aku sangat membenci tahun ini,aku tidak suka hidup 
bermasalah tapi kenapa di tahun 2017 ini banyak sekali cobaan 
hidup. Ya sebut saja sebagai cobaan hidup. Umurku terlalu kecil 
untuk menghadapi masalah itu, ya sebut saja aku egois, tidak 
mau menerima kekalahan, tidak mau menerima penolakan, aku 
benci itu. Dan itu yang menyebabkan aku menjadi gadis seperti 
sekarang, gadis yang tidak punya ketakutan sama sekali gadis 
brutal ya itulah kata yang cocok menyebutkan aku saat ini. Masalah 
ini sebenarnya masalah kecil hanya tentang aku cemburu, apa aku 
salah jika aku cemburu? ku rasa tidak karna aku suka, ya aku suka 
sebut saja aku egois bukan siapa-siapa tapi sudah cemburu. Aku 
tidak suka saat dia tau aku tertarik padanya, aku enggan untuk 
berkata karena aku gengsi dengan temanku, Dan yang lebih parah 
lagi saat dia membuatku cemburu dengan musuh ku !

Aku tidak suka jika musuhku merebut apa yang ku suka 
yang ku punya anggap saja dia Pho, Tapi entah aku yang tolol 
atau mudah dibodohi hanya dengan mengandalkan cemburu aku 
bisa melakukan hal konyol yang membuat aku menjadi seperti 
sekarang menjadi gadis paling kejam yang aku rasa cocok untuk 
sebutanku sekarang. Aku merasa benar-benar menjadi wanita 
bodoh dan terkonyol saat itu. hingga musuhku menyimpan 
dendam dan dia menang, dia menjatuhkanku disaat aku dalam 
keadaan lemah. tidak mengenal teman saat itu, tidak mengenal 
siapapun aku telah bersumpah pada diriku tidak akan pernah 
suka terhadap laki-laki yang telah membuatku seperti ini entah 
menjadi sahabat/teman, dan untuk musuhku aku tidak akan 
membalas perbuatanmu Tuhan bersamaku. Sakit, ya benar sakit 
sekali rasanya mengira orang tersebut suka terhadap kita memberi 



Kumpulan Cerpen Siswa SMPN 4 Surabaya 205

harapan, membantu saat kesusahan, makan di restoran bersama, 
keluar bersama, tapi hanya dianggap sebagai teman tidak lebih, 
HAHAHA, TERIMAKASIH SEKALI TELAH MEMBUAT AKU SEPERTI 
WANITA MURAHAN,

Setelah kejadian itu aku menjadi gadim pendendam aku 
benci teman sekelasku, aku benci siapapun yang telah merusak 
kebahagiaanku, aku benci orang-orang yang membuat orantuaku 
meneteskan air mata. Ya. Kamu masa laluku. Seandainya pagi 
itu kamu tidak membuat omongan aneh-aneh kepada guru aku 
tidak akan membencimu saat ini. Seandainya saat itu kamu tidak 
bersekongkol dengan musuhku aku tidak akan menjadi liar seperti 
ini, jika kamu menolak cintaku tapi kita bisa berteman. Tapi kamu 
sendiri yang membuat aku benci terhadap kamu.

Hari ke hari aku lewati selalu dengan senyuman, aku tidak 
pernah memperdulikan omongan orang lain aku menjadi gadis 
tersombong saat itu, omongan sahabatku bahkan guruku 
aku hiraukan bahkan orang tuaku aku hiraukan, meeka selalu 
mengiatkanku agar aku menjadi gadis tidak pendendam. Aku 
sakit saat itu, aku butuh seseorang untuk mengajakku bangkit, 
aku merasa sendiri saat itu, saat semua siswa bersekolah dengan 
bahagia aku tidak, aku benci sekolah aku ingin kluar dari zona 
ketidakadiln itu, Mama ya mama yang telah membuatku seperti 
sekarang lagi, ayah yang selalu meyemangatiku. Berbagai masalah 
aku lakukan, hingga satu sekolah sempat membenci itu, aku sadar 
apa yang aku lakukan hal bodoh katakan saja menghina guru di 
sosial media. Apakah itu siswa waras? tidak aku gila saat itu, aku 
tersulut emosi, aku punya dendam dan aku mempunyai kenangan 
buruk aku punya dendam yang belum terbalaskan.

Lagi dan lagi aku benci terjatuh aku tidak suka dikasiani aku 
benci omong kosong mereka semua,tapi apadaya terlamabat, 
semua sudah aku lakukan, membuat malu diriku sendiri bahkan 
orang tuaku lagi dan lagi. Untuk kesekian kali lagi mama dan ayah 
yang membangkitkanku.
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Selama aku kelas 9 ini aku tidak tenang bersekolah, aku 
menjadi gadis pendendam lagi-lagi harus ku katakan, karena 
memang ini kenyataannya, aku rapuh dan aku sakit. Mama selalu 
mengingatkanku agar aku sabar dan tidak perlu dendam karena 
msih ada Tuhan. Dan sejak saat itu aku lebih menjadi gadis 
sebut saja anak mama, bahkan untuk ukuran tanding saja saat 
aku masih mengikuti TAEKWONDO mama tidak ku perbolehkan 
untuk melihat, tapi berbeda saat ini aku lebih senang mama 
tau duniaku. Hari demi hari aku lewati sakit memang terlihat 
bahagia saat hati kita rapuh, tapi aku tidak suka dikasiani, Bicara 
soal dendam apakah dendam itu masih ada? Benar memang 
jika batu yang sering terkena angin akan rapuh, ya begitulah 
aku  dendam itu perlahan hilang seiring berjalannya waktu. aku 
sering meanfaatkan sosial mediaku untuk mencari ilmu tentang 
dendam apakah baik atau tidak diagama ini, sedikit demi sedikit 
aku dapat melupakan masalah itu Dan jika ada yang bertanya 
tentang sakit hati, apakah aku sakit hati? apakah aku masih 
belum bisa meluakan masalaluku? jawabnnya finish, ya aku sudah 
melupakannya, aku sudah bisa bergerak maju, untuk saat ini aku 
hanya bisa menyebut sebagai ice boy karena sifat dinginnya yang 
membuat aku penasaran.

Dan sebelum menginjak di awal tahun tentunya Sevia sudah 
berubah dong gadis yang ceplas ceplos, ceria, mudah maafin dan 
yang pasti ga pelit .HEHEHE. Dan sebelum cerita ini selesai aku 
hanya ingin berkata maaf mungkin dalam ceritaku banyak yang 
tersinggung, aku mau nympein sesuatu untuk :
1. Mama dan ayah buat mama dan ayah makasih ya ma, yah 

yang udah nyemangatin kakak jadi wanita yang gapunya 
dendam, jadi wanita yang lebih baik lagi, makasih sekali 
kakak ucapin kakak sayang mama dan ayah.

2. Untuk ibu yang sudah aku sakitin hatinya bu, mungkin cerita 
ini ga akan nyambung sama temanya tentang liburan, tapi 
Sevia harus mengucapkan ini Sevia minta maaf ya bu, Sevia 
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tau Sevia salah ga seharusnyamengatakan ibu seperti itu, 
Sevia tau mungkin untuk selama ibu mengajar ibu baru 
menemukan murid senakal, sesongong, sesombong Sevia, 
tapi Sevia udah berubah kok bu Sevia udah jadi murid yang 
kayak ibu bilang kalo wanita tutur katanya harus sopan, 
bantu Sevia berubah ya bu, dan doakan Sevia sukses unas.

3.  Guru-guru yang sudah mau menyuport Sevia terimakasih 
banyak, Sevia tidak tau harus mengungkapkan dengan cara 
apa, Sevia hanya bisa berkata terimakasih banyak sudah 
menyemangati Sevia dan menasehati Sevia, saat Sevia salah.
Mohon maaf ya pak, bu jika Sevia ada salah, doakan Sevia 
sukses unas.

4. Sahabat ku 4 orang cewek yang gaada dalam cerita, 
terimakasih banyak untuk kalian yang udah bantu aku 
bangun selain mama ayah, kalian cewek berani, kenapa aku 
sebut gitu, banyak anak takut berteman dengan Sevia tapi 
kalian gaperna takut, kadang aku suka benci kalian karna 
sering ngilokin aku egois karepe dewe, tapi aku sadar kalian 
ngelakuin itu supaya aku tau  kalo yang tak lakuin itu jelek, 
makasih rek wes mau temenan sama aku nrima aku apa 
adanya, bantuin aku kalo aku gabisa tugas, kalian cewek 
hebat kalian cewek baik, Sevia sayang kalian smafav bareng 
rek, sukses bareng .

5. Masalaluku terimakasih banyak telah memberi pelajaran 
yang sangat indah, bahwa yang sebenarnya cantik pun belum 
tentu indah dan baik.

6. Orang-orang yang udah ngebenci Sevia, terimakasih banyak 
telah mau mengurusi hidup Sevia mau keppoin tentang Sevia 
sejujurnya Sevia gasuka dikepoin tapi aku kasian kalian, hehe 
makasi ya kalian dah menang lo dan Sevia juga udah menang 
Sevia udah garapuh lagi yang rapuh Sevia lama, bukan Sevia 
baru 2018.

7. Kamu pria berhati batu, bersifat dingin, terimakasih telah 



208 Goresan dalam Biduk

membuat Sevia keluar dari zona keterpurukan ini, mungkin 
disini Sevia yang terlalu ngebet, kamunya engga, tapi TUHAN 
gak tidur kan. terimakasih telah menjadi pria berhati batu 
yang tetap teguh pada pendirianmu untuk tidak menyakiti 
wanita. terimakasih telah pernah menunjukkan sisi 
terlembutmu walaupun hanya 1 hari HEHE, didompetku 
masih ada lo, sukses unas bareng.

Semoga teman-teman menikmati ya ;.btw ini kisah nyata l…
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Indahnya Liburanku  
Oleh: Shidqi Nafil Rizqullah VII-D/31

T
ing Tung Tang… Bunyi alarm di kamar Renatha/Ren. Ren 
segera terbangun. Ren mematikan alarm seraya melihat jam 
di alarm. Ren segera mandi. Hari ini adalah hari pertama 

liburan semesteran. Keluarganya rencananya mau menginap di villa 
pantai sekaligus liburan ke pantai. Usai mandi, Ren mengenakan 
baju lengan pendek warna merah jambu, celana jeans semata 
kaki, kerudung warna krim, mantel abu-abu panjang, tak lupa 
jam tangan gambar kupu-kupu menghias pergelangan tangan 
kirinya. Setelah berpakain, Ren segera salat Subuh. Usai salat dan 
membereskan alat salat, ia pun menyiapkan barang-barang untuk 
menginap di villa. Ia menyeret tasnya menuju mobil. “Sini, Ren,” 
ujar Rendy -kakak Renatha- seraya mengangkat tas Ren kebagasi. 
Rendy kebetulan berada di bagasi mobil. “Ren, Ndy! sarapan dulu 
sini!!” teriak bunda dari meja makan. Ren dan Rendy menuju 
meja makan. Mereka sarapan roti panggang keju dan di atasnya 
berlumuran keju cair dan jus mangga meises.

Usai sarapan, Ren mengenakan sepatu sporty warna merah-
putih. Ren masuk kemobil dan duduk manis di jok belakang. 
Bunda menutup semua jendela, dan mengunci pintu rumah 
dan pagar. “Sebelum berangkat, kita berdoa dulu. Doa dimulai! 
Bismillahirrahmanirrahim…,” kata ayah memimpin doa. Lalu 
mereka berangkat.

Ren sangat bosan. Ren merogoh smartphonenya dari saku 
mantel. Ia memutuskan untuk berchatting bersama Sahabatnya, 
Melittha atau Littha. Tiga puluh menit kemudian, mereka pun 
offline. Ren membuka facebooknya. Nama facebook Ren adalah 
Ren Atha. Tak sampai 5 menit, Ren keluar dari facebooknya. 
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Akhirnya mereka sampai di pantai. Ren membawa tasnya menuju 
villa pesanan ayah. Usai merapikan barang-barang, Ren berganti 
pakaian dengan kaus dan celana panjang dan kerudung. Ia 
membawa tikar menuju pasir pantai lembut dan putih. Ia duduk 
menghadap pemandangan pantai yang indah. Di pahanya terdapat 
buku tulis dan pena. Di cover depan buku tersebut bertuliskan 
‘Kumpulan Karangan Renatha’. Ia menghirup udara pantai, lalu 
menghembuskannya dengan pelan. ‘Subhanallah, indah sekali!’ 
batin Ren. Ren mecari halaman yang kosong. Akhirnya ia temukan. 
Ia ingin membuat puisi. 

Pemandangan Pantai
Pantai…
Sungguh betah bila mata melihat pemandanganmu…
Pasir putih yang lembut dan halus, air laut yang membiru.
Kapas putih nun indah terlukis di langit biru, sebiru air pantai.
Semiir angin menerpa diriku, sungguh bagai penyejuk dalam 
hidupku.
Pantai.. Apakah ini namanya pantai?
Subhanallah! cantik sekali.
Sungguh lucu melihat kerang berbagai warna dan bentuk 
yang lucu…
Angin berhembus juga penyejuk emosi apalahi ditambah 
pemandanganmu,
Oh sungguh betah aku berlama lama di sini. 
Sayang seribu sayang jika dirusak oleh tangan jahil manusia. 
Ciptaan maha kuasa sungguh indah. 
Berasa terbang dengan karpet terbang. 
Terbang mengelilingi surga dunia yang indah ini. 
Inilah pemandangan pantai bak beranda surga…

Bagaimana puisinya? sangat indah bukan?!
Ia menaruh buku dan pulpen di sampingnya. Ia masih ingin 
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menikmati pemandangan pantai ini. Ren pun meletakkan tikar 
dan buku pulpennya di dalam villa. Usai membereskan, ia keliling 
di pingir air laut. Ia bisa melampiaskan rasa kesalnya karena 
musuhnya, Lani selalu menuduh Ren. Ren hanya bisa sabar dan 
tabah. Untung Littha selalu mensupport Ren. Ia mencari kerang 
di seluruh sudut pantai. Ren juga bermain ayunan di pantai. Yang 
diikatkan pada batang pohon kelapa ke batang pohon lainnya. 
Yang mirip gendongan bayi itu loh… Karena angin, Ren akhirnya 
tertidur. “Ren, Ren, Ren, Renatha!!!” Teriak Rendy berusaha 
membangunkan Ren. Teriakan tersebut membuat Ren terbangun. 
“Kamu ngapain sih, tidur di sini!?” dengus Rendy. “Maaf, abisnya 
anginnya semilir, sepoi-sepoi. Jadi ngantuk, deh!” jawab Ren. 
Mereka makan siang di restoran seafood yang tak jauh dari pantai. 
“Ren, nanti kita liat sunset sore, ya?” bisik pelan Rendy di depan 
telinga Ren. “Yup!” jawab singkat Ren. Bunda dan ayah memang 
sudah tahu rencana kedua anaknya. 

Usai makan, mereka ke villa lagi. “Masih jam 11.56!” kesal 
Ren. Akhirnya waktu zuhur tiba. Ren mengambil wudhu dan salar 
Zuhur. Habis salat Zuhur, Ren segera tertidur. Saat waktu ashar 
tiba, Ren terbangun. Ren mengambil wudhu lalu salat ashar. 
Usai salat, ia mandi. Usai mandi, Ren mengenakan kaus lengan 
panjang warna merah bergambar sepatu balet merah jambu. Di 
baju bertuliskan ‘The pink shoes’. Celana pink semata kaki polos, 
dan kerudung rabani putih. Ia menyiapkan kacamata hitamnya 
dan kamera smartphone. Ren membantu Bunda membuat 
camilan nanti, yaitu sederhana, chococips cookies. Ayah dan 
Rendy mencari kelapa. Lalu dituang air kelapanya kegelas. Mereka 
meggelar tikar di pasir putih. Matahari hampir tenggelam. Mereka 
siap dengan kacamata. Ren sudah siap dengan kamera. Dan, Ren 
berhasil mengabadikannya tepat waktu. Maklum, Ren juga ikut 
ekskul fotografer. Mereka juga melihat sunrise.

Esoknya, siang-siang Ren dan Rendy akan berenang. 
Ren sudah siap dengan baju renang muslim lengkap dengan 
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kerudung. Mereka pun langsung menyeburkan diri. Mereka juga 
mencari kerang. Tak lupa mereka membuat istana pasir. Rendy 
mengabadikannya dengan kameranya. Tak terasa, mereka harus 
pulang. Sisa liburan ini untuk menginap di rumah Milia (sepupu). 
Ren takkan melupakan pengalamannya di pantai. Bahkan Ren 
membuat scrapbook tentang pemandangan pantai tersebut. 
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Jatim Park Wisata Educasi  
Oleh: Sofie Kusuma A. 7C/34

M
entari pagi bersinar 
seolah-olah takkan ada 
kesudahannya dengan 

angin yang berhembus. Pagi ini 
aku sibuk merapikan barang-
barang yang akan kubawa nanti, 
Hari ini aku akan pergi berlibur 
tepat nya di Jatim park 2 bersama 
keluarga ku. Tepat pukul 05.00 
aku dan keluarga berangkat 
mengendarai sebuah mobil Avanza yang ayah sewa pada teman 
nya. Sepanjang perjalanan aku bermain tebak-tebakan bersama 
mama dan adik ku,hari ini hati ku sangat senang. Tiba-tiba mobil 
yang aku tumpangi berhenti di sebuah warung pinggir jalan dan 
ayah mengajak untuk makan terlebih dahulu, selesaimakan aku 
melanjutkan perjalanan, di sepanjang perjalanan aku melihat 
pemandangan yang sungguh luar biasa indah nya, hamparan 
sawah yang luas,para petani yang sedang memanen serta gunung-
gunung yang menjulang tinngi, kira-kira seperti itulah gambaran 
pemandangan yang aku lihat hari ini.

Mobil yang aku kendarai sudah memasuki daerah Batu itu 
artinya sebentar lagi aku akan sampai di tujuan (Jatim park 2), 
jalanan mulai sedikit menanjak dan suhu udara sedikit demi 
sedikit lebih dingin. pukul 11.00 aku telah sampai di Jatim park 
2,aku dan keluarga ku turun dari mobil.aku merasakan hawa yang 
begitu dingin sehinnga aku memakai jaket yang sudah aku bawa, 
terlihat ramai pengunjung yang sedang berwisata. ayah ku segera 
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mengantri di loket untuk membeli tiket sedangkan aku,mama dan 
adikku menunggu di kedai samping pintu masuk.setelah membeli 
tiket ayah segera menghampiri kami di kedai dan menuju ke pintu 
masuk. di pintu masuk ada beberepa petugas yang bertugas untuk 
memakai kan tiket para pengunjung.setelah tiket sudah dipakai kan 
di tangan ku aku segera masuk. disana aku bisa melihat berbagai 
macam binatang yang ada di seluruh dunia misalnya kangguru 
yang berasal dari Australia, koala, badak bercula satu, hiu, unta 
dan masih banyak lagi. setelah melihat berbagai macam hewan 
aku dan keluarga memutuskan untuk beristirahat sebentar sambil 
menunaikan sholat setelah sholat kami makan siang dulu sebelum 
melanjut kan untuk berkeliling. selesai makan, aku dan keluarga 
melanjut kan perjalanan menuju wahana-wahana permainan.aku 
mencoba wahana rumah hantu dan wahana lainnya. setelah itu 
aku dan keluarga melanjutkan berkeliling,dan rute selanjutnya 
adalah museum satwa dan itu merupakan rute terakhir. sedikit 
info tentang museum satwa Museum satwa merupakan museum 
terbesar di Indonesia dan tujuan di buatnya museum ini adalah 
untuk mengenal kan berbagai macam hewan-hewan pada generasi 
yang akan datang. di museum ini aku melihat berbagai macam 
binatang yang sudah di awetkan dan disana aku juga melihat fosil 
Dinasaurus yang sangat besar. setelah puas berkeliling aku dan 
keluarga memutuskan untuk pulang. kami berjalan menuju pintu 
keluar, dan melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Surabaya.

Di sepanjang perjalanan aku melihat lampu lampu kecil yang 
sangat indah di dataran yang lebih rendah. mobil yang aku naiki 
sudah memasuki daerah malang dan berhenti sejenak di pusat 
oleh-oleh dan sekalian menunaikan ibadah sholat serta makan 
malam, lalu mobil yang aku kendarai melaju untuk melanjut kan 
perjalanan ke Surabaya. aku dan keluarga sampai di Surabaya kira-
kira pukul 11 malam dan aku langsung bergegas untuk mandi lalu 
aku segera tidur. sebelum tidur aku mengingat sejenak tentang 
liburan ku tadi yang sangat seru dan aku sangat bahagia hari ini.
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Keesokan harinya aku bangun pagi pagi sekali karena hari 
ini aku akan menghadiri acara di rumah saudaraku, saudaraku 
mengadakan tasyakuran, dan aku pergi bersama ayah, mama, 
dan adikku. setelah sampai di rumah saudaraku ku aku langsung 
menghampiri saudara-saudara ku yang lain,aku senang karena aku 
bisa berkumpul dengan saudara-saudara  ku yang sudah lama tidak 
bertemu. aku saling bertukar cerita tentang pengalaman ku selama 
ini dengan saudara ku. begitu hangat rasanya ketika keluarga-
keluarga berkumpul bersama. begitu eratnya persaudaraan ini, 
begitulah yang aku rasakan hari ini. di saat acara syukuran nya 
sudah selesai aku dan keluarga langsung pamit pulang.

Di pagi tanggal 28 Desember aku di ajak teman-teman 
untuk bersepada di taman bungkul. udara pagi ini sangat sejuk 
sekali,belum banyak polusi yang mencemari lingkungan pagi 
ini.Di sepanjang perjalanan aku saling bercanda tawa dengan 
teman-teman. setelah sampai di taman bungkul aku memakirkan 
sepeda begitu juga dengan teman-teman ku, selesai memakirkan 
sepeda aku bergegas masuk bersama teman teman, ku lihat 
taman bungkul sangat ramai pagi ini.ada banyak ivent yang 
diselenggarakan di taman bungkul hari ini misalnya senam bersama 
dan atraksi skateboard. aku dan teman-teman mengelilingi taman 
dan bermain-main. sejenak aku beristirahat sambil membeli 
air mineral dan  memakan gorengan yang sangat lezat. Setelah 
puas beristirahat aku dan teman-teman kembali melanjutkan 
berkeliling, dan asyik bergurau Setelah puas berkeliling dan 
bermainaku dan teman-teman memutuskan untuk mampir 
sebentar di sebuah warung  bubur ayam pinggir jalan,setelah 
selesai makan aku dan teman-teman langsung bergegas untuk 
pulan mengingat jam sudah pukul 09.00

Pada malam pergantian tahun kampung ku mengadakan 
sebuah acara yaitu acara bakar-bakar, ada berbagai macam 
makanan yang di bakar misalnya jagung, ayam dan sosis. ku lihat 
ada banyak warga yang antusias mengikuti acara tersebut, para 
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warga di kampungku saling berbagi tugas, sebagian warga ada yang 
membakar ayam, sebagian juga ada yang mengolesi jagung dengan 
bumbu dan ada juga sebagian warga yang membakar sosis. para 
warga dikampung ku saling bekerja sama untuk mencapai suatu 
tujuan, dan jika ada permasalahan yang rumit akan diselesaikan 
dengan cara yang baik. itulah sikap yang harus kita contoh sebagai 
warga negara Indonesia. kembali ke acara bakar-bakar tadi, 
sambil menunggu makanannya matang aku dan teman-teman ku 
asyik menonton drama korea di rumah nya teman ku.tak terasa 
ayam, jagung, dan sosis nya sudah matang, aku dan teman-teman 
ku langsung menyantap makanan itu. Ku lihat jam dinding tepat 
pukul 11 malam dan itu artinya sebentar lagi akan memasuki 
tahun 2018. aku tidak sabar untuk menyaksikan pesta kembang 
api yang akan menghiasi langit surabaya dan suara terompet 
yang akan terdengar dimana-mana. sambil menunggu jam 12 
malam,aku dan teman-teman ku melanjutkan menonton drama 
korea yang terputus tadi karena makanannya sudah matang. Tak 
terasa jam tepat menunjukan pukul 12 malam aku dan temam-
teman ku langsung berlari menuju loteng rumah nya teman ku 
untuk menyaksikan kembang api, dan setelah aku sampai di aras 
loteng,ada banyak kembang api yang menghiasi langit surabaya 
malam ini dan sungguh indah pemandangan malam ini.

Keesokan harinya pada tanggal 1 januari 2018 aku diajak 
oleh ayah dan mama ke Pantai Kenjeran untuk menikmati sunrise 
yang sangat indah. setelah puas menyaksikan sunrise aku diajak 
ayah untuk makan pagi di sebuah warung dekat dekat situ. dan 
setelah makan pagi aku langsung pulang mengingat besok aku 
sudah masuk sekolah. Malam hari nya aku sibuk menyiapkan 
perlengkapan sekolah mulai dari menata buku merapikan baju 
yang akan ku pakai sekolah besok  dan mengerjakan semua tugas 
yang di berikan oleh bapak-ibu guru setelah selesai aku langsung 
beranjak tidur malam. 
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Liburan Mempererat Silaturahim  
Oleh: Tania Eka Putri VIII-E

L
iburan kali ini sungguh menyenangkan karna bertepatan 
dengan natal bagi yang merayakanya dan juga tahun 
baru yang akan datang. Liburan sekolah selama 2 minggu 

membuat aku harus berpikir, mau kemana liburan yang lumayan 
panjang ini. Selama liburan ternyata ayah mengajak aku ke kerabat 
untuk menyabung silahturahmi yang ada di dalam kota maupun di 
luar kota. Sangat menyenangkan bisa berkumpul dengan saudara 
apalagi kita hanya bisa berkumpul dihari hari libur ataupun ivent 
tertentu. Aku mengunjungi rumah paman yang ada di Jawa 
tengah, Purwokerto, desa Sukaraja. Beberapa hari aku menginap 
di saudara aku sangat akur dengan mereka bahkan canda tawa 
kami mungkin membuat orang lain iri,karna kami seperti keluarga 
harmonis. Kita pergi ke sawah, naik bukit  melewati jalan setapak 
yang penuh dengan rumput liar. Semua kita lewati tanpa kenal 
lelah meskipun terik matahari yang sudah diatas kepala kita.
Kami sangat antusias karna kita jarang bisa berkumpul jadi kita 
memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Setelah lama kita 
berjalan akhirnya kami sampai juga di atas bukit yang paling tinggi, 
aku sangat senang sekali tak sia sia aku kesini, pemandangan 
di bawah sangat indah, perbukitan tampak jelas sungai yang 
mengalir sangat deras menambah kecantikan alam. Kami duduk 
di sana sambil sesekali berfoto ria,saudaraku bercerita bahwa 
jarang orang datang kesini karna jalan yang sangat sulit dan hanya 
bisa dilewat dengan berjalan kaki membuat masyarakat enggan 
kesini. Setelah kami puas dengan pemandangan yang disuguhkan 
oleh tuhan kami pun berniat untuk pulang karena hari mulai larut 
membuat kami harus cepat cepat pulang. Di tengah perjalanan 
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pulang kami mampir ke tukang bakso yang ada di perempatan 
jalan raya karna kami sudah kelaparan dari tadi. Setelah selesai 
makan bakso kita melanjutkan pulang.

Ternyata dirumah paman, ayah bersama ibu sudah 
mencemaskan aku dan saudaraku karna pulang larut malam. 
Namun kita tidak langsung istirahat setelah kita mandi dan ganti 
baju kita pergi ke pasar malam untuk melihat aneka jajanan 
yang disuguhkan, kami duduk di bawah pohon kelapa yang 
sangat rindang sambil menunggu pesanan jagung bakar kita. Kita 
bercengkrama membahas apapun yang bisa dibahas, tak lama 
kemudian pesanan jagung kami sudah datang. Aku memesan 
jagung rasa pedas manis, kami menikmati jagung bakar dengan 
semilir angin malam. Setelah di rasa puas kami memutuskan 
untuk pulang karena hari semakin larut. Setiba di rumah paman 
kita semua langsung istirahat karena kami sangat lelah. Keesokan 
harinya aku dan kakak sepupuku di minta belanja ke pasar 
sedangkan yang lain masih tidur, maklum karena aku dan kakak 
sepupu perempuan. Jadi kita harus ke pasar padahal matahari 
belum menandakan terbit namun kita sudah harus ke pasar. Setiba 
di pasar ternyata sudah banyak orang yang ingin  berbelanja.Kami 
langsung berbelanja sesuai catatan yang diberikan bude ke aku. 
Cukup lama kita berbelanja karna pasar itu sangat ramai jadi 
aku dan kakak harus mengantri. Setelah dirasa sudah selesai kita 
memutuskan untuk pulang. Di perjalanan pulang, aku melihat  
sudah banyak petani petani yang siap untuk bekerja. mereka 
sangat bersemangat untuk memulai hari dengan bekerja di ladang 
sawah. Kami menaiki sepeda motor karena rumah paman dengan 
pasar lumayan jauh jadi tidak mungkin berjalan kaki. Setiba 
dirumah paman aku langsung memberikan belanjaan kepada 
bude agar segera dimasak. Ternyata saudaraku yang lain belum 
bangun, timbul rasa jail aku dengan kakak sepupuku. Kemudian 
kakak sepupuku mengambil air sumber, lalu air itu dicipratkan 
ke saudaraku yang lain yang masih tidur. Serempak semuanya 
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terbangun dan langsung terkejut. Saudara saudaraku marah 
kepada aku dan kakak sepupuku, lalu kami langsung meminta 
maaf. Setelah kami mandi dan sarapan kita bergegas ke pantai 
Untuk merasakaan hembusan angin pantai. Namun hari ini adalah 
akhir aku berada di jawa tengah, karena ayah besok sudah harus 
bekerja.Didalam mobil kita sangat ramai, bernyanyi, tebak kata 
apapun yang dilakukan asal semua senang. Setelah kita sampai 
di pantai kita bermain pasir, berfoto bersama,main air pantai 
semua kita lakukan bersama. Cukup lama kita di pantai, akhirnya 
kami memutuskan untuk pulang karena aku dan keluargaku harus 
pulang. Di tengah perjalanan pulang aku mampir ke toko oleh 
oleh untuk dibawa ke Surabaya. Setelah selesai kami melanjutkan 
pulang. Setiba dirumah paman aku dan keluargaku berpamitan 
kepada saudara saudaraku, sebenarnya aku masih ingin disini 
tapi bagaimana lagi aku tidak bisa. Kami pun diantar oleh paman 
menuju stasiun. Kami pun masuk ke kereta karna sebenarnya kami 
sudah telat. Setelah mendapatkan kursi aku langsung tertidur 
karena badanku merasa sudah lelah. Tak terasa ibu menepuk 
bahuku, ternyata aku sudah sampai Surabaya. Aku dan keluarga 
langsung pulang ke rumah. Setelah sampai rumah kami langsung  
memutuskan beristirahat, sungguh melelahkan hari ini. 

Keesokan harinya aku bangun pagi dan langsung pergi untuk 
berohlaraga bersama teman aku, kami pergi ke taman bungkul.
Kami bersepedha sambil sesekali berhenti untuk mencari sarapan.
Di taman bungkul sangat padat  dipenuhi orang yang juga ingin 
berolahraga ataupun hanya ingin sekedar berfoto saja. Setelah 
dicukup untuk berolahraga aku dan teman ku memutuskan untuk 
pulang. Setiba di rumah aku langsung membantu ibu untuk 
persiapan nanti malam. Karena nanti malam adalah puncaknya  
tahun 2017 tergantikan menjadi 2018. Setelah aku membantu 
ibu menyiapkan untuk nanti malam, aku mandi dan beristirahat. 
Beberapa jam kemudian aku terbangun ternyata sudah sore, aku 
langsung pergi ke rumah teman aku yang rumahnya beberapa 
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langkah dari rumah. Aku bermain dengan teman aku sambil 
menunggu nanti malam. tak sadar bermain hari mulai larut aku 
sangat senang sekali yang aku nantikan dan hanya dilakukan 
setahun sekali akan terjadi nanti malam. semua tetangga 
berkumpul diluar rumah semua menyiapkan daging, menyiapkan 
ikan, menyiapkan jagung mentah, untuk di panggang. Ibu-ibu 
menyiapkan bumbu panggang dan membuat masakan yang enak.
Sedangkan bapak-bapak menyiapkan alat panggang. Aku dan 
teman teman yang lain asik bergurau dan bermain. Semua sangat 
antusias dan tak luput juga lagu dangdut mengiringi kegiatan yang  
dilaksanakan. Hari semakin larut namun semangat bapak-bapak 
dan ibu-ibu tetap. Sesekali aku membantu membakar jagung, 
ya walaupun tidak semuanya setidaknya aku ikut berpartisipasi.
Teman temanku ternyata sudah menyiapkan kembang api untuk 
dinyalakan nanti di puncaknya. Waktu sudah menunjukan jam 
22.00, aku diajak keluar sebentar melihat jalan raya yang di penuhi 
oleh kepadatan masyarakat yang menyambut tahun baru. Sangat 
ramai sekali namun tidak ada kendala semua tertib dan mematuhi 
peraturan lalu lintas, namun yang membuat aku senang adalah 
sebagian orang memakai baju yang aneh. Seperti memakai baju 
pocong, tuyul, kuntilanak dan lain-lain. Semua masyarakat yang 
melihatnya merasa teribur dengan yang diperlihatkan.

Kembang api mulai di nyalakan suara yang keras dan warna 
warna kembang api yang diberikan membuat semakin indah 
malam itu. Setelah dicukup rasa untuk melihat jalan raya, aku 
kembali ke rumah untuk melihat kesibukan yang terjadi. Ternyata 
semua sudah selesai tinggal menuggu jam akan berubah,sambil 
menunggu bapak bapak dan ibu-ibu sesekali mereka bernyanyi 
dan berjoget dengan enjoy. Tak lama kemudian yang dinantikan 
akhirnya datang. Tahun baru akan segera datang, teman temanku 
menghitung dari angka 10 sampai 1. Doorr !!!! tahun baru sudah 
datang, semua sangat senang dan menyalakan kembang api 
yang sudah disiapkan. Setelah selesai berdoa untuk tahun baru 
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agar lebih baik, semua makan bersama yang tadi sudah di bakar 
bersama sama. Sangat senang sekali tahun baru ini, semoga tahun 
baru ini lebih baik dari tahun yang lalu.



222 Goresan dalam Biduk

Telaga Sarangan 
Maskot Magetan  

Oleh: Ulum Machsusiya 7A/38  

S
etelah pengambilan Rapor 
semester ganjil sekolah, Akhirnya 
waktu liburan sekolah pun tiba. 

Saya berencana dengan keluarga saya 
untuk berlibur ke salah satu wisata 
di Kabupaten Magetan yaitu Telaga 
Sarangan yang merupakan Maskot dari 
Kabupaten Magetan. Saya dan keluarga 
saya berlibur selama 3 hari 2 malam 
disana, Dengan menginap di sebuah 
Villa yang berada di sekitar Telaga. 

Telaga Sarangan merupakan salah 
satu wisata yang terletak di Kabupaten 
Magetan. Pengunjungnya sendiri tidak 

hanya wisatawan domestik saja, Tetapi manca negara pun juga 
terlihat wara-wiri di kawasan tersebut. Pada saat saya mengujungi 
Telaga Sarangan, Saya sangat terpesona dengan keindahan yang 
dimilikinya. Terdapat telaga yang begitu besar dengan di kelilingi 
oleh Gunung Lawuh. Di tengah-tengah Telaga Sarangan terdapat 
pulau yang sangat kecil,Dan Udara di sana pun sangat dingin 
sekali sehingga membuat saya untuk memakai sweter. Di Telaga 
Sarangan terdapat banyak Sarana Hiburan antara lain  berupa Skate 
Board, Memancing ikan, Menaiki kuda, Dan di sana juga terdapat 
sebuah Hutan Pinus atau yang biasanya disebut Kampoeng Pinus 
yang di pergunakan untuk out bond untuk para wisatawan, dan 
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di sana pun juga terdapat Air Terjun yang bernama Tirtosari.Pada 
saat itu saya mencoba untuk menaiki kuda dengan kakak saya 
dengan mengelilingi Telaga. Awalnya saya merasa takut, Tetapi 
setelah saya mencoba saya sangat senang sekali dengan begitu 
saya dapat untuk merefresh kan otak saya sejenak. Setelah itu 
saya pergi ke Air Terjun Tirtosari, Perjalanan untuk menuju ke 
air terjun cukup jauh dan sangat melelakan, Tetapi setelah kita 
sampai disana maka rasa lelah kita akan hilang karena kita akan 
tersanjung dengan panorama keindahan air terjun tersebut. Airya 
yang mengalir sangat deras dan rasanya sejuk sekali berada disana. 
Konon ada sebuah cerita dari masyarakat sekitar katanya jika 
kita membasuh muka dengan air terjun Tirtosari tersebut maka 
akan dapat membuat seseorang lebih tampan/cantik dan awet 
muda,Akhirnya saya dan keluarga saya pun mencoba membasuh 
wajah kita dengan air terjun Tirtosari tersebut, sungguh airnya 
sangat segar dan dingin sekali.

Setelah saya dan keluarga saya mengunjungi Air Terjun,Lalu 
saya dan keluarga saya melanjutkan perjalanan untuk beristirahat 
sejenak dengan santai di sebuah warung dengan sambil menikmati 
Sate Kelinci, Yang merupakan salah satu makanan khas di Telaga 
Sarangan dan banyak pendagang pun  yang menjual Sate Kelinci.
Setelah itu saya dan keluarga saya pergi berjalan-jalan untuk 
melihat-lihat para penjual cenderamata yang banyak terdapat di 
sekeliling Telaga Sarangan. Dan konon di Telaga Sarangan ini ada 
salah satu cenderamata yang khas di Telaga Sarangan itu yaitu 
Sandal Kulit. Sandal kulit merupakan salah satu cenderamata 
yang banyak dicari para pengunjung ketika berkunjung wisata 
ke Telaga Sarangan. Selain Sandal Kulit juga terdapat beberapa 
cenderamata yang tidak kalah bagusnya juga dengan Sandal Kulit 
antara lain berupa Gantungan Kunci Telaga Sarangan, Baju yang 
berlogokan Telaga Sarangan.Dan disana juga terdapat berupa 
makanan ringan yang cocok dibuat oleh-oleh antara lain berupa 
Keripik, Jenang, Brem, dll. Dan tenang saja harga-harga makanan 
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dan cenderamatanya tidak cukup mahal,Harganya sangat 
terjangkau sekali.

Setelah hari sudah beranjak sore, Akhirnya saya dan 
keluarga saya pun kembali ke villa yang berada di sekitar Telaga 
untuk beristirahat untuk melanjutkan perjalanan besok kembali.
Hingga malam  pun tiba, Sebelum saya dan keluarga saya tidur 
saya dan keluarga saya memakan jagung bakar yang saya dan 
kelurga saya buat sendiri dengan membakarnya sendiri. Setelah 
itu saya dan keluarga saya pun akhirnya pergi ke kamar tidur 
untuk tidur. Saya samgat senang sekali tadi saya bisa mengunjungi 
dan berkeliling Telaga Sarangan yang merupakan wisata yang 
terkenal di Kabupaten Magetan, Walaupun perjalanan saya tadi 
cukup melelahkan tetapi saya sangat senang bisa menambah 
pengalaman bagi saya dan saya akan menjadikan moment yang 
paling berharga bagi diri saya.

Keesokan harinya saya dan keluarga saya melanjutkan 
perjalanan untuk mengelilingi Telaga Sarangan kembali,Tetapi 
sebelum itu saya dan keluarga saya pergi untuk sarapan pagi di 
sebuah warung dengan menu yaitu Nasi Pecel yang merupakan 
makanan kesukaan saya.

Setelah itu saya dan keluarga saya melanjutkan untuk 
berkeliling Telaga Sarangan kembali. Saya dan kakak saya berniat 
untuk pergi ke Kampoeng Pinus tetapi ayah saya mengiginkan 
untuk memancing ikan di Telaga. Akhirnya saya pun pergi berdua 
saja dengan kakak saya ke Kampoeng Pinus, Sementara Ayah saya 
memancing ikan dengan di temani ibu saya. Perjalanan saya dan 
kakak saya untuk menuju ke Kampoeng Pinus cukup jauh.Setelah 
saya dan kakak saya sampai di Kampoeng Pinus, Saya dan kakak 
saya pun segera mengabadikan moment ini dengan berfoto-foto di 
Kampoeng Pinus, Karena disana objek nya sangat indahdan cocok 
untuk kita berfoto-foto. Setelah itu akhirnya saya dan kakak saya 
pun kembali ke Villa. Saya sangat sedih karena ini hari terkahir saya 
berada disini karena besok pagi saya harus kembali ke Surabaya.
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Setelah kembali ke villa saya dan keluarga saya membereskan 
barang-barang kita untuk bersiap pulang ke surabaya.Saya merasa 
sedih sekali karena saya harus pulang, Tapi mau bagaimana lagi 
Next Time saya berharap untuk dapat kembali kesini kembali. Ke 
esokan harinya pun saya dan keluarga saya pulang ke Surabaya.

Sebelum saya pergi pulang ke Surabaya ternyata ayah saya 
mengajak saya dan keluarga pergi ke kebun strawbery terlebih 
dahulu, Letaknya tidak terlalu jauh dengan Telaga Sarangan.
Disana kita dapat memetik buah strawbery dengan sendiri,dan 
kita tidak di kenakan biaya untuk masuk kedalam kebun strawbery 
tersebut kita cukup membayar strawbery yang kita petik,Kita 
dapat memakan strawbery tersebut secara langsung karena disitu 
tidak menggunakan peptisida dalam penanamannya. Tetapi harga 
strawbery disini lebih mahal di bandingkan harga pasaran, Karena 
strawbery disini lebih bekualitas. Setelah dari kebun strawbery 
saya dan keluarga saya pun melanjutkan perjalanan saya untuk 
pulang ke surabaya, Membutuhkan waktu yang cukup lama 
untuk sampai ke Surabaya. Setelah sampai di Surabaya saya dan 
keluarga saya  pun membersikan diri dan setelah itu bergotong 
royong membersihkan rumah. Hingga sampai tahun baru saya 
melanjutkan liburan saya hanya di rumah saja, Dengan mengisinya 
dengan kegiatan sehari-hari. 

Ada sesuatu moment pada saat Tahun Baru 2018,Di saat 
moment Pergantian Tahun dari 2017 ke 2018 di kampung saya 
mengadakan sebuah acara yaitu dengan syukuran yang sangat 
meriah denga kita membuat Jagung bakar, Ikan bakar, Ayam bakar, 
dll. Dan di meriahkan dengan pentas dan hiburan kecil-kecilan 
seperti Menyanyi, Menari, Membaca Puisi, Hingga lawakan dari 
para warga. Para warga sangat antusias mengikuti acara pergantian 
tahun tersebut. Setelah jam menunjukan pukul 00.00 Terdengar 
suara-suara letusan kembang api yang sangat indah untuk dilihat, 
Dengan sambil menikmati menonton kembang api, Satu kampung 
pun akhirnya makan bersama dari masakan tadi yang di buat. 
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Saya sangat senang sekali bisa menikmati kebersamaan yang 
begitu hangat dengan para tetangga. Tidak terasa liburan sekolah 
saya telah usai, Saya pun harus kembali bersekolah lagi untuk 
menimbah ilmu.       



Kumpulan Cerpen Siswa SMPN 4 Surabaya 227

Perjalananku Petualanganku  
Oleh: Elisabeth Christabel N. 7A/15   

P
ada liburan semester ganjil tahun ini, aku,Mery dan Artika 
diajak Tere liburan ke Villanya yang ada di Pacet Mojokerto, 
tanggal 20 Desember 2017. Keesokan harinya Aku pun 

bersiap untuk pergi ke Villa Tere. Aku sangat senang sekali,1 
setengah jam kami menempuh perjalanan. Setelah sampai di 
Villa Tere, Aku melihat Villa Tere yang lumayan besar disertai 
kolam renang. Aku bersama teman-teman langsung ganti baju 
renang. Aku, Tere, Mery, Artika lalu berenang bersama. Air nya 
sangat dingin sekali sampai Aku menggigil. Tetapi, Aku dan teman-
teman sangat menikmati sekali. Kami berfoto-foto di dalam kolam 
renang,sambil bersenda gurau. Beberapa jam kemudian kami 
merasa lapar lalu kami keluar dari kolam renang. Mama Tere 
sudah menyiapkan makanan kecil, dan makan siang. Setelah Aku 
dan teman-teman makan bersama di teras villa sambil menikmati 
pemandangan di sekitar villa yang indah. Setelah makan dan 
teman-teman, mandi dan berganti pakaian.

Setelah itu kami karaoke sambil bergurau. Setelah karaoke 
kami makan lagi, setelah makan kami berkemas untuk kembali 
pulang ke Surabaya. Sebelum pulang Aku bersama teman-teman 
fot-foto di dekat burung dan di jembatan dekat kolam renang villa 
tere. Setelah foto-foto kami semua pulang ke Surabaya. Dalam 
perjalanan ke Surabaya, kami semua kelelahan dan tertidur pulas. 
Setelah sampai di Surabaya, kami semua diajak papa Tere makan 
malam di Rumah makan SS (Sego Sambel), setelah makan kita 
diantar papa Tere kerumah masing-masing.

Liburan ke-2, pada tanggal 22 Desember 2017, aku bersama 
keluargaku pergi ke rumah saudara ku yang ada di Pronojiwo 
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Semeru, Lumajang. Aku berangkat pukul 08.00, sampai di 
Pronojiwo Semeru 12.00. Selama perjalanan dari Surabaya ke 
Pronojiwo Semeru, Malang aku sangat senang sekali. waktu 
menempuh  perjalanan Aku tertidur pulas dan tanpa Aku sadari  
Aku telah sampai di Pronojiwo Semeru, Lumajang. Aku melihat 
sawah, pepohonan, dan Sanggar Agung pamuji mukti Majapahit.
Aku dan keluarga ku disambut dengan saudara-saudara ku. Aku 
langsung masuk ke rumah saudara ku dan waktu aku masuk 
banyak makanan yang disiapkan sama saudara ku. Dan tanpa 
menunggu lama, aku langsung menyantap hidangan  yang telah 
disediakan oleh Bibiku. Setelah menyantap hidangan makanan 
yang tersaji, aku dan seluruh keluargaku dan keluarga Pamanku, 
pergi ke air terjun Coban Sumber Telu. Jalanan menuju air 
terjun Coban Sumber Telu sangat berat, medan yang turun naik 
membuat aku dan semua keluarga ku sangat melelahkan. Tapi 
itu semua tidak aku rasakan, hanya kegembiraan dan keceriaan 
yang membuat kelelahan itu hilang. Tanpa terasa perjalanan ku 
sampai pada tujuan yakni air terjun Coban Sumber Telu yang 
sangat menakjubkan. Kekayaan alam yang begitu indah, air terjun 
yang turun langsung dari lereng Pegunungan Semeru membuat 
aku terpesona. Lalu aku dan semua keluarga ku berfoto dibawah 
air terjun sebagai kenang-kenangan yang terindah. Setelah 
mengabadikan keindahan alam air terjun Coban Sumber Telu, 
aku dan saudara-saudara ku mandi dibawah guyuran air terjun 
Coban Sumber Telu. Keasyikkan mandi membuat aku menggigil 
kedinginan, dan aku langsung naik ke dasar pinggiran air terjun, 
sambil menikmati hangatnya teh dan pop mie. Aku dengan 
lahapnya menyantap pop mie yang disediakan sama Bibi ku. Setelah 
makan pop mie, Aku langsung mandi dan berganti pakaian. Aku 
dan keluarga ku kembali Pulang. jalan yang Aku tempuh  sangat 
curam, dan jalannya naik turun. Ditengah perjalanan Aku dan 
keluarga ku berhenti di rumah penduduk yang mempunyai pohon 
durian yang buah nya sangat lebat. Kemudian Paman ku menemui 
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yang mempunyai pohon durian tersebut dan berniat membelinya.
Ternyata yang mempunyai pohon durian tersebut menyetujui 
untuk menjual buah durian tersebut, lalu Paman ku membeli 5 
buah pohon durian diberi harga Rp.200.000,-. Satu buah durian 
kami makan bersama-sama ditempat penjual durian tersebut.
Durian nya sangat manis dan enak sekali.Setelah selesai makan 
durian kami melanjutkan perjalanan lagi menuju mobil.Karena 
perjalanan yang naik turun membuat aku dan semua saudara-
saudara ku merasa lapar. Sesampai di parkiran mobil ada warung 
bakso, kami makan. Setelah makan kami langsung pulang ke 
rumah Paman ku. Sesampai di rumah Paman, Aku langsung mandi 
lagi. Setelah mandi, Aku dan keluarga ku menikmati hidangan 
makan malam yang sudah disediakan oleh Bibi ku. Setelah 
menikmati makan malam Aku dan saudara-saudara ku bercerita 
sambil bermain. Tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 
22.00. Aku dan saudara ku beranjak ke tempat tidur. Dengan rasa 
lelah dan hawa yang dingin membuat aku tertidur pulas.

Keesokan harinya, Aku bangun dengan badan yang segar 
dan Aku langsung jalan-jalan mengitari rumah Paman ku 
yang pemandangannya  sangat indah. Dan tak lupa Aku juga 
mengabadikan dengan berfoto-foto didekat bangunan-bangunan 
seperti candi. Setelah menikmati keindahan disekitar rumah 
Paman ku, Aku mandi. Setelah mandi Aku sarapan pagi, dan 
setelah sarapan Aku dan keluarga ku bersiap-siap pergi ke Gereja 
untuk beribadah. Setelah pulang dari gereja Aku dan keluarga 
ku pergi ke kebun salak punya paman ku. Kebun salaknya sangat 
luas sekali, di kebun itu kami  memetik salak, setelahnya Aku 
dan saudara ku melihat kambing dan memberi makan kambing.
Setelah itu kami kembali kerumah Paman. Sesampai di rumah 
Paman, Bibi ku sudah menyiapkan makan siang dan langsung kami 
makan. Setelah makan siang kami duduk-duduk sebentar  dan 
menikmati kue yang sudah disediakan oleh Bibi ku. Setelah itu, 
Aku dan keluarga ku bersiap-siap untuk kembali ke Surabaya. Dan 
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kami pamit untuk pulang ke Surabaya .Selama perjalanan pulang 
ke Surabaya, aku sangat menikmati. Dan tanpa terasa aku dan 
keluargaku sudah sampai di Kota Surabaya.Lelah,sebuah liburan 
yang seru dan menyenangkan.

Liburan ke-3 ku, pada tanggal 29 Desember 2017, aku 
diajak pamanku ke rumahnya di Bojonegoro. Selama perjalanan 
dari Surabaya menuju Bojonegoro, aku sangat menikmati sekali.
Pada waktu di Kota Lamongan, Aku diajak Paman ku menikmati 
Soto Lamongan yang rasa nya sangat khas sekali.Setelah makan 
kami melanjutkan perjalanan kembali dan setibanya di Kota 
Babat hujan deras mengguyur, Aku tertidur pulas di dalam mobil.
Dan tanpa terasa, Aku sampai dirumah paman ku, tepatnya di 
Perumda Bojonegoro. Aku bertemu dengan kakak sepupu ku 
dan sangat senang sekali. Hari-hari ku di rumah paman ku,Aku 
habiskan dengan bermain game, nonton tv, nonton you tube.
Sampai menjelang malam Tahun Baru, Aku berserta seluruh 
keluarga ku diajak jalan-jalan oleh Paman ku mengelilingi Kota 
Bojonegoro.Ternyata Kota Bojonogoro yang Aku kira tidak seramai 
Kota Surabaya pada malam Tahun Baru, ternyata ramai juga. 
Terompet disana-sini berbunyi dengan ramainya,kembang api di 
udara juga terlihat sangat indahnya,serasa mengingatkan Aku di 
kota Surabaya. Aku dan keluarga ku,diajak Paman ku menikmati 
Ikan bakar, Aku makan dengan lahapnya.Setelah menikmati ikan 
bakar, kami semua kembali ke rumah Paman, sampai dirumah 
paman pada pukul 01.00 dini hari.Setelah sesampainya di rumah 
Paman, Aku langsung bersih-bersih diri dan tidur, karena besuk 
pagi Aku dan keluargaku kembali ke Surabaya.

Keesokan harinya, pada pukul 10.00 Aku dan keluarga ku 
kembali ke Surabaya. Selama perjalanan pulang dari Bojonegoro 
ke Surabaya, Aku sangat menikmati sekali dan merasa puas 
dengan liburan kali ini.Sesampai di Surabaya pukul 13.00 Aku tiba 
dirumah langsung beristirahat dan menyiapkan keperluan besuk 
tanggal 2 Januari 2018. 
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Indahnya Liburanku  
Oleh: Yika 9B   

L
iburan kali ini, saya sekeluarga berkesempatan untuk berlibur 
di luar kota. Karena pada liburan ini ayah saya mendapatkan 
cuti kerja selam 6 hari. Saya dan keluarga sempat bingung 

menentukan tempat untuk berlibur. Setelah beberapa 
pertimbangan, sekeluarga memutuskan untuk berlibur di Bromo. 
Semalam sebelum berangkat ke Bromo, kami bersiap-siap 
menyiapkan beberapa barang yang kami butuhkan, alat mandi, 
pakaian, dan beberapa makanan. Ayah juga menghubungi salah 
satu temannya yang tinggal di Bromo, ayah meminta tolong pada 
temennya untuk di carikan penginapan dan sebuah jeep untuk 
transport kita sekeluarga mengekspor kawasan Bromo. Kami tidak 
hanya pergi sendiri, ayah mengajak pamanku sekeluarga. Kami 
berangkat dari Surabaya saat siang hari, tepatnya jam 13 p.m 
menggunakan 2 mobil pribadi. Selama perjalanan kami bernyayi, 
bercanda, mendengarkan lagu, dan ada yang tidur. Tanpa dirasa 
kita telah sampai kawasan menuju gunung Bromo pada sore hari. 
Jalanan mulai menanjak, dan berliku. Kami langsung menuju 
ke penginapan untuk beristarahat. Ternyata, suhu disini sangat 
berbeda dengan di Surabaya, disini sangat dingin. Sampai, di 
penginapan kita menyiapkan beberapa alat untuk memasak 
beberapa makanan. Sosis bakar dan kopi hangat sangat cocok 
untuk menghangatkan tubuh. Setelah, menghabiskan waktu 
untuk menghangatkan tubuh, berbincang-bincang, dan bercanda 
kami memutuskan untuk tidur karena kita harus bangun pagi-pagi 
sekali untuk melihat sunrises.

Pagi-pagi sekali, bunda membangunkan saya untuk bersiap-
siap karena jeep yang mengantar kita sudah datang. pagi itu 
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suhunya sangat amat dingin, kakak saya mengecek, ternyata 
suhunya dibawah 10 derajat. Karena dingin sekali bunda saya 
menyuruh memakai syal, baju tebal, dan juga sarung tangan. 
Setelah sekeluarga siap langsung, kita menuju ke tempat melihat 
sunrise. Penanjakan ini tempat untuk melihat sunrises. Jalan 
menuju ke penanjakan sangatlah curam dan menanjak. Maka dari 
itu, kita harus menyewa jeep. Di penanjakan kita harus mendaki 
kurang lebih 2 menit karena tidak boleh dimasukin kendaraan. Di 
sana juga banyak orang menyewakan kudanya untuk membantu 
orang mendaki, namun kami tidak menyewanya. Kami menunggu 
matahari muncul sangat lama, dan lagi suhu diatas sini amat sangat 
dingin. Saya dan saudara saya saling menghangatkan satu sama 
lain sambil bercanda beberapa hal supaya tidak terasa lama. kami 
juga melihat banyak bintang di langit, kami mennyoba menebak-
nebak nama bintang-bintang itu hingga membuat keramaian.

Tidak lama kemudian matahari muncul dengan malu-
malu. Dari sini kami tidak hanya melihat sunrises kami juga bisa 
melihat beberapa gunung salah satunya gunung semeru, gunung 
tertinggi di jawa timur. Kami langsung mengeluarkan kamera dan 
hp untuk mengabadikan moment yang jarang kami rasakan ini. 
Setelah puas kami memutuskan turun dan mencari jeep yang 
sudah menunggu kita. Jeepnya diparkir agak jauh dari tempat 
kita berada. Disepanjang jalan banyak berjejer jeep-jeep dengan 
berbagai warna. Karena masa liburan kawasan bromo jadi jauh 
lebih ramai dikunjungi turis-turis. Setelah berjalan cukup jauh 
akhirnya kita menemukan jeepnya. Setelah menemukan jeepnya 
kami langsung ke tempat selanjutnya, yaitu lautan pasir di sekitar 
gunung Bromo. Lautan pasir ini sangat indah dari kejauhan. 
Setelah mendekat pemandangannya jauh lebih indah. Namun, 
suhu saat itu tidak sedingin suhu yang tadi. Kami pun sangat 
senang dan mengabadikannya dengan berfoto-foto. Kami juga di 
ajak ke salah satu lokasi dimana disana banyak rumput dan bunga. 
kami sekeluarga sangat gembira dan tidak lupa mengabadikannya. 
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Kita juga dibawa ke salah satu tempat yang bernama pasir berisik. 
Pasir ini akan bersuara saat bergesekan dengan alas kaki kita. 
Namun sayang sekali, pada saat kami datang sedang musim hujan 
jadi kami tidak bisa mendengar suara dari pasir itu. Kami juga 
akan ke bukit teletubis namun, karena banyak sekali orang-orang 
disana kami memutuskan langsung ke tujuan utama. 

 Tujuan terakhir dan utama adalah gunung bromo. Disana 
kami hanya bisa berfoto dari kejauhan dan tidak bisa naik ke 
kawah karena diatas ramai sekali dan juga adik saya rewel karena 
kecapaian. Setelah puas berfoto-foto kami mampir ke salah satu 
warung untuk menghangatkan tububh dan mengisi perut yang 
kosong setelah di rasa tubuh lebih hangat kta langsung kembali 
ke penginapan. Kami memutuskan untuk tinggal sehari lagi di 
penginapan untuk beristirahat sebelum pulang ke Surabaya. 
Kami disini menghabiskan waktu untuk tidur, bersantai, dan juga 
memainkan beberapa permainan. Malamnya kita packing karena 
paginya harus pulang. Setelah packing kami semua tidur. 

Pagipun datang, kami menyiapkan kedua mobil untuk pulang 
ke rumah. Tidak lupa kami juga berterimakasih pada temannya 
ayahku yang sudah banyak membantu mencarikan penginapan 
dan taransport kami. Dirasa mobil sudah siap kami langsung 
berangkat menuju rumah. Selama di perjalanan kami mampir 
di beberapa pusat oleh-oleh untuk membeli oleh-oleh untuk 
tetangga. Tidak lupa kami mampir ke restoran untuk makan siang. 
Tidak terasa kita sudah sampai di depan rumah. Sampai dirumah 
kami bersih-bersih diri karena beberapa hari di bromo kami jarang 
mandi. Setelah bersih-bersih kamipun istirahat karena besok ayah 
sudah mulai bekerja. Rasanya tidak rela kembali dari bromo tetapi 
ayah sudah harus kembali bekerja. Namun, perjalanan di bromo ini 
adalah salah satu wisata yang menyenangkan dan pemandangan 
yang bagus untuk foto-foto, suhu disana juga dingin jadi saya suka. 

Akhirnya saya menghabisakan sisa waktu liburan dengan 
tidur yang menyenangkan, marathon film yang mengasikan, 
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olahraga yang menguras tenaga, latihan soal untu mempersiapkan 
diri, dan beberapa hal yang menyenangkan dan bermanfaat. Saya 
juga mengunjungi beberapa saudara dekat yang lama tidak saya 
kunjungi untuk menjalin tali silahturahmi. Tidak lupa pada akhir 
tahun, saya, teman-teman, dan keluarga berkumpul bersama di 
rumah saya untuk menyambut awal tahun yang lebih baik doa 
bersama, kami juga melakukan ciri khas penyambutan tahun baru 
yaitu bakar-bakar contohnya bakar ikan, sosis, jagung dan masih 
banyak lagi. Kami juga melihat pesta kembang api. Saya sangat 
suka dengan pesta kembang api karena langit malam yang gelap 
lebih berwarna dari sebelumnya. Dan malam hari tidak menjadi 
sunyi karena banyak suara letusan kembang api yang saling saut-
menyaut. Liburan kali ini, aku melewati dengan canda tawa namun, 
tidak lupa untuk berlatih karena aku sudah berada di tingkat 
terakhir smp yang akan melaksanakan ujian akhir. Rasanya aku 
ingin liburan lagi dengan keluarga dan teman-teman merasakan 
kebahagian bersama. Setelah kembali dari liburan, saya kembali 
kegiatan yang seperti biasanya, sekolah dan sebagainya. 

Tahun baru ini adalah semangat baru, kita harus lebih baik 
dari tahun sebelumnya.tidak boleh pantang menyerah, dan kerja 
keras. Dan pengalaman tahun lalu dibuat pelajaran untuk menjadi 
lebih baik di tahun baru ini. Semangat untuk kita semua!!!
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Liburan Akhir Tahun  
Oleh: Irdiana Rahma Kurniawati IX-B/14   

S
ejak seminggu lalu orang tua dan saudaraku berencana 
untuk liburan ke rumah nenek. Rumah nenek terletak di 
Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Mengingat aku dan 

saudaraku sedang liburan sekolah. Aku berlibur pada tanggal 28 
Desember 2017 karena aku akan merayakan tahun baru 2018 
bersama nenek ku. Sebelum berangkat aku pergi ke bazar yang 
berada di depan rumah ku. Untuk menghindari macet kami 
berangkat pukul  23.00. Jarak dari Surabaya ke Wonogiri sekitar 
8 jam perjalanan. Perjalanan kami tempuh menggunakan mobil, 
selama perjalanan aku tertidur pulas. Tak terasa 7 jam perjalanan 
sudah berlalu. Di perjalanan kami mendengar suara azan shubuh, 
kami langsung berhenti salah satu pom bensin untuk sholat 
shubuh. Setelah selesai sholat kami melanjutkan perjalanan, 
kami mulai memasuki daerah perbukitan. Aku terpesona karena 
melihat hamparan sawah dibawah yang begitu indah dan melihat 
jalan berkelok-kelok, naik dan turun. Akhirnya kami tiba di rumah 
nenek. Tiba di rumah nenek pada tanggal 29 Desember 2017 
pukul 06.30. Kami langsung makan, mandi dan bersiap-siap pergi 
ke Waduk.

Pada hari pertama (29 Desember 2017) kami pergi ke Waduk 
Song Putri yang tidak jauh dari rumah nenek. Sampai di Waduk 
kami bersenang-senang dan foto-foto. Setelah dari Waduk kami 
pulang untuk sholat dhuhur berjamaah di rumah nenek dan 
bersiap-siap untuk pergi ke Pantai Wedi Ombo. Pantai ini terletak 
di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Jarak dari Wonogiri ke 
Pantai Wediombo sekitar 2 jam 16 menit. Selama perjalanan 
aku melihat pemandangan yang sangat indah. Sekitar pukul 
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15.00 kami sampai di Pantai, kami langsung menuju mushollah 
untuk menunaikan ibadah sholat ashar. Kami tidak bisa berhenti 
takjub melihat indahnya pantai ini. Aku dan saudara ku tak sabar 
untuk bermain, jadi kami langsung berlari ke arah tepi pantai 
dan foto-foto. Rasanya segar ketika air laut mengenai kaki kami. 
Tak terasa jam 18.00, setelah selesai melihat matahari terbenam 
kami langsung mandi dan sholat maghrib. Setelah itu kami pulang 
kembali ke rumah nenek. Di tengah perjalanan kami berhenti 
untuk sholat isya’, setelah sholat kami pulang kami melanjutkan 
perjalanan pulang. Selama perjalanan aku tertidur pulas karena 
kecapekan, saat sudah di rumah kami makan malam dan kembali 
tidur sampai pagi. 

Pada hari kedua (30 Desember 2017) ini kami berencana 
ke 3 tempat wisata. Tempat wisata ke 1 kami pergi ke Bukit 
Becici. Bukit ini terkletak di Bantul, Yogyakarta. Dari Wonogiri 
ke Bukit Becici sekitar 2 jam 40 menit. Selama perjalanan 
aku melewati bukit-bukit dan jalan yang naik turun dan aku 
sangat menikmati pemandangan yang sangat indah. Setelah 
sampai kami langsung mencari mushollah untuk sholat dhuhur. 
Setelah sholat kami langsung memasuki Puncak Pinus Becici, 
disana kami bersenang-senang dan foto-foto. Setelah itu, 
kami melanjutkan perjalanan ke Gumuk Pasir Parangkusumo 
yang berada di Bantul, Yogyakarta. Dari Puncak Pinus Becici ke 
Gumuk Pasir Parangkusmo menempuh 50 menit perjalanan 
selama di perjalanan kami melihat banyak sekali pohon pinus. 
Setelah sampai kami mencari tempat untuk makan siang dan 
sholat dhuhur. Setelah itu kami langsung foto-foto. Setelah 
itu kami melanjutkan perjalanan ke Pantai Goa Cemara untuk 
melihat matahari terbenam. Pantai ini terletak di Bantul, 
Yogyakarta. Dari Gumuk Pasir Parangkusumo ke Pantai Goa 
Cemara menempuh 23 menit perjalanan. Setelah sampai kami 
langsung bermain di tepi pantai pada saat itu air di pantai 
pasang dan ombak sangat besar. Setelah bermain pasir, naik 
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kuda, dan foto-foto kami lagsung mandi dan sholat maghrib. 
Setelah itu kami pulang kembali ke rumah nenek di Wonogiri, 
di tengah perjalanan kami berhenti disalah satu mudhollah 
untuk sholat isya’ berjamaah. Setelah itu kami melanjutkan 
perjalanan pulang. Setelah sampai di rumah kami makan 
malam dan tidur.

Pada hari ketiga (31 Desember 2017) kami pergi ke Pasar 
Pracimantoro untuk membeli oleh-oleh. Setelah itu, kami kembali 
lagi ke rumah nenek. Pada pukul 10.00 kami pergi ke Astana Giri 
Bangun yang berada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. 
Dari Wonogiri ke Astana Giri Bangun menempuh 1 jam 21 menit 
perjalanan. Disana kita harus pakai baju yang sopan dan harus 
menaati peraturan. Setelah kami berziarah ke makam Presiden 
Indonesia ke 2 Soeharto dan Ibu Negara Ibu Tien kami menuju 
mushollah untuk sholat dhuhur. Setelah itu, kami melanjutkan 
perjalanan menuju Kampung Batik Laweyan yang berada di 
Kota Surakarta, Jawa Tengah perjalanan yang kami tempuh 
selama 1 jam 6 menit. Setelah sampai kami langsung masuk 
ke Kampung Batik Laweyan dan memilih-milih batik. Pada saat 
kami memilih batik kami mendengar azan ashar, kami langsung 
langsung menuju mushollah untuk sholat ashar. Selesai sholat 
kami melanjutkan memilih-milih batik. Tak terasa sudah pukul 
18.00, kami langsung menuju mushollah untuk sholat maghrib. 
Setelah sholat maghrib kami melanjutkan perjalanan ke salah 
satu lesehan dekat Waduk Gajah Mungkur untuk makan malam, 
sambil menunngu makanan datang kami menuju mushollah 
untuk sholat isya’, setelah sholat kami makan dengan lahap. 
Selesai makan kami melanjutkan perjalanan menuju rumah 
nenek. Akhirnya kami sampai juga di rumah nenek, sampai di 
rumah kami tidur. Pada pukul 23.45 kami bangun dan langsung 
pergi ke Waduk Song Putri untuk merayakan tahun baru 2018, 
tidak lupa kami membawa kembang api. Tak terasa waktu kurang 
5 detik menjelang tahun baru 5...4...3...2...1... HAPPY NEW YEAR 
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2018. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba, suara 
kembang api dan terompet yang saling bersaut-sautan. Kami 
langsung menyalakan kembang api dan tidak lupa untuk berdoa 
agar di tahun 2018 lebih baik dari tahun sebelumnya.

TAMAT



Kumpulan Cerpen Siswa SMPN 4 Surabaya 239



240 Goresan dalam Biduk






	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

