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Tertinggal Kerja Rumah 

Aku tidak sabar untuk kelas tambahan yang ada hari ini kerana guru 

Bahasa Melayu yang akan mengajar kelas  matematik. Aku berjalan kaki dengan 

penuh kegembiraan. Semasa dalam perjalanan itu, ada seorang perempuan 

menggeladah beg sekolahnya . Aku menanya beliau apa yang dicari-cari, dia 

mengatakan bahawa kerja rumahnya hilang. Ia mengingatkanku tentang apa yang 

terjadi pada diriku setahun lalu… 

Ia juga hari yang sama, hari Rabu. Aku bangun awal kerana sudah berjanji 

dengan rakan karibku untuk pergi sekolah bersama-sama. Tibanya kami di sekolah, 

rakan karibku ,Aisyanis, mahu makan di kantin kerana dia belum makan di rumah. 

Malangnya tidak banyak kedai yang buka  dan kurang variasi makanan yang ada. 

Aku meletakkan beg atas meja dan membawa barangan peribadiku 

bersama. Aku membeli sup cendawan kerana tiada banyak masa yang tinggal. Aku 

mengeluarkan fail dan menyemak kerja rumah yang aku telah laukukan semalam. 

Selepas menyemak, aku mengetepikan fail tu dan menjamu selera. 

Hampir tiada pelajar dikantin , mereka semua sudah berada di dewan, 

membaca buku menunggu masa belajar bermula. Jam dinding menunjukkan tepat 

pada tujuh pagi. Aku mengangkat beg dan failku terlepas daripada genggamanku , 

kertas bertaburan dan aku terpaksa menunduk untuk mengambil fail dan kertas 

yang bertaburan itu. Selepas sahaja aku siap mengutip kertasku, aku bergegas ke 

dewan. Masa pun berlalu… 

“Nina, kenapa kau lambat sangat? Masa untuk beratur di dewan hampir 

tiba. Cepat duduk sebelum Cikgu Nani datang untuk mengambil kedatangan murid,” 

ujar Aisyanis.  

Aku cuba memujuk Aisyanis yang sedang bingit denganku dan beritahunya 

yang aku akan menceritakan semua yang telah terjadi baru-baru ini. Cikgu Nani 

mula mengambil kedatangan murid. Pengetua memberi ucapan seperti biasa. 

Cikgu Nani menyuruh Aisyanis mengumpul kerja rumah yang diberikan 

olehnya semalam.  
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Aku mengulangkaji semasa Cikgu Nani pergi ke bilik guru untuk mengambil 

buku aktivti. Aku mengeluarkan fail dan mencari kerja rumahku. Aku panik. Aku 

tidak terjumpa kerja rumahku di dalam fail. Pelbagai benda bermain di mindaku. 

Cikgu Nani sudah pulang dan aku memberi alasan bahawa botol airku 

tertinggal dikantin sebelum sekolah bermula. Aku pun bergegas ke kantin , 

alangkah nasibnya kertas itu berada ditempatyang sama. Aku mula berasa lega.  

Aku pulang ke kelas. Sebelum guruku mengatakan apa-apa, aku 

menceritakan semua yang terjadi . Cikgu Nani memaafkan silapku dan dia mahu 

aku membuang sikap cuaiku. 

“Kakak, saya telah menjumpa kerja rumah saya ” budak perempuan tadi 

menarikku dari alam mimpi ‘gelap’ku . Dia mengatakan bahawa dia sudah 

menjumpa kertas yang dicari-carinya. Dia menjelaskan bahawa aku berdiri tegak 

disitu selama lima belas minit , berkhayal. 

Secara kebetulannya , budak tersebut belajar di sekolahku , kami pun 

berjaln bersama-sama ke sekolah sambil menceritakan tentang diri kami kepasa 

satu sama lain. 

 

DG Muhammad Aqil Bin Alias 

1EX1 
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Kerja Rumah Yang Hilang  

Farhana bergegas ke kantin dengan segera untuk menyelesaikan kerja 

rumah yang diberikan oleh gurunya semalam. Dia terlupa untuk menyelesaikan 

kerja rumah kerana khusyuk menonton drama kegemarannya dan tanpa 

disedari,dia tertidur di sofa sehingga keesokan hari. Farhana membuat kerja 

rumahnya secepat mungkin kerana tidak ingin gurunya memberitahu ibu bapanya.  

    Loceng sekolah sudah berbunyi dan menandakan bahawa  murid-murid harus ke 

kelas masing-masing. Farhana rasa lega kerana dia dapat selesaikan kerja 

rumahnya tepat pada waktunya .Tanpa membuang masa, dia terus simpan alat 

tulisnya ke dalam beg. Tanpa disedari, semasa dia sedang menyimpan alat tulisnya, 

kerja rumahnya terjatuh di bawah meja akibat kipas yang bergerak dengan laju. 

    Dalam perjalanannya ke kelas,dia ternampak seorang perempuan tua yang 

sedang membersihkan lantai. Farhana rasa kasihan kerana walaupun usianya tua, 

dia masih harus menlakukan kerja yang memenatkan. Farhana senyum kepada 

pembersih itu dan sambung berjalan. 

   Beberapa minit kemudian,Farhana sudah tiba di kelasnya. Dia berasa sangat 

gembira kerana dia ingin menunjukkan pada gurunya bahawa dia sudah membuat 

kerja rumahnya kerana, selalunya dia terlupa untuk menyelesaikan kerja 

rumahnya. Dengan secepat kilat, Farhana terus membuka begnya dan mencari 

kerja rumahnya. Farhana terperanjat kerana kerja rumahnya tiada! Dia mencari 

kerja rumahnya lagi tetapi tiada. 

   Farhana meminta izin daripada gurunya untuk mencari kerja rumahnya di kantin 

sekolah kerana Farhana baru ingat bahawa dia tidak simpan kerja rumahnya di 

dalam fail. Tanpa membuang masa, Farhana bergegas ke kantin sekolah. Dia pergi 

ke meja makan tadi untuk mencari kerja rumahnya. Sedang dia mencari,dia 

ternampak sehelai kertas. Farhana berjalan ke arah kertas itu untuk memeriksa 

kalau sehalai kertas itu ialah kerja rumahnya. Farhana berasa lega kerana sehalai 

kertas itu ialah kerja rumahnya. 

    Pembersih wanita itu berkata ,”Nasib mak cik tidak buang kertas itu kerana 

dari jarak jauh ia nampak macam sampah.’’ 

Hari itu, Farhana pelajari bahawa dia sepatutnya membuat kerja rumahnya 

dahulu sebelum menonton televisyen. Selapas hari itu,perangai Farhana sudah 
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berubah,dia selalu buat kerja rumahnya apabila tiba di rumah. Gurunya sedar 

bahawa Farhana selalu selesaikan kerja rumahnya tepat pada waktunya 

 

.Pada heri perjumpaan di antara guru dan ibu bapa,guru Farhana memberitahu 

ibu bapanya bahawa dia sekarang menghantar kerja rumahnya tepat pada 

waktunya.Ibu bapa Farhana berasa sangat gembira setelah mendengar berita 

baik tersebut.  

Putri Ruhil Bte Abdul Raoff  

1EX3 
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Menolong Rakan  

 

Teringat lagi kenangan yang tidak dapat Zakiah lupakan. Ketika itu, ialah 

hari Jumaat. Zakiah sudah bersiap sedia untuk ke sekolah. Bekal yang disiapkan 

oleh ibunya, Puan Adrina diberikan kepada Zakiah. Puan Adrina juga memberi 

wang saku kepada anak perempuannya itu dan berpesan agar jangan membazir 

duit di sekolah. Puan Adrina tahu akan perangai anaknya yang suka membazir 

duit walaupun sudah diberikan bekalan untuk waktu rehat. Zakiah mengangguk-

anggukkan kepalanya sambil mencium tangan  

ibunya dan terus menuju ke sekolah.  

         

Beberapa jam kemudian, sudah masa untuk waktu rehat.  Zakiah 

mengeluarkan bekalan dan dompet dari beg sekolahnya. Dia menoleh ke arah 

kanannya dan terlihat rakan sekelasnya, Amin berwajah muram.  Zakiah pun 

bertanya kepada Amin kalau dia mahu ke kantin untuk makan. Amin menggeleng-

gelengkan kepalanya dengan mukanya yang sedih. Zakiah hanya tersenyum dengan 

perasaan simpati ke arah Amin lalu dia  

berjalan ke kantin. 

  

          Semasa  di kantin, Zakiah sungguh tertarik untuk membeli makanan di situ.  

Pelbagai makanan yang enak-enak disediakan oleh para pegerai di kantin.  Zakiah 

pun mengeluarkan duit dari dompetnya dan beratur di kedai makan yang 

diinginnya.  Bila sampai gilirannya, dengan wajah yang lapar dan gembira, Zakiah 

membeli makanannya. 

  

          Zakiah duduk di meja yang berdekatan dengan tempat meletak pinggan.  

Dia terus menikmati makanan itu dengan gelojoh sekali.  Perasaan laparnya itu 

tidak dapat dikawal lagi kerana dia tidak bersarapan pagi tadi. 

  

          Selepas makan, dia teringat pula akan bekal makanan yang disiapkan oleh 

ibunya.  Dia pun mengambil bekalannya dan pinggannya lalu menuju ke arah 

tempat meletak pinggan.  Kemudian, Zakiah mahu membuang bekalannya tetapi 

dia teringat akan pesanan ibunya agar jangan membazir.  Fikirannya terus beralih 

ke arah rakan sekelasnya, Amin. Oleh kerana Zakiah tidak mahu mengecewakan 

ibunya yang penat memasak bekalan untuknya, dia pun turut rasa membuat 

keputusan untuk memberikan bekalan itu kepada Amin. 

 

Zakiah terus berlari ke arah kelas dan ternampak Amin sedang meraba-

raba perutnya yang mungkin sedang berkeroncong itu. Zakiah jalan ke arahnya 

dan meletakkan bekalannya itu di meja Amin. Amin terkejut apabila ternampak 
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bekalan itu tetapi, perasaan terkejutnya itu bertukar menjadi keliru.  Zakiah 

memberitahunya bahawa dia sudah makan tadi. 

 

“Amin, ambillah bekalku ini.  Tadi sewaktu di kantin, aku ternampak 

makanan kegemaranku dan aku tidak makan bekalku ini.  Mula-mula aku ingin 

membuang bekalku ini tetapi aku teringat akan kamu yang mungkin belum makan 

lagi.  Aku rasa lebih baik aku berikan sahaja bekalku ini kepada kamu, ”  kata 

Zakiah. 

 

Amin tersenyum kegembiraan lalu mengucapkan terima kasih kepada 

Zakiah.  Zakiah berasa besar hati dapat menolong kawannya yang tidak 

berkemampuan itu.  Setibanya di rumah, Zakiah menceritakan segalanya kepada 

ibunya.  Zakiah juga meminta maaf kepada ibunya kerana berbuat demikian.  Pada 

mulanya ibunya ingin memarahi Zakiah tetapi tidak jadi.  Malah, ibunya 

tersenyum lebar.  Puan Adrina berasa sungguh gembira kerana anaknya 

memberikan bekalannya kepada rakannya yang tidak berkemampuan. Dia 

bersyukur dengan sikap anaknya yang mengingati mereka yang tidak bernasib 

baik. 

 

 

 

Dyan Nur Quraisyah Bte A 

Menengah 1EX4 
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Bekal Makanan  

 “Ibu! Ibu di mana?’ panggil Siti kepada ibunya. 

 Dia sudah lambat untuk ke sekolah dan mahu wang saku serta 

bekal yang disiapkan. Dia menyalam ibunya lalu ke sekolah. 

            Apabila dia sampai di sekolah semua kawan-kawanya sudah berada di sana. 

Selepas kelas bahasa Melayu adalah masa semua murid-murid bergembira kerana 

ia waktu rehat. Waktu rehat juga masa mereka boleh melakukan apa-apa mereka 

mahu. Siti pun mahu ke kantin untuk makan tetapi kawanya,Ashraf, bermuram 

sahaja. 

   “Awak tidak mahu ke kantin untuk makan?” tanya Siti. 

 Setelah jawapannya tidak dibalas dia pun keluar kelas menuju ke kantin. 

Aroma makanan di kantin yang sungguh lazat membuat Siti tertarik untuk 

membeli nasi lemak. Ramai juga murid-murid sudah tidak beratur lagi. 

Menikmati nasi lemak serta ikan goreng yang lazat, dia terlupa akan bekalan yang 

disiapkan ibunya. Dia juga duduk bersama Safirah dan Ana hingga waktu rehat 

hampir tamat. 

“Aku harus buang roti ini. Nanti ibu marah, “ monolog hati kecil Siti. 

Apabila dia hendak membuang bekalnya itu, dia teringat akan Ashraf. Dia juga 

tahu Ashraf selalu mempunyai masalah kewangan Siti terus berlari ke kelas 

sebelum waktu rehat tamat. 

“Ashraf, aku teringat bahawa kamu belum makan. Ambillah bekalan aku ni,” kata 

Siti yang mahu menolong. 

Ashraf pun tersenyum menampakkan barisan giginya yang putih bak mutiara. Dia 

berasa gembira yang amat kerana ada orang yang mahu menolongnya. Siti juga 

berjanji dengan Ashraf untuk menolongnya membawa bekalan lebih lain kali. 

 

Nurinshira bte Noorazmie 

1EX4 
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Namaku Asyurah... 

Namaku Asyurah.  Seorang anak yang panas baran.   

Ibu. Ibu ialah kunci kataku ke Jannah.  Setitis airmatanya yang mengalir, 

aku berdosa kerana kau telah mengguris hati ibuku. 

Aku takut.  Aku menyesal.  Aku tidak harus melakukan sedemikian. 

Aku pulang ke rumah setelah penat belajar dan menghadiri kegiatan 

kokurikulumku.  Aku tidak mahu diganggu.  Aku membuka pintu rumahku.  Ibuku 

yang sudah penat melakukan kerja rumah mula berleter kepadaku tentang bilikku 

yang berselerak.  Aku berasa bingit dan mula meninggikan suara. 

“Lain kali orang kemaslah!” 

Aku menghempas pintu kamarku.  Aku cuba menenangkan diriku.  Beberapa 

minit kemudian, aku mula berasa bersalah atas perbuatanku.  Aku ingin meminta 

maaf tetapi tidak tahu bagaimana untuk  memulakannya.  Tiba-tiba aku 

mendengar ibuku menjerit,  “Aduh!” 

Aku bergegas ke dapur.  Ibuku rebah di atas lantai dapur dan tidak 

sedarkan diri.  Aku cemas.  Aku terus menelefon ambulans.  Di dalam ambulans, 

aku menangis tersedu-sedu sambil memegang telapak tangan ibuku dengan erat. 

Aku takut.  Jantungku seperti diikat.  Aku tidak boleh bernafas.  Aku 

berpeluh tidak henti.  Ibuku dimasukkan ke wad penjagaan rapi (ICU).  Ibu tidak 

sedarkan diri.  Aku tidak boleh berasa tenang.  Aku belum meminta maaf.  Aku 

belum bersedia untuk kehilangan ibuku.  Aku menyalahkan diriku.  Fikiranku 

berkecamuk.  Setiap hari aku menziarahi ibuku untuk meminta maaf selain 

menjaganya.  Beliau masih dalam keadaan koma.  Aku tidak dapat tidur selama 

tiga hari.  Aku pasrah.  Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan.  Pada hari ke-

lima di hospital, ibuku mula menggerak-gerakkan jari jemarinya.  Ibu menangis 

sambil tersenyum.  Aku bersyukur.  Ibu mengusap rambutku dengan perlahan-

lahan.  Aku mengesat airmatanya.  Tangan ibuku tiba-tiba terkulai layu.  

Senyumannya hilang.  Aku panik semula.  Aku memanggil doktor-doktor.  Mereka 

bergegas ke bilik ibuku. 

Mereka menyuruhku keluar dari bilik tersebut.  Mereka kelihatan begitu 

sibuk berusaha untuk membuat kondisi ibuku stabil.  Doktor mula berasa marah 
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terhadap jururawat-jururawatnya yang tidak membawa peralatan perubatan yang 

diperlukan.  Aku mula menangis dan bermundar-mandir tidak henti-henti.  Apakah 

akan berlaku.  Aku tidak pasti! 

Namaku Asyurah.  Seorang anak yang takut, berasa bersalah dan berasa 

kesal atas semua perbuatanku!!! 

 

Nur Asyurah Bte Amirrudin 

Menengah 2CO2 (2014) 
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Hari yang Malang Buatku 

 Hari yang bertarikh 20 Ogos 2012 ialah hari yang paling malang yang 

pernah aku lalui dalam hidupku.  Hari yang ‘berjaya’ membuat aku marah, sedih 

dan kecewa dalam satu masa.  Jika aku tahu kejadian itu akan terjadi, aku tidak 

akan meninggalkan rumahku.  Malangnya, nasi sudah menjadi bubur. 

 Pagi itu, jam locengku tidak berfungsi dengan betul.  Oleh kerana itu, aku 

terbangun lambat.  Seragam sekolah aku juga belum digosok.  Semuanya seakan-

akan tunggang-terbalik dibuatnya.  Ketika aku sedang mandi, aku terhidu bau 

yang mencucuk hidung iaitu bau sesuatu terbakar.  Aku baru teringat bahawa aku 

terlupa untuk meletakkan seterikaku yang belum aku padamkan suisnya di tempat 

yang betul.  Sedih sekali, apabila aku terpandang dan dapati bahawa seragam 

sekolahku itu sudah berlubang kerana hangus terbakar. Akhirnya, untuk tidak 

membuang masa, aku terpaksa menggunakan seragam yang lain tanpa 

menggosoknya.   

 Mujurlah aku dapat mengejar bas bernombor 962  itu untuk ke sekolah.  

Aku juga berasa kurang berpuas hati dengan pemandu bas itu.  Dia telah menekan 

brek tanpa amaran dan itu telah menyebabkan aku terjatuh di dalam bas itu.  

Aku berasa amat malu dan kecewa.   

 Hari itu aku bertambah malang apabila kaki aku terseliuh.  Ini semua 

terjadi kerana aku cuai.  Ketika itu aku sedang bermain bola jaring dengan 

teman-temanku.  Aku cuba menangkap bola itu tetapi aku tidak melihat 

sekelilingku terlebih dahulu sebelum bertindak.  Aku tidak nampak bahawa di 

hadapanku ada sebatang tiang besar berwarna hitam.  Oleh kerana kecuaianku 

sendiri, aku terlanggar tiang itu lalu terjatuh ke lantai.  Kaki aku tercedera dan 

aku kehilangan banyak darah. 

 Selepas sesi sekolah tamat, aku harus pula menghadiri kegiatan ko-

kurikulumku.  Aku berjalan-jalan di kantin sekolah untuk menghabiskan waktu 

lapangku kerana aku bosan.  Aku juga sempat memetik beberapa gambar.  Tiba-

tiba sahaja ada seseorang terlanggar aku dan air milonya tertumpah pada baju 

aku dan juga kamera Nikonku.  Mindaku sangat berserabut dan aku berasa amat 

sakit hati dengan orang itu. 
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 Aku mendapat kamera itu pada hari jadiku yang aku sambut sebulan yang 

lalu.  Ibu dan ayah pasti akan hilang kepercayaan mereka terhadap aku.  Mereka 

pasti fikir bahawa aku tidak boleh berdikari dan gagal untuk menjaga barang-

barangku sendiri. 

 “Ibu baharu sahaja belikan kamera ini.  Tidak sampai sebulan dah rosak!  

Apa ni?”  Aku termenung sambil memikirkan bahawa ibu sudah pasti akan berkata 

begitu kepadaku nanti. 

 “Bagaimana boleh aku memberitahu kepada orang tua aku bahawa hari itu 

ialah hari paling buruk buatku.  Mengapalah hari ini aku ditimpa banyak masalah.  

Selepas satu, lagi satu pula timbul.”  Aku berbisik pada diri sendiri. 

 “Kringggg!” jam aku berbunyi. 

 Aku menoleh ke kanan untuk melihat jam yang terletak di tepi katilku.  

Aku lewat sekali lagi.  Ianya seperti “dejavu”.  Namun, aku bersyukur kerana kali 

ini aku tidak terlewat.  Aku terus ke tandas untuk mandi dan membersihkan diri.  

Sebelum ke sekolah, aku telah fikirkan  semasak-masaknya.  Aku tidak akan 

membawa kamera aku ke sekolah selama seminggu.  Aku telah pelajari bahawa 

aku tidak sepatutnya membawa kameraku dengan niat untuk menunjuk-nunjuk 

kepada orang lain. 

Nur Hazelena Bte Zaini 

Menengah 2CO2 (2014) 
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Hikmah Di Sebalik Ujian 

 Aku memandang baju kemeja biruku yang tersidai di luar jendela.  Aku 

mengeluh.  Aku berasa sungguh hiba mengenangkan pengalaman yang berlaku 

beberapa minggu yang lalu.  Sepatutnya aku yang harus membantu ibu bapku 

mencari rezeki tetapi hakikatnya adalah sesuatu yang sebaliknya.  Aku mengelap 

air mataku yang mengalir di pipiku yang gebu.  Beginilah ceritanya... 

 Aku memandang cermin untuk mempastikan penampilanku kelihatan kemas.  

Aku mengenakan baju kemeja biruku bersama skirt labuh yang panjang.  Inilah 

kali pertama aku harus ke sesi temuduga bagi mendapat jawatan yang aku 

inginkan.  Sebenarnya aku sudah agak terlambat untuk berjumpa dengan bakal 

majikanku.  Aku segera bersalaman lalu memeluk erat tubuh ibu dan bapaku 

sebelum menjejakkan kaki ke luar rumah.  Aku seakan-akan memohon keberkatan, 

semangat dan restu daripada mereka supaya Allah mempermudahkan segala 

urusan temudugaku itu.  Aku telah memilih hari Sabtu sebagai hari untuk aku 

ditemuduga.  Aku terpaksa berjalan dengan pantas menuju ke stesen MRT yang 

terletak tidak jauh dari rumahku.  Aku hanya perlu berjalan selama lima minit 

sahaja.  Aku hanya mempunyai lima belas minit untuk sampai ke syarikat yang 

bakal aku kerja.  Aku terpaksa berdiri sepanjang perjalanan aku dalam MRT 

kerana selalunya pada waktu tengahari keadaan sangat sesak. 

 Aku terkejut apabila aku terdengar pengumuman bahawa sistem MRT yang 

aku naiki itu mengalami sedikit kerosakan teknikal dan perjalanan MRT itu 

terpaksa dihentikan buat seketika.  Malangnya nasibku ini!  Penumpang-

penumpang yang terjejas terpaksa berjalan melalui terowong untuk ke stesen 

seterusnya.  Kedengaran dengan jelas keluhan penumpang-penumpang yang 

terjejas.  Aku bersyukur kerana stesen seterusnya ialah destinasiku. 

 Bakal majikanku menelefonku untuk bertanya kepadaku jika aku tersesat 

jalan untuk ke syarikatnya.  Aku memberitahu beliau supaya menunggu sebentar 

kerana aku dalam perjalanan untuk ke sana.  Tanpa aku sedari, seorang 

perempuan yang berumur dalam lingkungan usia 20 tahun telah melanggarku.  Aku 

terjatuh.  Telefon bimbitku tercampak setelah terlepas daripada genggamanku.  

Namun begitu, apa yang paling malang sekali adalah apabila bekas yang 

mengandungi teh-o panas yang dipegang olehnya tertumpah di bajuku.  

Perempuan itu terkedu memandangku dan cuba menolongku, aku mendengus kasar.  
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Aku mengeluarkan sapu tangan yang tersedia di dalam beg tanganku dan 

mengelap bajuku.  Perempuan itu mahu menggantikan pakaianku tetapi aku 

meninggalkan dia terpinga-pinga.  Baju kemeja biruku telah dihadiahkan oleh 

ibuku apabila beliau mendapat berita bahawa aku bakal diterima bekerja di 

syarikat yang terkemuka yang bernama “BHK Sendirian Berhad”.  Setibanya aku 

di pintu syarikat itu, aku berlari ke arah lif untuk ke tingkat enam.  Aku 

mempercepatkan langkahku dan mengetuk pintu ofis bakal majikanku.  Aku 

menarik nafas panjang dan duduk bertentangan dengan Encik Razali, bakal 

majikanku.  Aku dapat merasakan bahawa beliau tidak senang dengan penampilan 

diriku yang tidak kemas dan basah kuyup itu.  Aku menceritakan segalanya 

kepada beliau sebab mengapa aku datang lambat pada hari itu.  Aku sedar beliau 

asyik menyindirku dan aku faham peluang untuk aku diterima kerja di syarikat itu 

sangat tipis.  Selepas aku mendapat tahu bahawa aku tidak diterima kerja, aku 

mengangguk dan terus menuju ke tandas.  Airmataku mengalir dengan deras.  

Mungkin jika ada rezeki, pasti aku akan mendapat kerja!  

 Malangnya nasibku pada hari itu!  Jika aku telah bangun awal pada hari itu, 

tidak menaiki keretapi dengan tergesa-gesa dan jika aku sedari perempuan yang 

memegang secawan teh-o yang panas, pasti aku akan diterima kerja di syarikat 

itu.  Sesungguhnya ini adalah ujianMu untukku, aku akan terus tabah.   

 Telefon bimbitku berdering, lamunanku terhenti.  Aku menerima mesej 

ringkas daripada temanku bahawa aku akan ke syarikat saudaranya untuk 

menjalani temuduga buat kedua kalinya esok pagi.  Aku mengucapkan ribuan 

terima kasih kepada rakan karibku.  Mungkin inilah hikmahnya!  Aku menadah 

tanganku untuk berdoa semoga apa yang terjadi pada hari itu tidak akan berulang 

lagi pada keesokan harinya.  Aku akan terus berharap semuanya akan berakhir 

dengan baik. 

 

Nur Nabilah Bte Roslan 

Menengah 2CO3 (2014) 
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Suatu Hari di Pantai  

Ia merupakan hari yang berangin. Aku dan kawan-kawan aku pun 

merancang untuk pergi ke Pantai East Coast untuk berbasikal. Kami pun 

menghantar mesej antara satu sama lain supaya rancangan kami akan berjalan 

lancar. Satu jam kemudian, kami pun mula bergerak. Kami pun jumpa satu sama 

lain di pantai berdekatan dengan kedai menyewa basikal.  

               Apabila kami sudah sampai, kami pun menyewa basikal setiap seorang 

dan mula berbasikal. Kami pun kadang- kala berhenti untuk melihat orang 

menangkap ikan. Ada satu masa, kami dapat melihat ikan yang lebih besar 

daripada kepala kami! Kami pun memetik gambar bersama ikan itu kerana ia 

sangat susah untuk mencari ikan yang begitu besar. 

           Selepas itu, kami berhenti di pantai untuk bermain di laut. Kami pun 

memercik air kepada satu sama lain dan juga berenang bersama-sama. Lima minit 

kemudian, aku terdengar seorang wanita sedang memekik tolong! Aku pun pusing 

dan melihat siapa yang sedang menjerit.  

               Tiba-tiba, aku melihat seorang wanita sedang lemas. Aku pun berasa 

terperanjat. Tanpa berkata apa-apa, aku dengan pantas berenang ke arah wanita 

itu. Kawan-kawanku pun berasa terperanjat kerana mereka tidak tahu apa yang 

sedang berlaku dan dengan tiba-tiba mereka melihat aku berenang dengan pantas. 

               Apabila aku sudah sampai ke arah wanita itu, aku pun menyuruh dia 

untuk memegang aku supaya dia tidak akan terjatuh sambil aku berenang balik. 

Dengan semua tenaga aku, aku cuba yang terbaik untuk menyelamatkannya. 

Apabila sudah sampai, dengan tiba-tiba, aku melihat semua orang sedang 

bertepuk tangan untuk aku. Aku dengan pantas memanggil kawanku untuk 

menjaganya sambil aku menelefon ambulans. 

               Lima belas minit kemudian, ambulans pun datang. Semua doktor keluar 

dan melakukan apa yang mereka lakukan. Doktor itu pun membawa wanita itu 

secepat mungkin. Semua kawanku pun berlari ke arah aku  dan memeluk aku 

dengan erat kerana mereka tidak pernah melihat aku seperti gitu. 

               Hari sudah malam, kami pun menghantar balik basikal kami dan pulang 

ke rumah. Kami pun bersalam-salaman dan sambil mereka bersalaman, mereka 

memberi aku sepuluh dolar sebagai hadiah. Aku berasa gembira dan berterima 
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kasih kepada mereka kerana ada kawan seperti itu. Keesokkan harinya, aku pun 

melihat gambar yang diambil semalam.   

 

Aku tersenyum tetapi aku harap wanita itu akan baik-baik sahaja. Selain 

daripada itu, aku fikir itu adalah satu memori yang aku tidak akan dilupakan.  

Hanis Bte Hasnim 

2CO4  
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Pengalaman di Pantai  

 Keluarga aku memang suka pergi ke pantai. Semenjak kecil lagi, aku 

sentiasa pergi ke pantai bersama keluargaku dan sejak itulah aku suka perasaan 

ditiup angin yang sejuk dan nyaman itu.  

                   Ibu dan ayah telah memberitahu bahawa mereka akan merancang 

untuk menyambut hari jadi aku di tepi pantai Changi. Aku berasa bersemangat 

untuk ke sana. Hatiku begitu ceria menanti saat tersebut malah tidak sabae 

sebenarnya. 

                   Perjalanan ke pantai Changi hanya setangah jam daripada rumahku. 

Aku berasa sungguh gembira dan terlalu ghairah hinggga terasa perjalanan ke 

pantai Changi begitu pantas. Dengan sekelip mata, aku sudah berada di tepi 

pantai bersama keluargaku. Ramai orang yang sedang berkelah ,ada yang sedang 

mendangar radio sambal baring,ada yang sedang bermain bola dan ada ramai 

kanak-kanak yang sedang membina istana pasir. 

                 Ibu pun mula membentangkan sebuah plasyik besar untuk dijadikan 

tempat alas supaya kami boleh duduk. Kemudian, ibu meletakkan beberapa 

makanan dan minuman yang dibawa. Tidak lama kemudian, saudara-maraku pun 

tiba. Kami bermain beberapa permainan dan juga bermandi di laut.              

                Selepas itu, aku pun mengajak saudara-maraku untuk berjalan di 

sepanjang pantai itu sementara ibu bapa kami duduk dan bersembang beramai-

ramai. Kami pun pergi ke sebuah batu yang besar dan menikmati suasana yang 

nyaman itu. Aku pun duduk dan bersembang bersama saudara-maraku Fatin, 

Firash, Ayu, Fatris dan juga Farah.  

                   Hampir waktu maghrib, ibu menelefon dan menyuruh kami semua 

untuk kembali ke tempat berkelah itu. Kami pun melua memotong kek dan mereka 

memberi aku pelbagai jenis hadiah yang aku gemari. Aku berasa sungguh sernok 

pada hari itu kerana dapat menyambut hari jadiku dan juga dapat menikmati 

suasana di tepi pantai. 

 

 

Nurhanie Ashiqin 

2CO4 
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Nenek Yang Malang 

Aku dan ibu sedang duduk berbual di ruang tamu dan jam menunjukkan 

hampir pukul 11 malam. Tiba-tiba, aku terdengar suatu pekikan yang datang dari 

arah rumah jiranku .Aku terkejut lalu memberitahu ibu bahawa kita harus 

periksa sekiranya ada suatu kejadian berlaku . Kami pun dengan segera pergi ke 

rumah jiran. 

Apabila kami tiba disana, pintunya terbuka luas. Tanpa berfikir panjang, 

kami pun membuka pintu itu. Kami ternampak jiran kami, seorang warga emas 

bernama Makcik Yanti. Dia sedang terbaring di lantai dan dua cucunya yang 

bernama Ros dab Hilfi juga berada di situ. Namun, mereka tidak melakukan apa-

apa dan  cuma melihat keadaan nenek mereka itu. Saya dan ibu saya menolong 

Makcik Yanti bangun dan kami memintanya beritahu kami apa yang telah terjadi. 

Makcik Yanti memberitahu kami bahawa anaknya dan suaminya bekerja dan 

dialah yang harus menjaga kedua-dua cucunya. Pada malam itu, Makcik Yanti 

sebenarnya sedang tidur tetapi cucunya terlampau bising dan dia tidak dapat 

rehat dan lantas,  dia pun keluar dari bilik tidurnya. Apabila dia keluar, dia 

terperanjat kerana ruang tamu berselerak dengan alat-alat lukisan dan mainan 

mereka. Makcik Yanti pun menyuruh mereka kemas tapi mereka masih tidak 

menghiraukan kata-katanya. Makcik pun jalan ke dapur untuk ambil segelas air 

minuman. 

Selepas itu, dia keluar dari dapur dan tiba-tiba jatuh kerana terpijak 

salah satu mainan mereka lalu terjatuh dan dia pekik kerana sakit . Sesudah kami 

dengar apa yang telah berlaku, kami berrasa kasihan terhadapnya kerana dia 

seorang sahaja yang harus menjaga cucu-cucunya yang aktif itu. Dalam hati saya 

berkata bahawa jika saya ada anak, saya berazam tidak mahu menyusahkan ibu 

saya. 

Ibu pun bergi ke dapur mengambil segelas air untuk makcik dan kami 

berdua bercadang bahawa kami dan cucunya mengemas rumah bersama-sama. 

Lagi cepat kita buat, lagi cepat kita berehat . 

Beberapa jam kemudian, ibu menyuruh Ros dan Hilfi meminta maaf kepada 

neneknya kerana sudah menyusahkan beliau. Nasiblah dia tidak tercedara parah. 

Kami pun meluangkan masa dengan mereka hingga ibu bapanya datang supaya 

Makcik Yanti dapat berehat walaupun hanya seketika  
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Kami pun tunggu hinggalah muncul ibu bapa mereka berdua. Ibu saya pun 

menceritakan keapda mereka apa yang telah terjadi dan selepas itu mereka 

memarahi Ros dan Hilfi. Mereka pun meminta maaf. 

 

Semenjak kejadian itu, saya pelajari bahawa kita harus menjaga orang 

tuan dengan baik dan jangan menyusahkan mereka dengan tugas yang berat-

berat. 

Sri Batrisya 

2CO5 
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Akibat Tidak Mendengar Nasihat 

15 Ogos 2014. Itulah tarikh yang Amri tidak akan lupakan sampai bila-bila. 

Itulah tarikh yang menghantuinya sekian lama ini. Hari itulah kawan baik Amri, 

Sam, terkorban akibat kesalahan Amri. Sudah beberapa kali ibu Amri 

memberitahunya untuk menggunakan jejantas tetapi dia degil dan selalu melintas 

jalan raya begitu sahaja. Amri dan Sam selalu pulang bersama dari sekolah 

kerana rumah mereka berdekatan. Mereka juga selalu melinatas sahaja jalan 

raya raya yang besar, tanpa menggunakan jejantas, untuk pulang ke rumah 

dengan cepat. Namun, pada 15 Ogos 2014,Sam tidak berasa sedap hati. 

          Amri dan Sam baru sahaja habis sekolah dan mahu pulang ke rumah untuk 

bermaian permainan video ‘FIFA 14’ di PS3 mereka. Seperti biasa, sebelum 

pulang, mereka membeli makanan dahulu sebelum menaiki bas untuk pulang. 

Selepas makan,mereka pun pergi ke perhentian bas dan lalu menaiki  nombor 

‘962’. 

Apabila tiba di perhentian bas yang berdekatan dengan rumah mereka, mereka 

turun. Jika hendak sampai ke rumah mereka, mereka harus menaiki jejantas 

untuk melintas jalan tetapi Amri dan Sam selalu tidak menggunakannya. Sebelum 

melintas,Sam tiba-tiba menyuruh Amri untuk menaiki jejantas. Ini sangat pelik 

kerana selalunya Sam akan ikut sahaja apa yang dilakukan Amri tanpa bertanya 

apa-apa. Amri tidak mengedahkan kata-kata Sam dan terus berlari melintas jalan 

itu. Sam juga mengikutinya di sebelahnya. 

          Tiba-tiba ,ada sebuah lori yang dibawa dengan laju. Ia melanggar Armi dan 

Sam. Beberapa hari kemudian ,Amri bangun. Dia melihat ibu dan adiknya sedang 

duduk tertidur di kerusi yang ada. Ibunya tiba-tiba terbangun. Ibunya lalu 

mencium dahinya dengan gembira lalu menangis. Ibunya memberitahunya yang dia 

berada dalam keadaan koma selama tiga hari. Amri lalu bertanya bagaimana 

keadaan Sam. Ibu Amri lalu memegang tangan Amri. Ibunya memberitahunya 

segalanya .Air mata Amri lau mengalir. Ibunya memberitahunya bahawa Sam 

meninggal dunia di tempat kejadian akibat luka teruk di kepalanya. 
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Sekarang,barulah Amri sedar kesilapannya. Kawan baiknya terkorban 

akibat dia enggan mendengar nasihat ibunya. Sekarang,barulah dia mendengar 

nasihat ibunya. 

Muhammad Nur Adli Bin Irwan                                    

3IN1 (2014)  
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Kesedaran Yang Terlewat  

Suasana sepi dan jantungku yang berdegup kencang boleh kedengaran.  

Mindaku berputar ligat.  Aku sedang memikirkan samada aku dapat maju ke 

peringkat akhir Peraduan Pemain Gitar Terbaik.  Sekarang aku harus bersaing 

dengan dua peserta yang lain.  Mereka membuat persembahan yang lebih baik 

daripada aku.  Aku menutup mataku dan teringat semula akan masa-masa yang 

telah aku buang atau sia-siakan untuk kepentinganku sendiri. 

Empat bulan lagi peraduan peringkat separuh akhir akan berlangsung.  Aku 

sudah pun lulus peringkat saringan, di mana mereka akan memilih tiga peserta 

yang telah membuat persembahan yang memuaskan untuk melalui peringkat 

separuh akhir.  Aku gembira akan pencapaian aku.  Terlampau gembira dan 

bangga sehingga ia membuatkan diriku menjadi megah diri dan terlalu yakin yang 

aku boleh maju ke peringkat separuh akhir dengan mudah.  Aku menjadi bongkak 

dan malas.  Aku malas untuk berlatih seperti peserta-peserta yang lain.  Mereka 

sudah mula untuk menggubah muzik tetapi aku hanya bermain dengan telefon 

bimbitku.  Selama sebulan masaku dibuang begitu sahaja . 

Selepas sebulan, aku mencari lagu dan irama yang sesuai untuk aku 

pertandingkan dalam pusingan separuh akhir kelak.  Aku berlatih untuk jangka 

masa yang singkat sahaja.  Selebihnya aku gunakan untuk bermain dengan telefon 

bimbitku semula.  Ketika guru muzikku masuk ke dalam bilikku, beliau ternampak 

apa yang sedang aku lakukan. 

“Mira, mengapa saya lihat sejak kebelakangan ini awak sudah tidak 

berlatih dengan gigih seperti dahulu?” 

“Alah! Saya sudah berlatih sebentar tadi...lah. Sekarang masa untuk saya 

berehat pula...lah.” Aku menjawab dengan suara acuh tak acuh sahaja kerana aku 

sedang sibuk bermain satu permainan dalam talian yang begitu mengasyikkan. 

“Mira, tidak semua yang bulat itu akan datang bergolek dengan sendirinya 

dan yang pipih itu tidak akan senang-senang sahaja datang melayang.  Tidak 

semua yang kita hajati akan kita dapatkan dengan mudah.  Kita harus berusaha.  

Kalau awak tidak pecahkan ruyung, awak tidak akan dapat menikmati sagunya.  

Kalau tidak berusaha dengan gigih, awak tidak akan dapat mencapai cita-cita atau 

hajat awak.” 
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Merah telingaku mendengarkan leteran guru muzikku itu.  Aku menjeling 

marah kepadanya sebelum aku menghentakan kakiku tanda aku marah lalu pergi 

dari situ dengan cepat.  Maklumlah, aku ini kan sibuk.   Ada panggilan penting 

melalaui telefon bimbitku yang harus aku jawab dengan segera.   

“Ya? Hendak keluar?  Baiklah, aku siap sekarang.”  Jawapan yang aku 

berikan kepada teman baikku, Namirah. 

Tanpa berfikir panjang, aku pulang ke rumah dan bersiap-siap untuk keluar 

bersama temanku itu.  Kami pergi membeli-belah, melepak di kelab malam dan 

berjalan-jalan di sepanjang Orchard Road untuk menghiburkan diri kami.  Dua 

bulan berturut-turut aku membuang masaku dengan begitu sahaja. 

Sehari sebelum peraduan itu dilangsungkan, aku menjadi kelam-kabut dan 

mula berlatih.  Aku sudah tidak berupaya untuk bermain dengan baik.  Irama 

merdu yang pernah dan selalu aku mainkan sudah tidak kedengaran lagi.  Aku 

mula berasa gementar memikirkan apa yang akan terjadi semasa peraduan itu 

esok. 

Sekarang, sudah tiba giliran aku untuk membuat persembahanku.  Aku 

memulakan dengan irama yang cukup merdu tetapi tiba-tiba aku terlupa nota-

nota yang harus aku mainkan.  Aku berhenti memetik gitarku.  Para pengadil yang 

sedang mengadili peraduan itu juga terkejut dengan tindakanku itu.   

“Maaf...” Itu sahaja yang dapat aku katakan. 

Aku terus berlari keluar dari belakang pentas.  Aku duduk di dalam bilik 

persiapan sambil mengalirkan airmata. 

Tiba-tiba seorang jurukamera datang dan menyuruh aku naik ke pentas.  

Fikiranku kembali ke alam nyata.  Para pengadil pada malam itu begitu kecewa 

dengan persembahanku kali ini. 

“Mira, awak memang berbakat.  Tetapi persembahan awak malam ini...amat 

mengecewakan.  Saya tidak sangka awak sanggup mensia-siakan bakat awak itu.” 

Kata salah seorang pengadil itu. 

Aku hanya menundukkan kepalaku.  Sama seperti pengadil itu aku juga 

berasa teramat kesal atas apa yang telah berlaku. 
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“Peserta yang akan pulang pada malam ini dan tidak berjaya ke peringkat 

seterusnya ialah...Mira!”  Airmataku begitu deras mengalir. 

Aku menyesal.  Menyesal sekali. Aku menyesal kerana masa yang 

seharusnya aku gunakan untuk berlatih telah aku gunakan untuk berseronok dan 

berhibur.  Aku sedar kini bahawa masa itu amat berharga dan sekali masa itu 

berlalu pergi tidak akan mungkin aku rebut lagi.  Penting bagiku untuk menghargai 

masa. 

 

 

Sharifah Umirah Bte Jamalluddin 

3IN1 
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Sang Nila Utama 

Jantungku berdegup dengan kencang.  Ramai orang melihatku dengan mata 

mereka yang tajam. Aku telah pun menghafal skripku yang telah aku tulis 

seminggu yang lalu.  Aku telah dipilih oleh guruku untuk membuat persembahan 

tentang seorang ikon Singapura.  Aku telah memilih Sang Nila Utama sebagai 

ikon pilihanku.  Beliau ialah seorang putera raja dari Indonesia yang telah 

berjaya berjumpa dengan sebuah pulau sedang beliau berburu dengan pengawal-

pengawalnya yang lain.  Beliau telah memberikan nama Singapura kepada pulau 

tersebut.  Beliau menamakan pulau itu begitu kerana telah ternampak seekor 

binatang yang menyerupai seekor singa melintas di hadapannya.  Beliau ialah 

inspirasiku kerana beliau memiliki sikap yang berani.  Beliau berani merantau ke 

negeri yang jauh dan melepaskan mahkotanya ke dalam laut yang bergelora 

semata-mata bagi mengelakkan kapalnya daripada tenggelam. 

Sebagai persediaan bagi persembahan tersebut, aku telah pergi ke 

perpustakaan sekolah untuk meminjam komputer supaya aku dapat melungsuri 

internet dan dapat mengumpulkan lebih banyak maklumat mengenai beliau.  Aku 

telah menghasilkan skripku daripada apa yang aku fahami setelah membaca 

biografi tentang beliau.  Selain daripada itu, aku dan ayahku telah mengunjungi 

sebuah kedai yang menjual aksesori bagi pakaian-pakaian tradisional untuk 

mendapatkan tanjak dan samping supaya aku nanti kelihatan seperti Sang Nila 

Utama pada hari persembahan. 

Dua hari sebelum persembahan tersebut, aku telah meminta bantuan 

daripada guruku supaya menyemak teks ucapan atau skripku untuk mempastikan 

aku tidak membuat kenyataan yang salah mengenai beliau dan bahasa yang aku 

ujarkan betul dan tersusun indah.  Pada malam sebelum persembahan,  aku duduk 

di hadapan cermin untuk melatih pembacaan dan mimik mukaku ketika membuat 

persembahan.  Tiba-tiba rasa mengantuk seakan-akan menyerangku.  Aku dengan 

pantas meletakkan skripku ke dalam beg sekolahku lalu terus melelapkan mataku. 

Jam loceng nyaring berdering.  Aku dengan perlahan membuka mataku, 

bangkit dari katilku dan terus bersiap untuk ke sekolah.  Setelah aku bersalaman 

dan mencium tangan kedua orang tuaku bagi mendapatkan restu mereka, aku pun 

melangkah keluar dari rumah dengan langkah yang amat berat sekali.   
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Aku akan membuat persembahan pada waktu terakhir sesi sekolah.  Masa 

bergerak dengan begitu pantas sekali aku rasakan. Tup...tup aku kini sudahpun 

berada di belakang pentas bagi memulakan persembahan.  Peluh sejuk membasahi 

dahiku.  Setelah membaca segala doa penenang hati yang ibu ajarkan, aku pun 

memulakan langkah beraniku.  Tiba...Tiba aku terpaku seketika. Mukaku mula 

menampakkan manik-manik keresahan.  Aku terkejut. Aku mula panik.  Di mana 

skripku yang aku letakkan di dalam begku semalam?  Puas aku mencarinya dan 

sudah puas beg sekolahku aku selongkar tetapi skrip itu tidak dapat aku temukan.  

Namaku pula telahpun diumumkan oleh pengacara.  Apa yang harus aku lakukan?  

Aku dapat rasakan mukaku kini telah berubah warna, tentu sekali sudah bertukar 

kepada warna merah kerana itulah yang sering berlaku kepada aku apabila aku 

terasa malu.  Namun aku gagahi juga tubuhku untuk melangkah ke hadapan.  Aku 

jadikan kata-kata perangsang daripada guruku dan kawan-kawanku sebagai 

pembakar semangatku untuk meneruskan perjuanganku... 

Kini tamat sudah persembahanku.  Daripada tepukan gemuruh yang aku 

dengar sebaik sahaja aku selesai membuat persembahan, aku pasti aku tadi tidak 

menghampakan harapan guruku dan kawan-kawanku. Aku telah melakukan yang 

terbaik.  Aku berasa sungguh gembira dan bangga. 

Aku kini berjanji kepada diriku, jika aku diberikan satu lagi peluang untuk 

membuat persembahan seperti ini, aku pasti tidak akan melepaskan peluang itu.  

Aku kini menjadi lebih yakin terhadap keupayaanku sendiri.  Pengalaman pertama 

yang mendebarkan ini telah menjadikan aku seorang insan yang lebih yakin 

menghadapi segala kemungkinan. 

 

 

Muhammad Khalil B Abdul Wahid 
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Penyesalan  

Aku merenung ke arah kucingku dan melihat satu matanya yang buta.  Aku 

teringat peristiwa yang berlaku sembilan bulan yang lalu.  Perkara yang membuat 

aku sedar betapa berharganya masa... 

Cuaca pada hari itu agak muram.  Dalam suasana yang suram itu aku 

berjalan pulang.  Setibanya aku di rumah, aku ternampak sebelah mata kelihatan 

mengecil dan mengeluarkan airmata. Seakan-akan sukar untuk membuka matanya.  

Aku sangkakan kalaupun mata terluka, ia hanya luka biasa sahaja dan memutuskan 

untuk membiarkan sahaja.  Aku teruskan dengan aktiviti harianku iaitu bermain 

dengan telefon bimbitku dan terus masuk tidur setelah penat bermain.  Aku 

tidak sangka kecederaan yang menimpa itu akan menjadi lebih teruk lagi.  Ahli 

keluargaku yang lain mula berasa bimbang dan menggesa aku supaya membawa  

bertemu dengan doktor haiwan untuk pemeriksaan lanjut.  Aku berkeras tidak 

mahu berbuat begitu dan meminta mereka untuk menunggu beberapa hari lagi 

sambil memantau keadaan. Aku yakinkan mereka yang kita masih ada masa lagi 

dan kecederaan pada mata itu biasa-biasa sahaja. 

Beberapa hari kemudian, keadaan semakin teruk.  Aku mula berasa 

bimbang dan meminta ibu bapaku membawa ke klinik haiwan yang berdekatan.  

Apabila kami tiba di sana, kami diberitahu oleh doktor haiwan yang mata kucnigku 

ada infeksi yang agak teruk dan harus dibedah.  Hatiku terasa sebak.  Aku 

berasa sungguh menyesal.  Mengapa aku sanggup melambat-lambatkan rawatan ke 

atas ia.  Mengapa aku membuang masa?  Aku sepatutnya bijak menilai keadaan 

dan menghantarnya ke klinik secepat mungkin.  Perasaanku bercampur baur. Aku 

marah, kesal, dan kecewa dengan diriku.   

Kini seminggu telah berlalu.  Pembedahan yang dilakukan ke atas kucingku    

gagal.  Akibatnya, matanya menjadi buta.  Aku berasa sedih setiap kali aku 

terpandang wajahnya. Aku berdosa. Aku sepatutnya lebih bijak menghargai masa.  

Oleh kerana kecuaianku, kucingku yang menanggung akibatnya.  Maafkan aku! 

Andiq Faris B Azmi 
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Kubuktikan padamu, oh ayah!  

Aku bersyukur. Akhirnya, sijil diploma sudah berada dalam genggamanku. 

Siapa kata aku tidak boleh berjaya? Kini, aku akan lari ke arah ibuku dan 

memeluknya sekuat-kuatnya. Kejayaanku tidak akan berlaku tanpa sokongan dan 

kasih sayang dari ibuku. Aku masih boleh ingat lagi hari itu apabila ayahku 

tinggalkan keluarga kami dan berkata bahawa hidup kami tidak akan pernah maju 

tanpa dia. Aku masih boleh mendengarnya dengan jelas walaupun sudah bertahun 

lamanya. Oleh itu, aku mahu berjaya dengan melanjutkan pelajaran ke peringkat 

yang paling tinggi.  

Selepas memeluk ibuku yang tersayang, ibuku berkata yang dia amat 

gembira kerana aku telah menunjukkan kepada ayahku yang aku boleh melakukan 

apa-apa tanpa pertolongannya. Sambil kawan-kawanku sedang mengucapkan 

tahniah kepadaku, aku terdengar satu suara "Aku amat bangga dengan kamu nak,”.  

Suara itu amat aku kenali. Aku pusing dan ternampak seorang lelaki yang 

berambut putih dan menggunakan sebatang tongkat.  "Apa ayah buat di sini? " 

tanyaku penuh kehairanan.  

"Untuk memberi ucapan taniah kepada anak kesayanganku," jawab ayahku 

sambil memeluk aku. Aku rasa amat bingung kerana aku masih boleh ingat hari 

yang dia berjalan keluar dari keluargaku yang mempunyai masalah wang. 

Ayah berkata bahawa dia menyesal meninggalkan kami dan dia mahu pulang 

ke keluargaku. Kenapalah hari ini? Kenapa ayahku tidak pulang ke keluargaku pada 

tahun lepas? Adakah dia pulang semata-matanya kerana aku telah berjaya? 

Walaupun aku malu berasa marah, dia tetap ayahku dan aku tetap anaknya. 

Selepas majlis itu, kami keluar unutk bermakan bersama sekeluargaku ke 

'Swensens' dan berbual dengan gembira. Tiba-tiba, "Izzah...! Izzah...! " 

Aku terus rasa terkejut kerana selama ini aku telah berkhayal dan masih 

berada di majlis itu. Aku, mencari-cari ayahku tetapi dia tiada. Pada saat itu, aku 

tahu ia hanya dalam fikiranku. Aku lalu rasa amat kecewa. 

Nurul Izzah Syazwani  

3IN6 (2014) 

 

 

 



30 
 

Luahan Hati Semasa Kaunseling 

Pada hari itu, perasaan aku berbaur antara perasaan marah dan rasa 

bingung. Aku marah terhadap guru-guruku yang telah memaksa aku agar 

mengikuti sesi kaunseling. Aku juga marah terhadap diriku sendiri. Jikalau aku 

tidak menengking Cikgu Zan, sebaliknya menahan kemarahanku, tentu aku tidak 

akan berdepan dengan situasi seperti ini. Sekarang, aku harus membuang masaku 

untuk menghadiri sesi kaunseling selepas waktu sekolah selama satu jam. Ianya 

sangat membebankan.  

Pada pukul satu lima puluh lima minit petang, aku mula berjalan ke arah 

bilik kaunseling. Bilik itu terletak di aras satu bangunan sekolah. Kedengaran para 

pelajar yang sedang bersembang dan bergelak ketawa, semua kekecohan itu 

membuat aku berasa iri hati.  

Apabila aku tiba di hadapan pintu bilik kaunseling, aku memandang  ke  

arah jam tanganku, jam menunjukkan sudah pukul dua petang. Aku membuka pintu 

bilik kaunseling itu. Selama ini, belum pernah aku memasuki ataupun menghadiri 

sesi kaunseling.  Bilik kaunseling itu bercahaya dengan lampu yang terang-

berderang. Dindingnya dicat dengan warna putih dan ia membantu mencerahkan 

lagi keadaan bilik itu. Tempatnya kemas dan tersusun. Di hujung bilik itu, 

terdapat beberapa buah pokok yang sedang mendapatkan sinar matahari dan 

poster-poster digantung dengan sangat rapi. Muzik berirama sentimental juga 

dimainkan di dalam bilik itu. Mataku kemudian terpandang ke arah Puan Sarah, 

seorang kaunselor yang sedang duduk menungguku di sebuah sofa yang terletak 

di sudut bilik itu.  

Aku memandang ke arah Puan Sarah dengan wajah yang sugul tetapi dia 

hanya dapat membalas dengan senyuman.  Puan Sarah menyediakan minuman 

coklat panas lalu memberikan kepadaku. Aku mula  mendengar perbualan Puan 

Sarah. Soalan-soalan yang ditujukkan mudah untuk aku menjawabnya. Mataku liar 

memandang ke arah jam tanganku dan aku gembira apabila menyedari bahawa aku 

hanya perlu berada di situ tiga puluh minit  sahaja lagi sebelum aku mendapatkan 

semula kebebasanku.  

Namun, Puan Sarah mula bertanya soalan-soalan peribadi yang berkaitan 

dengan penceraian ibu dan ayahku serta keadaan adik-beradikku. Api kemarahan 

mula menyala kembali kerana aku tidak mahu menjawab soalan yang bersangkutan 

dengan hal-hal peribadiku. Aku berhak menyimpan segala rahsia keluargaku, tiada 

siapa yang patut tahu tentangnya. Walaupun begitu, Puan Sarah masih tetap 

menunggu jawapanku.  

Ingatanku mula mengimbas kembali kepada susuk wajah seorang ayah.  

Orang yang terpaksa aku gelar ayah itu sebenarnya kaki pukul.  Ibuku harus 
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menderita setiap hari akibat karenah ayahku itu.  Tahun ini, ibuku akhirnya 

meminta cerai dengan ayahku dan sejak itu, ayahku tidak lagi wujud dalam 

kehidupan kami sekeluarga.   

Apabila teringat akan peritiwa itu, hatiku mula pilu. Manik-manik putih 

mula mengalir dari pipiku tetapi aku terus mengelapnya. Aku ingin kelihatan kuat 

di hadapan orang yang tidak aku kenali. Puan Sarah hanya berdiam dan menunggu 

sehingga aku sudah kembali tenang.  

Jam tanganku mula menunjukkan pukul tiga petang dan akhirnya selesai 

sudah sesi kaunseling. Puan Sarah melemparkan senyuman serta beliau 

memberikan kata-kata sokongan buat diriku. Aku mengangguk-anggukkan 

kepalaku dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Dalam perjalanan pulang, 

hatiku berasa tenang setelah menceritakan segala keperitan yang menimpa diriku. 

Aku bersyukur kerana masih ada juga orang yang ingin mendengar akan 

masalahku dan aku harap orang itu akan lebih memahami diriku ini.  

 

Fatin Fathiah Yusoff Putri  
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Sebuah Pengorbanan Suci 

Angin bertiup sepoi-sepoi bahasa. Sehelai daun berterbangan masuk ke 

dalam bilikku. Daun itu terbaring kaku di atas meja bilikku. Sedang aku cuba 

untuk mengutip daun itu, mataku terpandang kepada sekeping gambar yang 

terletak di sebelah daun itu. Gambar itu memandang tajam ke arahku. Tanpa 

disedari, tanganku telah mencapai gambar itu lalu mendekatkan gambar itu 

denganku. Aku mengusap-usap gambar itu sambal mengimbas kembali kejadian 

yang berlaku sepuluh tahun yang lalu.  

Aku mempunyai seorang adik perempuan yang cukup sempurna, Alishah 

namanya. Walaupun kami membesar tanpa ibu dan ayah, kami tetap bahagia 

dengan apa yang telah diberikan oleh Ilahi. Pada masa itu, aku bertekad untuk 

membesarkan adikku sendiri. Aku sedar tugas seorang kakak memang tidak 

mudah namun setiap kali aku melihat senyuman yang tercalit di raut wajah adikku 

itu, segala kegelisahan dan kesusahan yang aku rasai akan hilang untuk seketika.  

  Aku bersyukur kerana setiap kali aku pergi ke pejabat, aku tidak perlu 

risau tentang adikku. Adikku matang dan dapat mengatasi segala masalah. Tetapi, 

manusia tidak sunyi daripada melakukan kesilapan bak pepatah laut mana yang 

tidak berombak, bumi mana yang tidak ditimpa hujan.  

“Kakak, boleh berikan adik sepuluh dolar?” Alishah meminta duit dengan 

menggunakan alasan bahawa dia ingin membeli buku sekolah. Aku percaya akan 

kata-katanya itu. 

Tanpa sebarang persoalan, aku memberikan sekeping nota sepuluh dolar 

kepadanya. Aku mencium dahinya sambil melihatnya pergi. Hari berganti hari, 

Alishah kerap kali meminta duit yang semakin banyak jumlahnya. Pelajaran 

Alishah di sekolah mula merosot. Mula-mula, aku tidak mengesyaki apa-apa. 

Kemudian, pada suatu hari, aku terlihat sekotak rokok di dalam kocek adikku. 

Kotak fikiranku diselami dengan pelbagai persoalan. Aku mula gelisah. Apabila 

adikku pulang ke rumah, aku memarahinya. Tabiat adikku yang pandai berbohong 

membuat kami bertengkar begitu lama. Alishah menggunakan alasan bahawa dia 

bosan dan merokok memang sudah menjadi tren remaja sekarang.  

Akibat terlalu marah dengan sikap Alishah yang seperti tidak mahu 

mengaku akan kesilapannya, lalu tanganku hingga ke pipi Alishah.  Alishah tidak 

dapat mengawal dirinya lalu jatuh terjelopok di lantai.  Dengan segera aku 

menghampirinya dan alangkah terperanjatnya aku apabila mendapati bahawa 

Alishah pengsan. 

Dengan segera, aku menelefon ambulans yang tiba beberapa minit 

kemudian. Aku tersedu-sedu dan menyesal tentang segala yang berlaku ketika 
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berada di perjalanan ke hospital. AKu tidak dapat menahan sebak di dada aku ini. 

Aku berasa bersalah. ‘Maafkan kakak, Alishah’ 

“Jika aku tidak memarahinya, mungkin semua ini tidak akan berlaku.” Bisik hati 

kecilku. 

Lamunanku terhenti, “Maaf Puan, adik puan sedang menghidapi kanser 

tulang belakang dan kami harus mencari seorang penderma sum-sum tulang 

dengan segera” doktor itu berkata dengan serius. Hatiku berdegap-degup 

bagaikan hendak terputus. Duniaku seperti diseliputi kegelapan. Aku hanya 

mampu menangis. Mengapalah tidak aku? Apakan daya nasibku. Dengan segera, 

aku diperiksa kerana ingin mendermakan sum-sum aku. Aku hanya mahukan yang 

terbaik buat adikku yang tersayang walaupun terpaksa mengorbankan diriku 

sendiri. Aku rela melakukan apa sahaja demi adikku. Aku sekarang hanya mampu 

berdoa agar adikku sembuh sempenuhnya.  Jikalau apa-apa terjadi kepada adikku, 

aku mungkin tidak dapat memaafkan diriku. Bukan sekarang, bahkan untuk 

selama-lamanya. 

Fatin Fathiah Yusoff Putri 
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Maaf Teman Kerana Tidak Menghargaimu 

Aku sedang mengemas bilikku apabila perhatianku teralih kepada sekeping 

kad yang terpapar gambar arwah temanku, Jie Fang. Aku mula terkenang 

peristiwa pahit dan manis bersama Jie Fang pada masa dahulu.  

Aku seorang yang tidak pernah menghargai kehadiran Jie Fang. Aku tidak 

suka berteman dengannya kerana aku cemburu akan kecemerlangannya di dalam 

kelas. Jie Fang akan selalu dipuji guru-guru. Walaupun begitu, dia tidak 

berhidung tinggi terhadapku, malahan sikapnya seperti membawa resmi ayam 

betina. Dia akan selalu menawarkan diri untuk membantuku dalam pelajaran. Jie 

Fang juga akan meminjamkan nota-notanya kepadaku apabila aku tidak hadir ke 

sekolah. Dia akan menyapa atau cuba menemaniku setiap kali aku keseorangan. 

Disebabkan aku iri hati akan kepintarannya dalam pelajaran, aku tidak pernah 

menunjukkan bahawa aku berterima kasih kepadanya. Malahan aku akan selalu 

menjelingnya dan cuba untuk mengelakkan diriku darinya. 

Pada satu ketika selepas sekolah, aku dengan secepat kilat mengemas 

barang-barangku dan menuju keluar dari kelas untuk menghindari Jie Fang. 

Seperti biasa, Jie Fang akan selalu mengajak aku pulang bersama. Tetapi pada 

hari itu aku cuba untuk mengelakkan diriku darinya kerana teman-teman 

sekelasku yang lain telah mengejekku kerana aku berteman dengan Jie Fang yang 

dianggap mengada-ngada. Seperti aku, mereka juga membenci Jie Fang kerana 

sering mendapat perhatian istimewa daripada guru-guru. 

Apabila aku sedang terburu-buru berjalan ke arah stesen bas, aku 

terdengar Jie Fang memanggilku dari jauh. 

“Asyiqin! Tunggu aku!” jerit Jie Fang. 

Aku berpura-pura tidak dengar dan terus terburu-buru melintas jalan 

untuk ke stesen bas. Sebaik sampai di stesen bas, aku ternampak ramai orang 

berlari ke arah lintasan berdekatan. Seorang pelajar dari sekolahku telah 

dilanggar kereta. Aku melihat kiri dan kanan untuk mencari Jie Fang tetapi tidak 

kelihatan. Dengan segera aku berlari ke arah di mana kemalangan itu berlaku. Air 

mata mula mengalir di pipiku. Pelajar yang ditimpa kemalangan itu ialah Jie Fang. 

Aku jatuh melutut di sebelah tubuh Jie Fang dan mula meraung. Teman yang 

sering mengambil berat tentang diriku telah pergi. 

Nasi sudah menjadi bubur dan aku tidak boleh buat apa-apa untuk 

membuat Jie Fang hidup semula. Aku kembali ke sekolah beberapa hari selepas 

kemalangan itu. Kini tiada lagi teman yang sebaik Jie Fang akan membantuku 

dalam mata pelajaranku, tiada lagi teman yang akan menegurku apabila aku 

keseorangan dan lebih menyedihkan lagi, temanku Jie Fang sudah tiada. Aku 
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menyesal kerana hanya mahu menghargai kehadirannya sekarang. Kini semua 

sudah terlambat dan aku tidak akan dapat menunjukkan penghargaanku terhadap 

Jie Fang. Sejak kejadian ini, aku mula sedar akan kepentingan menghargai 

seseorang yang berjasa dalam hidupku.  

Nurul Asyiqin Bte Omar 
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Terima kasih Sahabat! 

Jika dibandingkan dengan adik-beradikku yang lain, aku mengakui bahawa 

akulah yang paling matang walaupun bukanlah yang paling dewasa. Keluargaku 

pincang, namun ini tidak membuat aku melalaikan pelajaran. Malahan, aku 

menjadikan kegagalan ibu bapa aku untuk kekal bersama dan kegagalan ibuku 

untuk membesarkan aku dengan sempurna sebagai suatu dorongan dan motivasi 

agar aku dapat berjaya dan hidup bahagia apabila dewasa kelak. 

Sewaktu di tingkatan tiga, ibu kandung dan bapa tiriku membuat keputusan 

muktamad ingin berpindah rumah di Johor Bahru. Pada saat itulah, kehidupanku 

menjadi semakin huru-hara. Aku kehilangan segala fokus dalam pelajaran kerana 

sering letih apabila ke sekolah. Aku semakin kehilangan semangat ingin belajar 

dan lama-kelamaan, aku tidak ke sekolah dan ini berlanjutan sehingga beberapa 

minggu. 

Aku suka ponteng sekolah dan kawan-kawan rapatku menjadi semakin risau 

tentang diriku. Aku menceritakan masalah aku kepada mereka. Aku kerap 

mengeluh kerana harus bangun awal-awal pagi setiap hari dan pulang ke rumah 

hanya pada pukul lapan malam. Aku juga menceritakan bagaimana aku sering 

kebosanan kerana abang dan kakakku sering sahaja tiada di rumah semenjak kami 

adik-beradik berpecah dan menumpang di rumah kawan masing-masing. 

Pada suatu malam yang dingin dipenuhi angin yang bertiup sepoi-sepoi 

bahasa, aku tidak sangka hidup aku bakal berubah. Faatin, kawan akrabku, 

menghantarku pesanan ringkas yang bunyinya penuh keikhlasan. Hanya sekadar 

membaca kandungan pesanan itu dapat membuat airmataku mengalir dengan 

begitu deras. Rupa-rupanya, Faatin telah menceritakan masalah aku itu kepada 

kedua-dua orang tuanya. Ini membuat mereka ingin bertemu denganku untuk 

mendengar masalahku yang sebenar agar mereka dapat membantuku. 

Pada hari keesokannya, aku bertemu dengan ibu dan bapa Faatin untuk 

berbincang agar aku dapat tinggal bersama mereka buat sementara waktu. Aku 

menceritakan keputusanku itu kepada ibu kandungku dan seperti aku tidak 

bermakna langsung baginya, ibu kandungku dengan mudah membenarkan aku 

tinggal dengan kawanku. 

Kini sudah agak lama aku tinggal bersama Faatin sekeluarga. Daripada 

seorang yang sering nakal dan tidak ke sekolah, aku telah berjaya melangkahkan 

kaki dan melanjutkan pelajaran hingga ke Politeknik Singapura. 

Walau bagaimanapun, aku tidak akan berjaya tanpa  dorongan serta 

kepercayaan daripada Faatin. Jika dia tidak percaya aku akan berubah, tidak 

mungkin dia akan begitu mudah ingin menerima aku sebagai salah seorang ahli 
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keluarganya. Jika dia tidak percaya bahawa aku sedang dalam kesusahan, tidak 

mungkin dia ingin menghulurkan bantuan kepadaku. Walaupun tanpa persetujuan 

ibu bapanya untuk membenarkan aku tinggal sebumbung dengannya buat begitu 

lama, aku dapat merasakan kepercayaan Faatin terhadap diriku kerana sering 

sahaja dia berpesan kepadaku agar mencarinya jika dalam kesusahan.  

"Bella, jika awak tiada wang jajan sekolah, dalam kesusahan ataupun 

memerlukan seseorang untuk meluahkan perasaan, jangan lupa saya sentiasa di 

sini. Telefon atau hantarkan kiriman sms kepada saya. Saya akan cuba menjawab 

panggilan dan sms awak itu secepat mungkin," katanya dengan penuh keikhlasan.  

Aku berasa begitu beruntung kerana diberi sepenuh kepercayaan oleh 

Faatin, walapun ahli keluarganya sendiri tidak percaya denganku dan dengan 

kebolehanku. Aku berasa amat terhutang budi dan ingin sekali melangkahkan kaki 

ke menara gading pada suatu hari agar dapat membalas jasa baiknya dan juga 

supaya aku dapat meneruskan kehidupan yang lebih bermakna pada masa hadapan. 

Nurul Nabilah Bte Zulkefly 

4TE1(2014) 
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Ampunkan Anakmu Ibu 

Aku genggam erat bingkai gambar yang kutatap. Mulutku terkunci 

menahankan sebak di dada. Air mata mengalir juga akhirnya. Walaupun berair 

mata darah sekali pun, aku tidak boleh membawanya hidup kembali. Beliaulah 

yang membelaiku dengan penuh kasih sayang dan menjagaku tanpa rasa jemu. 

Beliaulah yang setia mendengar rintihanku dan memberiku semangat. Beliaulah 

kekuatanku dan tanpanya semangatku seakan-akan musnah. Sebingkai gambar ini 

sahajalah menjadi pengubat rindu. Ternyata, kasih seorang ibu berbunga 

sepanjang musim tetapi bunga-bunga kasih itu ditiup oleh ribut kesedihan dengan 

cepat sekali.  

          “Ibu! Rabia mahu keluar ke sekolah!“ jeritku sambil memanggilnya. 

          “Pulang awal ya!” balas ibu ketika pintu pagar kukunci. 

            Dalam perjalanan menuju ke perhentian bas, aku terfikir tentang 

peperiksaan nasional. Aku sedar bahawa aku harus bekerja lebih keras kerana 

tiada lagi masa untuk berlengah. Tiba-tiba tangan seseorang menepuk bahuku.  

            “Rabia, ini duit untuk belanja buat hari ini,” kata ibu sambil menghulurkan 

wang sakuku lalu beredar. Ucapan terima kasih tidak kuluahkan langsung.  

           Memang benar kehidupanku bersama ibu susah kerana ibu tidak 

mempunyai pekerjaan yang tetap dan ayah pula, sudah entah ke mana. Dari kecil, 

ibu yang membesarkanku tanpa pertolongan sesiapa. Walaupun susah, ibu tetap 

dapat memberikan makanan dan ada masa hanya nasi dan kicap yang 

dihidangkannya. Tembok ketabahannya amat kuat walaupun pernah dilanda taufan 

kesusahan beberapa kali. Aku amat kagum dengan kekuatan ibu tetapi malu akan 

kemiskinanku. 

Sering kali aku ditertawakan oleh teman-teman akan kemiskinanku. Pakaian 

sekolahku buruk, kasut sekolah berlubang, dan buku-buku teks yang terpakai pula 

pemberian jiran kami. Ibu pernah berpesan bahawa aku ke sekolah untuk 

menambahkan ilmu pengetahuan, bukan untuk bergaya. Kata-kata ibu memang 

benar tetapi aku yang diusik, bukan ibu. Apabila teringat tentang yuran 

pendaftaran untuk peperiksaan nasional peringkat biasa yang masih belum 

dibayar, aku menjadi risau. 

           “Rabia, surat ini ialah notifikasi terakhir untuk ibu awak. Dia masih belum 

membayar yuran peperiksaan awak ,” tegur Cikgu Azhar, guru kelasku sambil 

menghulurkan sampul surat yang tertera nama ibu. 



39 
 

           Sejumlah wang harus dibayar pada minggu ini. Aku tahu bahawa jumlah 

yuran itu banyak tetapi  ibu sepatutnya berkorban lebih sedikit demi masa 

depanku. Aku mula jemu akan takdir dilahirkan kepada seorang ibu yang miskin. 

          “IBU! Mengapa belum bayar yuran peperiksaan Rabia! Eh, miskin sangatkah 

ibu?!” Tengkinganku membuat ibu yang mulanya gembira atas kepulanganku dari 

sekolah berlinangan air mata. Beliau terus beredar masuk biliknya. Aku tergamam 

seketika, tidak tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya.  

           Esok paginya, sekeping sampul surat yang terletak di sebelah sarapanku di 

atas meja makan menarik perhatianku. Dengan cepat aku membukanya. Aku 

tersenyum melihat sejumlah wang yang ada tetapi mula kesal akan tindakanku 

semalam. 

           “Ibu, Rabia mahu....”  

Dengan sampul tersebut digenggam erat, aku tersentak ketika mendapati 

ibu terbaring bermandikan darah di dalam bilik air. Setiap langkahku menjadi 

berat, badanku lemah lalu terjelopok ke atas lantai. Bahuku terenjut-enjut 

menahan suaraku daripada meraung disebabkan tangisanku. 

Akhirnya, aku terpaksa menerima hakikat akan pemergian ibu. Peristiwa 

yang berlaku dua tahun yang lalu itu menyedarkanku akan pentingnya menghargai 

seseorang yang pernah hadir dalam hidupku, iaitu Ibu. Kini aku hanya mampu 

membekalkan doa supaya ibu berada bersama golongan  yang diredaiNya.  

Rabiatul Adawiyah Bte Abbas 

4TE1(2014) 
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Zaman Remaja 

Aku sedang duduk di ambang jendela, bersama dengan anakku yang berusia 

dua tahun. Tiba-tiba fikiranku terkenangkan tentang suatu penyesalan yang 

sudah lama berlalu. Ia selalu bermain di kotak fikiranku. Aku tidak dapat lupakan 

tentang kesalahanku. Ketika itu, aku berusia enam belas tahun. 

“Nora! Ada panggilan untuk kau!” teriak ibu. 

“Sekejap, ibu,” aku menjawab dengan nada lembut. Aku terus keluar dari 

bilik untuk menjawab panggilan itu. 

“Helo, ini siapa?” tanya aku. 

“Eh, ini Adi sayang. Kenapa awak tidak menjawab mesej saya?” jawab Adi. 

“Oh! Maaf sayang. Telefon bimbit saya sedang dicaj. Kenapa awak mencari 

saya?” aku bertanya kehairan. 

“Mari kita jumpa di rumah saya. Orang tua saya ke Malaysia dan saya 

rindukan awak,” jawab Adi dengan nada nakal. 

“Okey. Tunggu saya ya, sayang,” jawabku sambil tersenyum lebar. 

Adi merupakan teman lelakiku semenjak kami berada di menengah dua lagi. 

Kini, kami di menengah empat dan akan mengambil Peperiksaan GCE Peringkat ‘O’ 

dalam masa sebulan lagi. Walaupun kami sepatutnya menumpukan perhatian 

kepada pelajaran dan ulang kaji, kami lebih banyak menghabiskan masa bersama. 

Sebenarnya, hubungan kami sudah pun melampaui norma hubungan sebagai 

seorang rakan.  Kami telah melakukan perkara yang tidak seharusnya kami 

lakukan.  Namun oleh disebabkan sehingga sekarang, tiada tanda-tanda yang  

menunjukkan aku hamil.  Aku tidak lagi berasa khuatir jika kami melakukan 

perbuatan  terkutuk itu lagi. 

Tanpa memberitahu ibuku yang aku hendak keluar, aku bersiap-sedia 

dengan memakai skirt pendek dan baju T aku yang ketat. Aku keluar dari 

rumahku secara senyap lalu menuju ke destinasiku. Oleh disebabkan rumah Adi  

terletak tidak begitu jauh, aku tiba di rumahnya dalam masa lima minit sahaja. 

Aku membuka pintu rumahnya yang tidak berkunci lalu masuk. Adi sedang duduk 

di sofanya sambil menonton televisyen. Apabila dia melihatku, dia tersenyum 

penuh makna. 
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Tiba-tiba, bahuku ditepuk orang. Lamunanku terhenti. Aku tidak perasan 

bahawa aku telah mengimbas kembali perkara yang sudah lama berlalu. Rupa-

rupanya, anakku, Muhammad yang menepuk bahuku. Aku mencium pipinya yang 

gebu itu. Aku telah menjaga dan membelainya dengan sepenuh kasih sayang sejak 

dia dilahirkan. Selepas Adi mendapat tahu aku telah hamil, dia tiba-tiba hilang 

dari pandanganku.   Aku tidak dapat menyalahkan Adi seorang kerana sedar 

bahawa tangan yang mencincang, bahu yang akan memikul.  Pada usia tujuh belas 

tahun, aku terpaksa menjadi seorang ibu tunggal. Pelajaranku terpaksa aku tunda. 

Satu tamparan yang kuat hinggap di pipiku apabila aku memberitahu ibu aku hamil. 

Sehingga sekarang aku masih dapat merasakan bekas tamparannya. Mujurlah 

ibuku akhirnya dapat menerima diriku kembali dan telah menjadi sumber 

kekuatan bagi diriku.  Aku kini bekerja sebagai pelayan di restoran Swensens 

untuk membayar segala keperluan anakku dan untuk menampung hidupku. Aku 

menyesal atas keterlanjuranku pada masa silam namun apa yang dapat aku 

lakukan, bak kata pepatah nasi sudah menjadi bubur.  Kini aku sedar betapa 

pentingnya memanfaatkan zaman remajaku, suatu kesedaran yang tentunya agak 

terlambat bagi diriku. 

 

Nurul Azzira Farain Bte Faizly 

4TE2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Sahabatku, Qistina 

Langkahku berat sewaktu menuju ke sekolah. Wajah Qistina sudah 

terbayang-bayang.  Sejak dia dipindahkan ke kelasku, rasa benci selalu 

terpendam di kalbu. Dia seperti lalat yang selalu mengusik diriku. Ada sahaja 

yang tidak kena. Dia merupakan seorang anak yang ditatang bagai minyak yang 

penuh. Apa sahaja dia mahu pasti dituruti. Aku tidak boleh tahan lagi dengan 

ngomelan dan aduannya bagi setiap perkara kecil yang berlaku. 

“Panasnya kelas ini!” , “Cikgu tidak adil lah!” , “Ah! Mengapa begini?” , “Aku 

tidak mahu buat kerjalah, malas!” Kata-kata Qistina yang bernada tinggi dan 

membingitkan itu sering terngiang-ngiang di cuping telingaku. Fikiranku rimas dan 

jika diikutkan perasaan, seakan-akan aku mahu lempang sahaja mukanya. Hanya 

Tuhan sahaja tahu betapa geram dan bencinya aku terhadapnya. Sepanjang 

waktu kelas, aku menepuk dadaku setiap kali Qistina membuat bising. 

“Kuatkan iman, Farihah, kuatkan iman,” bisik hatiku. 

“Krring!”, bunyi loceng sudahpun menandakan waktu rehat. Hatiku teriak 

kecil kerana akhirnya dapat menjauhkan diri daripada Qistina untuk merehatkan 

mindaku. Aku mengambil bekas bekalan yang mengandungi roti bakar 

kegemaranku lalu keluar dari kelas. Sempat aku menjeling ke arah Qistina yang 

sedang khusyuk membaca majalah. 

“Buang masa sahaja perempuan itu. Lebih baik baca buku yang bermanfaat. 

Ini bukan, sibuk tentang artis-artis Hollywood,” bisik hatiku penuh dengan rasa 

benci yang membuih-buih. 

Setiba sahaja di kelas selepas waktu rehat, aku dikejutkan dengan 

kehadiran guru besar yang berlipat tangan di dada dengan wajah yang bengis 

seperti biji saga. Dia memandang aku seperti harimau muda. Aku mendapati 

terdapat sebuah telefon bimbit iPhone 5 yang dipegangnya. 

“Kamu telah mencuri! Sudah puas saya siasat semua kelas mencari telefon 

bimbit kepunyaan anak saya, Sabrina. Rupa-rupanya awaklah untuk pencuri itu!” 

Suaranya yang lantang dan keras menggegarkan hatiku yang berdebar-

debar. Sebelum aku dapat menerangkan perkara yang sebenar, Qistina bersuara. 
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“Tidak! Saya sendiri ternampak apa yang sebenarnya berlaku. Anak Tuan 

sendiri yang meletakkan telefon bimbitnya ke dalam beg Farihah. Saya pura-pura 

tidur waktu itu dan saya nampak sendiri dengan jelas Sabrina melakukan perkara 

itu secara senyap,” jelas Qistina dengan nadanya yang tinggi. 

Debaran yang memukul dada tiba-tiba reda. Sejuk hatiku mendengar 

penjelasan Qistina. Aku senyum ke arahnya. Rasa malu mula menyelubungi diriku. 

Guru besar pun kelihatan terperanjat dengan dahi berkerut.  

“Minta maaf ya atas tuduhan tadi. Saya akan sendiri selesaikan masalah ini 

dengan Sabrina,” kata guru besar tersipu-sipu.  

Aku hanya mengangguk dan berlari ke arah Qistina. Aku memegang 

tangannya dan mengucapkan beribu-ribu terima kasih kerana bersyukur sekali 

dengan penjelasannya yang menyelamatkan martabat aku di sekolah.  

“Ah! Yalah yalah , basahlah tangan awak!” katanya dengan penuh kerimasan. 

Aku bergelak kecil memerhatikan gelagatnya. Seseorang yang mempunyai 

sikap buruk tetap harus dikasihi kerana manusia tidak boleh lari daripada 

kelemahan. Aku sedar sekarang bahawa setiap manusia ada kebaikan dalam 

dirinya walaupun seburuk mana tingkah laku seseorang itu. Aku tersenyum puas 

kerana dapat mempelajari sesuatu yang penting pada petang itu. Prasangkaku 

terhadap Qistina terus berubah selepas kejadian yang tidak diduga itu. Mulai 

hari itu, aku berazam untuk tidak bersangka buruk kepada sesiapa, kerana laut 

mana yang tidak berombak, bumi mana yang tidak ditimpa hujan. 

“Jom saya belanja awak ais krim,” ajakku selepas loceng tamat waktu 

sekolah berbunyi. 

“Saya makan ais krim coklat sahaja tau,” sambut Qistina sambil tersenyum 

sinis.  

 

Farihah Bte Shafiee 

4TE3(2014) 
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Peristiwa di perhentian bas 

“Aduh! Letih sungguh!” Aku mengeluh. 

Perkhemahan di sekolah sudah pun tamat. Aku tidak sabar untuk pulang ke 

rumah kerana aku amat memerlukan istirehat yang cukup. Aku dan rakan karibku, 

Jimmy bergegas menuju ke perhentian bas  yang terletak di luar sekolah.  

Perhentian bas hari ini, penuh dengan rakan sekolahku.  Dari kejauhan, kami 

terlihat ketibaan bas, kami semua terpaksa berasak-asak menaiki bas dengan 

memikul beg yang agak besar dan berat.   

Di dalam bas, aku bersyukur kerana mendapat tempat duduk. Aku takjub 

melihat awan-kemawan di ruang angkasa ketika menjenguk luar tetapi sinar 

matahari menggigit-gigit kulitku. Aku berpisah arah dengan Jimmy kerana 

rumahnya berdekatan dengan sekolah sahaja. Aku pula harus turun bas di pusat 

pertukaran bas Woodlands lalu menukar bas yang lain pula. 

Apabila tiba di pusat pertukaran bas tersebut, aku bergegas ke barisan 

orang yang sedang menunggu untuk menaiki bas 900. Orang yang beratur di 

hadapanku berbadan gemuk dan aku terpaksa menghidu bau busuk badannya.  Aku 

terpaksa menahan nafas. 

“Mana bas ini?” aku tertanya-tanya. 

Sudah lima belas minit aku menunggu tetapi bas belum pun tiba. Seluruh 

tubuhku menggeletar dan lututku macam terbongkas. Hatiku melonjak gembira 

melihat lampu kejingga-jinggaan menghampiri kami dan ia menunjukkan bas 

nombor 900.  Tiba-tiba, kedengaran seorang wanita berteriak. Aku berpusing 

dan melihat seorang wanita dan seorang lelaki tua sedang bercekik-merih. Rupa 

lelaki tua itu iras-iras seperti rupa pak cikku. Mereka berdua merupakan 

penumpang bas 900 yang baru turun dari bas. Aku celam-celum di hadapan bas. 

Namun aku membuat pilihan untuk tidak menaiki bas dan terus mendekati kedua-

dua orang itu. 

Aku diberitahu oleh seorang saksi bahawa lelaki itu tidak sengaja 

melanggar wanita yang sedang memegang beberapa dokumen penting. Patutlah 

terlihat kertas-kertas berterbangan di awang-gemawang. Penampilan kedua-dua 

orang yang sedang bertekak itu sangat berlainan. Pakaian wanita itu sangat 

kemas sebaliknya lelaki tua itu berpakaian cabik-cabik dan jahitannya erang-erot. 



45 
 

“Hei orang tua, engkau ni kotor, kau tidak patut melanggar aku!” kata 

wanita itu lalu menghamburkan kata-kata kesat, keras dan mengguriskan hati 

lelaki tua itu. 

Pada zaman ini, sukar untuk mencari orang yang indah basa-basinya. 

Secara tiba-tiba, lelaki tua itu menumbuk muka wanita itu. Aku terperanjat dan 

rasa sangat terganggu. Muka wanita itu benggal-benggil akibat ditumbuk dengan 

kuat. Aku terus menelefon polis. Beberapa pegawai polis akhirnya tiba dan cuba 

untuk menghentikan pertengkaran itu.  Aku rasa lega sehingga aku lupa akan 

keletihanku.  Apabila semua sudah bersurai, barulah aku mula beratur untuk 

menunggu bas yang lain pula. 

Mohamed Asyraf Bin Mohamed Ghazali  

4TE3 (2014) 
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Pulanglah, ibu 

Setelah setengah jam mencari tempatnya, barulah aku temui blok flat 

yang aku tujui. Jantungku berdebar-debar ketika berjalan menuju ke flatnya. 

Apa yang aku lihat sungguh tidak aku duga. Blok flat itu amat kotor dengan 

sampah sarap yang ada di merata-rata lantai dan tong sampah yang terletak 

bersebelahan lif terbalik. Mungkin sudah lama flat itu tidak dibersihkan. 

Sebenarnya, tujuan aku ke sana adalah untuk mencari ibuku yang sudah lama 

menghilangkan dirinya daripada aku sekeluarga. Aku mendapat alamat ibuku 

daripada kawan karibnya, Puan Siti Khadijah. Puan Siti sahajalah yang tahu 

tentang kehidupan keluargaku dan dia sahajalah yang tahu kesemua masalah yang 

ibu hadapi selama ini. 

Fikiranku kusut memikirkan bagaimana ibuku boleh tinggal di flat sekotor ini. 

Ibuku menghilangkan dirinya sejak bertengkar dengan bapaku akibat masalah 

kewangan dan perangai bapaku yang panas baran.  Pada masa  ibuku melangkahkan 

kaki keluar dari rumah, aku hanya mampu memerhatikan ibuku dari arah jauh. 

"Jikalau aku tidak sering meminta ibuku duit untuk yuran peperiksaanku, mungkin 

ini semua tidak akan terjadi." bisik hati kecilku sambil titisan airmataku mula 

mengalir ke pipiku yang gebu.  Aku hanya mampu menyalahkan diriku atas semua 

yang berlaku.   

Sebulan ibu tiada di rumah. Aku asyik terfikirkan dirinya ketika aku berada di 

rumah. 

"Apakah yang sedang ibu lakukan sekarang? Ibu tinggal di mana? Dengan siapa?" 

bisik hati kecilku. 

Kebetulan aku temui nombor telefon Puan Siti semasa aku sedang membuka diari 

ibu yang tersimpan di dalam laci dapur.  Tanpa berlengah-lengah lagi, aku terus 

menelefon dan memberitahunya apa yang telah berlaku kepada keluargaku. Dia 

bersimpati kepadaku lalu  memberiku alamat rumah ibuku supaya aku dapat 

ketemu dengan ibuku. Apabila aku tiba di flat itu, aku bergegas untuk mencari 

rumah ibuku walaupun tempat itu merupakan kawasan perumahan yang selama ini 

tidak pernah aku jejaki. 

Sejurus aku mengetuk pintu rumah ibuku, ibu membuka pintu pagar dengan 

sepantas kilat. 
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"Maafkan ibu sayang kerana tinggalkan kamu di rumah. Ibu benar-benar berasa 

geram dan terluka dengan perbuatan bapa kamu," kata ibuku dengan nada yang 

sedih sambil memelukku dengan erat. 

Aku terus memujuk ibuku dan memberitahunya bahawa bapaku telah benar-benar 

kesal akan perbuatannya dan seperti diriku, bapaku juga amat merindui ibuku.   

Aku memujuk ibu untuk melupakan kisah lalu dan ikut aku pulang ke pangkuan 

keluarga.   Tidak sampai hati aku ingin meninggalkan ibu di tempat yang sungguh 

kotor itu.  Setelah lama memujuk akhirnya aku berjaya melembutkan hati ibu bak 

pepatah sekeras-keras kerak nasi jika di akan lembut juga.  Setibanya di rumah, 

kelihatan bapaku sangat gembira melihat kepulangan ibu. Bapaku memberitahunya 

bahawa dia sedar akan kesilapannya dan berjanji tidak akan mengulangi 

kesilapannya itu lagi. 

 

Nur Diyana Binte Mohd Khair 

4Te5(2015) 
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Langkah-langkah untuk remaja menjaga kebersihan diri 

Kebersihan diri amatlah penting kerana ia mencerminkan peribadi 

seseorang.  Agama Islam juga mengajar umatnya untuk bersifat bersih dan 

sentiasa berada dalam keadaan yang bersih. 

Sebagai seorang remaja, kebersihan diri amatlah mustahak kerana 

seorang remaja akan menjadi seorang yang dewasa kelak.  Oleh itu, ada banyak 

langkah yang boleh diambil untuk para remaja menjaga kebersihan diri. 

Semuanya bermula dari rumah iaitu bagaimana cara seseorang itu dididik 

dan dibesarkan.  Seharusnya anak-anak kecil didisiplinkan tentang kebersihan 

diri supaya ia akan menjadi satu kebiasaan sehingga mereka membesar. 

Ibu bapa memainkan peranan yang penting kerana anak-anak mereka akan 

meniru perangai ibu bapa mereka bak kata pepatah Melayu ke mana akan 

tumpahnya kuah kalau tidak ke atas nasi.  Ibu bapa juga boleh menasihati anak-

anak remaja mereka untuk sentiasa menjaga kebersihan diri kerana ia adalah 

salah satu perkara yang diajar oleh agama Islam seperti bersugi, beristinjak dan 

berwudhu sebelum mendirikan solat.  Jika anak-anak remaja mereka 

mempraktikkan kebersihan diri, berilah pujian di atas sifat baik mereka itu.  

Pujian boleh membuat anak-anak remaja lebih prihatin tentang kebersihan diri 

mereka. 

Langkah-langkah seterusnya juga boleh diambil oleh pihak sekolah untuk 

pelajar-pelajar remaja menjaga kebersihan diri.  Kempen-kempen boleh diadakan 

dan juga program-program yang intensif berkenaan pentingnya menjaga 

kebersihan diri.  Semasa kempen-kempen ini sedang berlangsung, para 

penceramah dari pertubuhan-pertubuhan kesihatan boleh diundang untuk 

memberi ucapan di sekolah-sekolah.   

Kuman boleh terdapat di udara dan salah satu cara untuk menghindarkan 

tubuh daripada dijangkiti kuman-kuman ini adalah dengan mengamalkan langkah-

langkah pembersihan diri seperti membasuh tangan sebelum kita menjamah 

makanan. 

Kelas yang sentiasa kelihatan kemas dan rapi, boleh dianugerahkan  

sebagai kelas contoh dan pelajar yang sentiasa kelihatan kemas dan rapi boleh 

dilantik sebagai ketua pelajar atau pelajar contoh yang boleh dijadikan idola oleh 
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pelajar-pelajar yang lebih muda daripada mereka.  Minda boleh menjadi baik jika 

di kelilingi keadaan yang bersih. 

Kesimpulannya, kebersihan diri dalam kalangan remaja amatlah penting 

kerana ia akan mencerminkan peribadi remaja itu sendiri. 

Danyal Haritz Bin Selamat 

3IN1 (2014) 
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Langkah-langkah menjaga kebersihan diri 

 

Kebersihan diri merupakan kebersihan tubuh badan yang perlu dijaga oleh 

setiap individu untuk menjamin kesejahteraan hidup. Remaja perlu 

bertanggungjawab menjaga kebersihan diri. Kebersihan diri penting bagi 

meningkatkan penampilan agar mudah didekati oleh rakan-rakan. Amalan ini juga 

dapat menjauhkan diri kita daripada penyakit. Kebersihan diri juga mewujudkan 

suasana yang indah dan menenangkan fikiran. Kebersihan diri adalah sebuah 

perkara yang sangat diabaikan, terutamanya di kalangan remaja.  

   

Langkah pertama yang harus diambil oleh ibu bapa. Ibu bapa merupakan 

orang-orang yang memainkan peranan yang amat besar dalam mendidik remaja 

dalam kehidupan mereka. Remaja selau mengambil ibu bapa sebagai teladan. Oleh 

itu, ibu bapa boleh melakukan perkara-perkara yang akan menggalakkan anak-

anak mereka untuk menjaga kebersihan diri mereka. Contohnya, ibu bapa boleh 

mengajak anak-anak mereka untuk mengetip kuku bersama-sama. Ia bukan sahaja 

akan menggalakkan remaja untuk menjaga kebersihan diri malahan ia juga akan 

membantu mengeratkan silaturrahim dengan ahli-ahli keluarga. 

  

  Langkah seterusnya boleh diambil oleh pihak sekolah. Pihak disiplin sekolah 

boleh menggalakkan para pelajar untuk menjaga kebersihan diri dengan 

menegaskan peraturan sekolah tentang penampilan diri. Pihak sekolah boleh 

menjalankan pemeriksaan penampilan secara kejutan supaya para pelajar lebih 

mementingkan kebersihan diri mereka yang sungguh diabaikan. Dengan cara ini, 

banyak penyakit dan masalah-masalah lain boleh dielak. 

  

  Langkah ketiga ialah, menambah pengetahuan remaja tentang kemudaratan 

yang boleh berlaku apabila kebersihan diri diabaikan. Ianya boleh dilakukan 

dengan mengadakan ceramah-ceramah tentang kepentingan kebersihan diri. 

Dengan ini, remaja akan lebih menjaga kebersihan diri mereka. 

  

 Langkah seterusnya pula ialah mengingatkan remaja bahawa mereka harus 

sentiasa menjaga kebersihan diri mereka walaudimanapun mereka berada. Oleh 

itu, poster-poster tentang kebersihan diri boleh diletakkan di tempat-tempat 

awam seperti tandas awam. Dengan cara ini, banyak penyakit akan dapat 

dielakkan dan kebersihan sekitar akan terjaga. 
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 Secara kesimpulan, ada banyak langkah yang boleh diambil untuk mendidik 

remaja tentang kepentingan menjaga kebersihan diri. Diantara langkah-langkah 

itu adalah, menjadikan ibu bapa sebagai teladan, ketegasan peraturan sekolah, 

mengadakan ceramah-ceramah di sekolah-sekolah dan juga meletakkan poster-

poster tentang kebersihan diri di tempat-tempat awam . Jika cara-cara ini 

diikuti, remaja pasti akan mempelajari lebih banyak tentang kepentingan menjaga 

kebersihan diri.  

  

Ashrahiya Khan  

3IN1 (2014) 
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Ramai Rakyat Singapura Yang Masih Belum Peka Tentang Kepentingan Mengitar 

Semula Barangan.  Setujukah Kamu Dengan Pendapat Ini?  

Rakyat Singapura sememangnya digalakkan untuk mengitar semula semua barangan 

yang telah digunakan.  Namun begitu hakikat yang dapat kita lihat di sekeliling kita 

menggambarkan satu situasi yang sebaliknya.  Maka itu saya amat bersetuju dengan 

pendapat di atas yang mengatakan bahawa ramai rakyat Singapura yang masih belum peka 

tentang kepentingan mengitar semula barangan.  Saya akan buktikan melalui hujahan-

hujahan berikut... 

Pertama, kita dapat melihat banyak barangan yang dibuang walaupun keadaannya 

masih baik.  Kebanyakan barangan yang dibuang terutamanya oleh penduduk-penduduk di 

estet perumahan HDB boleh dikitar semula kerana kebanyakan barangan itu masih berada 

dalam keadaan baik.  Sikap ambil mudah yang diamalkan oleh penduduk-penduduk itu 

membuktikan barangan yang dianggap sudah lama tetapi masih baik itu dibuang begitu 

sahaja.  Barangan seperti perabot-perabot boleh dilihat diletakkan di kolong-kolong blok di 

estet-estet perumahan HDB dengan tujuan untuk membuangnya.  Sedangkan perabot-

perabot itu boleh dikitar semula dengan cara mendermakannya ke masjid-masjid, kepada 

saudara-mara yang memerlukan atau kurang berkemampuan dan boleh juga didermakan 

kepada pertubuhan-pertubuhan berbentuk kebajikan seperti The Salvation Army.  Keadaan 

ini boleh dielakkan jika rakyat Singapura lebih peka tentang kepentingan mengitar semula 

barangan. 

Kedua, kadar pembaziran tinggi yang kita saksikan sendiri setiap hari di negara ini.  

Ekonomi Singapura yang lebih mantap berbanding dengan negara-negara jiran kita seperti 

Indonesia dan Thailand telah menjadikan kuasa berbelanja rakyat kita lebih tinggi 

berbanding dengan rakyat di negara-negara jiran kita.  Oleh itu, rakyat Singapura akan 

berbelanja lebih kepada barangan yang mereka tidak perlukan dan dibeli semata-mata 

kerana mereka ingin mengikut trend masa kini.  Rakyat Singapura akan berbelanja bagi 

mendapatkan barangan seperti pakaian, barangan elektronik, telefon bimbit dan kereta-

kereta mewah yang berjenama lagi canggih.  Mereka melakukan semua ini kerana mereka 

mampu dan sebahagian besarnya juga adalah kerana mereka mengikut nafsu semata-mata.  

Pendek kata, banyak pembaziran secara tidak langsung dilakukan oleh rakyat Singapura 

dengan pembelian barangan yang berjenama hanya kerana mengikut trend masa kini. 
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Ketiga, sikap rakyat Singapura yang tidak peka tentang kepentingan mengitar semula 

barangan dapat dilihat melalui sambutan yang mereka berikan kepada kempen-kempen yang 

telah dijalankan oleh pemerintah selama ini.  Kempen-kempen yang dimaksudkan adalah 

seperti “Go Green” dan “Saving Gaia”.  Sambutan dingin yang diberikan kepada kempen-

kempen ini mungkin juga disebabkan satu lagi sikap buruk rakyat Singapura yang oleh 

kerana terlalu selesa dengan kehidupan senang masa kini, memilih untuk bersikap tidak 

mahu mengambil tahu atau kurang minat untuk mengikuti perkembangan dunia di media 

masa seperti membaca surat khabar dan menonton rancangan Berita di televisyen. 

Rakyat Singapura lebih cenderung pada isu-isu yang lain seperti hiburan dan 

melancong, terutamanya dalam kalangan remaja.  Isu tentang kepentingan mengitar semula 

barangan akan hanya mereka berikan perhatian atau lakukan jkalau terpaksa atau dipaksa.  

Hanya sebahagian kecil rakyat Singapura yang tahu atau sedar akan kepentingan mengitar 

semula. 

Bukti keempat dan yang terakhir bagi menyokong tajuk yang diberikan  ialah akibat 

negara maju.  Negara Singapura yang maju lagi modern telah menjadikan ibu bapa yang 

dilahirkan dalam tahun 80’ an tidak kenal akan erti susah berbanding dengan mereka yang 

dilahirkan dalam tahun 60’ an dan 70’ an.  Pendidikan dan taraf kehidupan yang lebih tinggi 

membuatkan mereka lebih mementingkan diri sendiri.  Dengan secara tidak langsung, anak-

anak mereka juga akan meniru sikap mereka.  Pada tahun 70 ‘an dan sebelumnya, kanak-

kanak akan bermain dengan permainan yang boleh dikitar semula seperti boneka yang telah 

dibuat daripada kertas tebal, senapang yang dibuat daripada kayu, cebisan kain (lebihan 

baju) atau kain perca  yang dijahit  dan diisi dengan biji saga kemudian dijadikan batu 

seremban dan sebagainya.  Akibat negara maju, ibu bapa yang dilahirkan dalam tahun 80 ‘an 

tidak kenal akan permainan-permainan ini.  Kemungkinan  kerana mereka sendiri telah 

bermain dengan permainan elektronik semasa kecil.  Kini giliran anak-anak mereka pula yang 

akan bermain dengan permainan elektronik yang lebih canggih pada zaman ini. 

Kesimpulannya, lebih maju sesebuah negara itu, lebih ramai lagi rakyatnya yang lebih 

mementingkan diri sendiri dan tidak atau belum peka tentang kepentingan mengitar semula 

barangan.  Gejala ini harus dihentikan segera demi kepentingan kita bersama.  

 

Danyal Haritz Bin Selamat 

4TE1 
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Rakyat Singapura sudah menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap kebersihan 

persekitaran. Bincangkan. 

Tidak dapat dinafikan bahawa menjaga kebersihan lingkungan sangatlah penting. Tahap 

kebersihan persekitaran akan berdampak langsung kepada kesejahteraan hidup kita 

daripada aspek kesihatan dan keindahan persekitaran.  Singapura ialah sebuah negara yang 

terkenal di seluruh dunia dengan tahap kebersihannya yang amat membanggakan. Namun, 

pernahkah anda terfikir sama ada kebersihan persekitaran Singapura adalah hasil daripada 

sikap bertanggungjawab rakyatnya atau kerja keras para pekerja sektor pembersihan?  

Saya mendapati bahawa rakyat Singapura mengambil berat terhadap lingkungannya. 

Mereka berusaha menjaga kebersihan persekitaran tempat tinggal mereka tidak kira 

samada di kawasan perumahan pangsa, kondominium atau teres. Hampir semua daerah 

perumahan di Singapura mempunyai lingkungan yang bersih berkat kerajinan para penduduk 

menjaga kebersihan persekitaran. Sebahagian besar jiran-jiran saya yang tinggal di rumah 

pangsa selalu membuang sampah di tempat-tempat khas yang disediakan dan berusaha 

mengekalkan kebersihan setiap masa. Dengan itu, boleh dikatakan bahawa rakyat Singapura 

telah menunjukkan usaha untuk melestarikan kebersihan lingkungan terutama di kawasan 

tempat tinggal mereka. 

Rakyat Singapura juga telah memainkan peranan menjaga kebersihan persekitaran di 

tempat-tempat awam. Mereka tidak bergantung kepada para pekerja pembersihan untuk 

menjalankan tugas membersihkan tempat-tempat tertentu. Jarang sekali saya melihat 

sampah dibuang sembarangan atau harta benda awam dikotori. Contohnya, saya senang 

sekali melihat kebersihan di pusat membeli-belah, pusat pertukaran bas, tandas-tandas 

awam dan banyak lagi tempat lain di Singapura. Justeru, pada pandangan saya, rakyat 

Singapura telah menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap kebersihan persekitaran 

mereka  dengan membuang sampah di tempat-tempat yang disediakan dan tidak meludah 

sesuka hati.  

Selanjutnya ialah sambutan yang menggalakkan daripada rakyat Singapura terhadap 

program-program menjaga kebersihan persekitaran anjuran pihak pemerintah dan badan-

badan lain. Jawatankuasa penduduk dan kelab masyarakat telah banyak menjalankan 

kegiatan menjaga kebersihan persekitaran di merata Singapura. Menurut pengamatan saya, 

sebahagian besar daripada rakyat Singapura menyertai program-program tersebut dengan 

penuh semangat. Contoh-contoh program tersebut ialah kegiatan bergotong royong 
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membersihkan kawasan kejiranan, pantai, taman dan lain-lain lagi. Ini menggambarkan 

bahawa warga Singapura memang telah menunjukkan sikap bertanggungjawab untuk 

menjaga kebersihan persekitaran. Terdapat sebahagian rakyat Singapura pula membentuk 

kumpulan  masing-masing untuk membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka secara 

sukarela.  

Namun, terdapat segelintir masyarakat yang tidak peduli akan pentingnya menjaga 

kebersihan lingkungan. Ada yang sengaja mengotorkan tempat yang digunakan seperti 

kolong blok, pantai atau taman. Ada pula yang tidak bersedia untuk memungut sampah 

orang lain yang tercicir. Golongan ini berpendapat bahawa masing-masing orang 

bertanggungjawab terhadap sampah yang mereka hasilkan. Contohnya, saya mendapati 

sebahagian  pelajar di sekolah saya tidak kisah apabila ternampak sampah dibuang 

sembarangan di kawasan sekolah. Di samping itu, ramai rakyat Singapura yang tidak berani 

mengambil langkah menegur atau mengingatkan seseorang apabila mereka melihat orang 

tersebut membuang sampah sembarangan. 

 

Kesimpulannya, kebanyakan rakyat Singapura telah mengambil berat dan berusaha untuk 

membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka, tempat-tempat awam dan menyertai 

program membersihkan persekitaran. “Jangan meninggalkan apapun melainkan jejak kaki”. 

Maksud kata-kata yang saya tukil ini adalah usahlah kita mencemari persekitaran kita, 

sebaliknya tinggalkan kesan baik demi kesejahteraan negara dan bumi kita yang tercinta.  

 

Wilson Febrian  

4TE3 (2014) 
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Media sosial mendatangkan lebih keburukan daripada kebaikan. Berikan 

pandangan kamu. 

Media sosial mendatangkan lebih keburukan daripada kebaikan. Kehidupan seharian 

kita berkisar kepada penggunaan teknologi dan kebanyakan kita tidak dapat 

membayangkan sehari tanpa menggunakan internet atau menggunakan telefon 

bimbit kita. Media sosial telah menjadi norma dalam masyarakat kita dengan laman 

web seperti Facebook, Twitter, Youtube dan banyak lagi. Ini membuatkan hubungan 

manusia antara manusia sudah tidak begitu rapat lagi.  

Pandangan pertama saya ialah, ramai yang ketagih kepada penggunaan media sosial. 

Ketagihan ini sudah menjadi sebagai satu subjek perbincangan dan kajian. Seorang 

yang ketagih kepada media sosial ialah orang yang menggunakannya sehingga 

mengganggu aktiviti sehariannya. Sebagai contoh, seorang lelaki Jepun diberitakan 

untuk menggunakan laman-laman media sosial selama 24 jam. Perbuatan sebegitu 

amat membahayakan otak kerana otaknya tidak berhenti untuk proses apa yang di 

lakukan.  

Pandangan kedua saya adalah bahawa media sosial ialah satu gangguan kepada hidup 

seharian manusia. Sebagai contoh, ramai dari kita yang tidak boleh dalam satu jam 

untuk tidak melihat “timeline Facebook” kita. Daripada memberi tumpuan kepada 

kerja sekolah dan keluarga, kita menghabiskan kebanyakan masa dalam talian. Ini 

membuatkan kita lalai dalam menjalankan kehidupan seharian. 

Pandangan ketiga saya ialah kes buli di media sosial semakin meningkat. Di media 

sosial ialah ibaratkan sebagai berada di dalam sebuah negara yang tiada batasan. 

Ini kerana, di media sosial orang memberikan pandangannya tentang orang lain 

dengan suka hati. Sebagai contoh, seorang gadis di Amerika Syarikat membunuh 

diri kerana tertekan akibat masalah buli yang berlaku ke atasnya. Ini amat 

membahayakan kepada remaja yang mengunakan media sosial kerana pemikiran 

mereka belum begitu matang. 

Sebagai penutup, ini semua tergantung kepada ibu bapa masing-masing. Semuanya 

bermula dari kecil. Jika ibu-bapanya mengajar anaknya untuk tidak menggunakan 

media sosial tanpa sekatan, ini akan menyebabkan kes ketagihan media sosial untuk 

turun. 

Fitra Firhatin bin Hamzah 

4TE5 
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Media sosial mendatangkan lebih keburukan daripada kebaikan. Berikan 

pandangan kamu.  

Menurut kamus Dewan edisi ke- 4, media sosial merupakan sesuatu alat 

atau perantara untuk berkomunikasi kepada sesiapa sahaja melalui internet.  

Remaja zaman sekarang sudah banyak yang mempunyai telefon bimbit yang lebih 

dikenali sebagai ‘smartphone’ dalam istilah Inggeris.  Seseorang boleh melungsuri 

internet dan pergi ke media sosial seperti Twitter, Facebook, Whatsapp dan 

banyak lagi. 

Memang betul lelaman ini semua dapat membantu kita untuk berhubung 

dengan teman-teman atau saudara-mara yang jauh.  Bak pepatah Melayu ada 

menyatakan, ‘Jauh di mata, dekat di hati’.  Walaupun media sosial itu 

memudahkan hidup seharian kita, ia juga mendatangkan lebih banyak keburukan. 

Dengan ini, kita harus sentiasa berhati-hati dan bertanggungjawab atas apa yang 

dimuatkan di dalam lelaman media sosial kita. 

Pertama, media sosial boleh membuat kita bergaduh dengan sahabat kita 

sendiri. Contohnya, apabila kita memuatkan sesuatu komen di lelaman web, 

sahabat dari akaun kita yang membaca komen itu akan rasa seperti komen itu 

ditujukan kepadanya. Hal ini telah banyak kali terjadi terutamannya di kalangan 

remaja. Dengan ini, ia akan mengakibatkan pergaduhan yang lebih besar 

menyebabkan media sosial mendatangkan lebih banyak keburukan.  

Kedua, media sosial boleh mengancam diri dan juga memusnahkan harta 

benda kita. Hal ini boleh berlaku jika kita memuatkan informasi yang tidak 

sepatutnya dimuatkan. Antaranya ialah nombor akaun, alamat rumah, nombor 

telefon dan destinasi yang ingin kita tujui.   Informasi seperti ini boleh 

mendatangkan keburukan pada diri kita sendiri. Contohnya, dengan memuatkan 

nombor akaun di internet, si penjahat akan cuba untuk mencuri wang daripada 

akaun kita.  Dengan ini, seseorang boleh dirompak dan diancam untuk memberi 

jumlah wang yang banyak kepada si penjenayah.  Ini merupakan antara faktor 

yang  menyebabkan media sosial mendatangkan lebih banyak keburukan.  

Ketiga, media sosial boleh dijadikan platform oleh sesiapa sahaja untuk 

menuduh dan menfitnah orang yang tidak bersalah. Contohnya, jika seseorang itu 

cemburu pada rakannya kerana telah lulus dengan cemerlang dan dipuji ramai 

guru, dia akan memuatnaikkan cerita-cerita fitnah di lelaman webnya. Walaupun 
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kita tidak menyebarkan fitnah kepada orang, kita yang membaca akan percaya 

dengan hal itu dan mempunyai tanggapan yang salah terhadap seseorang itu. 

Dengan ini, media sosial mendatangkan lebih keburukan daripada kebaikan. 

Media sosial ialah suatu tempat di mana ramai remaja dan orang dewasa 

meluahkan perasaan mereka selepas letih pulang dari kerja dan sekolah. Ia juga 

sesuatu tempat di mana kita dapat bertanya khabar ataupun membalas mesej 

kepada rakan lama atau saudara di luar negari. Sambil kita menikmati kemodenan 

teknologi ini, kita juga harus mengutamakan keselamatan kita terlebih dahulu 

supaya kita tidak akan didatangi oleh pelbagai masalah disebabkan media sosial. 

Natijahnya, memang tidak boleh dinafikan bahawa media sosial 

mendatangkan lebih keburukan daripada kebaikan. 

Noorhiryani Bte Rosli 

4TE6 
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E-mel tidak rasmi: Berkongsi Pengalaman  

Daripada: johan@kgoomail.com 

Kepada: amira@kgoomail.com 

Tarikh: 28 Mei 2015 

Subjek: Mengongsi Pengalaman 

 

Amira 

         Saya di sini sihat walafiat. Betul juga kata awak. Sudah agak lama kita 

tidak saling berkirim e-mel. Maaf, saya tidak dapat membalas e-mel ini lebih awal 

kerana saya sedang sibuk dengan pembentangan yang saya harus lakukan di 

sekolah. 

         Sebenarnya, ibu saya tidak memberitahu saya apa-apa tentang awak pada 

saya. Mungkin dia terlupa. Memang benar kata awak, tabiat buruk itu sudah lama 

saya buang. Saya tidak lagi menggunakan internet dan bermain permainan dalam 

talian dengan begitu kerap lagi. Banyak cabaran yang saya lalui. Apabila saya 

hendak berhenti menggunakan internet ada sahaja alasan yang saya berikan. 

Ketagihan itu sukar untuk diatasi. Awak harus tabah. 

         Mula-mula awak harus menyuruh ibubapa awak melakarkan sebuah jadual 

waktu untuk awak dan menyuruh meraka mengawal pergerakkan awak dengan 

ketat sehingga awak sudah sesuai dengan jadual tersebut. Seperti peribahasa ala 

bisa tegal biasa. 

         Saya juga melibatkan diri dalam kursus-kursus yang dianjurkan oleh kelab 

masyarakat di kawasan perumahan saya. Saya kini sedang mengikuti kurus bahasa 

Cina. Saya sedang belajar bagaimana untuk bertutur dalam bahasa Cina, Mungkin 

sekarang saya belum fasih bertutur dalam bahasa Cina tetapi saya percaya saya 

akan dapat betutur dalam bahasa tersebut tidak lama lagi. Dengan melibatkan 

diri dalam kursus seperti itu, awak boleh mengalirkan perhatian awak daripada 

menggunakan internet. 

         Akhirnya, saya juga menghabiskan masa saya dengan menyumbang tenaga 

kepada masyarakat. Awak boleh mengikuti aktiviti seperti itu apabila awak 

mengisi borang yang terletak di mana-mana kelab masyarakat yang berdekatan 

mailto:johan@kgoomail.com
mailto:amira@kgoomail.com
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dengan rumah awak. Pada mulanya, aktiviti ini memenatkan, tetapi lama-kelamaan 

awak akan menyesuaikan diri. Awak juga akan belajar untuk bersyukur dengan 

apa yang awak miliki apabila awak menolong orang-orang yang tidak bernasib baik. 

Banyak juga yang saya pelajri apabila saya mengikuti aktiviti ini. 

        Sebenarnya, awak aka melalui banyak cabaran apabila awak hendak 

mengatasi ketagihan itu. Terutama sekali perasaan yang sungguh kuat untuk mula 

munggunakan internet dan juga bermain permainan dalam talian. Bukan awak 

tidak boleh menggunakan internet tetapi awak harus menggunakan secara 

sederhana. Awak perlu bijak membahagikan masa agar masa yang ada dapat 

digunakan dengan bijaksana. 

        Sampai di sini sahaja e-mel saya buat kali ini. Saya harap cara-cara yang 

saya kongsi dapat menolong awak mengatasi ketagihan itu. Ingat awak harus 

tabah! 

Yang Ikhlas 

Johan 

 

Muhammad Waziman B Ramlee 

4TE2 
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E-mel Tidak Rasmi: Mengongsi Pengalaman Mengatasi Ketagihan Media Sosial 

Daripada: johan@kgoomail.com 

Kepada: amira@kgoomail.com 

Tarikh: 28 Mei 2014 

Subjek: Mengongsi Pengalaman 

 

Amira 

Apa khabar awak di sana? Saya harap awak sekeluarga sihat-sihat sahaja. Saya 

kini berada dalam keadaan sihat sejahtera.  Maafkan saya kerana sudah lama 

tidak mengirim e-mel kepada awak, saya kini sibuk mengulang kaji.  Maklumlah, 

peperiksaan akhir tahun hampir menjelang tiba. 

Memang benar saya sudah tidak lagi menghabiskan terlalu banyak masa 

mengunakan Internet. Usah awak risau, saya akan membantu awak untuk 

mengatasi masalah ketagihan Internet yang awak hadapi.  

Cara pertama ialah saya kini membuat jadual harian. Jadual harian saya 

terbahagi kepada beberapa perkara, iaitu keluarga, pelajaran dan masa rehat. 

Saya memastikan bahawa saya membahagikan masa untuk meluangkan masa 

bersama keluarga, membuat ulang kaji dan juga memperuntukkan masa rehat 

dant dan menggunakan Internet. Cara ini sangat efektif namun mencabar kerana 

pada mulanya, memang sukar untuk saya membiasakan diri dengan jadual waktu 

itu. Namun, lama-kelamaan saya terbiasa dan dapat membahagikan masa dengan 

baik. 

Cara kedua adalah dengan meletakkan telefon bimbit dan komputer riba saya di 

bilik orang tua saya. Saya akan membuat demikian apabila ujian atau peperiksaan 

semakin hampir. Ini saya lakukan supaya saya tidak menghabiskan masa 

menggunakan Internet, sebaliknya masa diluangkan untuk belajar. Selain itu, saya 

juga dapat meluangkan masa bersama adik-beradik saya kerana mereka juga 

mempunyai ujian atau peperiksaan yang tidak jauh tarikhnya dengan saya. Cara 

ini menolong saya untuk fokus kepada pelajaran dan pada masa yang sama saya, 

boleh membantu mengajar adik saya. 

mailto:johan@kgoomail.com
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Cara ketiga adalah untuk mengurangkan penggunaan Internet apabila berada di 

luar seperti di sekolah atau mana-mana sahaja. Dahulu, memori 3G saya empat 

gigbite tetapi kini saya menukar kepada dua gigabite setiap bulan. Pertukaran ini 

sangat mencabar pada awalnya kerana saya gemar melungsuri Facebook dan 

Instagram. Namun saya dapat mengatasi ketagihan saya dengan sokongan 

daripada keluarga saya. Mereka mengerti situasi saya dan saya berasa bersyukur. 

Walaupun saya harus cermat menggunakan Internet di luar, cara ini telah 

membantu saya mengatasi masalah ketagihan dan juga memberi saya peluang 

meluangkan masa bersama keluarga apabila kami keluar bersama. 

Sampai di sini sahaja e-mel saya buat kali ini. Saya berharap ketiga-tiga cara 

yang telah saya berikan dapat membantu awak. Sehingga kita berjumpa lagi. 

Yang benar 

Johan 

Nurul Azzira Farain Bte Faizly 

4TE2 
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E-mel Rasmi: Aktiviti berfaedah untuk disiarkan dalam Ruangan Gaya Hidup 

Remaja  

Daripada: hamzah_mahmood@gmail.com 

Kepada: editorBH@sph.com.sg 

Tarikh: 26 Januari 2015 

Subjek: Aktiviti-aktiviti yang berfaedah untuk disiarkan dalam Ruangan Gaya 

Hidup Remaja 

 

Tuan 

Saya, Hamzah Mahmood, seorang remaja yang sedang menuntut di Sekolah 

Menengah Woodlands. Saya berada di menengah empat, aliran sukan. Saya 

merupakan pembaca setia akhbar Berita Harian. Ruangan yang menarik hati saya 

ialah Ruangan Gaya Hidup Remaja yang disiarkan setiap hari Sabtu. Tujuan saya 

menulis e-mel ini adalah untuk memberi saranan yang saya berharap dapat 

memberi faedah kepada remaja untuk disiarkan dalam Ruangan Gaya Hidup 

remaja. 

Sebagai seorang remaja, saya sedar bahawa ia penting untuk memanfaatkan 

zaman remaja. Ini disebabkan saya memerhatikan ramai remaja yang salah 

menggunakan media sosial dan juga ramai yang ketagih pada permainan dalam 

talian. Ini membimbangkan saya kerana perbuatan mereka boleh membawa 

masalah. Oleh itu, saya ingin mengemukakan cadangan-cadangan yang akan 

menggalakkan lebih ramai remaja untuk mengisi masa mereka dengan melakukan 

aktiviti-aktiviti lain yang berfaedah daripada menghabiskan masa dengan 

bersembang melalui media sosial atau permainan dalam talian. 

Aktiviti pertama yang remaja boleh lakukan adalah aktiviti lasak seperti bola 

sepak, mendaki gunung, berkayak, lumba basikal. Aktiviti-aktiviti ini dapat 

membentuk individu yang mempunyai ketahanan diri dan berani menghadapi 

cabaran. Ramai remaja tidak mempunyai daya tahan dan tidak kuat menghadapi 

cabaran apabila berada di dunia luar. Dengan itu, kebanyakan remaja terlibat 

dalam penyalahgunaan media sosial. Oleh itu, saya menggalakkan remaja untuk 

meyertai aktiviti sukan lasak kerana ia dapat membantu mereka dari segi fizikal, 

mental dan emosi. 

mailto:hamzah_mahmood@gmail.com
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Aktiviti kedua yang boleh dilakukan adalah aktiviti sukarelawan. Remaja boleh 

membantu di rumah kebajikan orang-orang tua atau rumah anak yatim piatu 

dengan menolong mengemas tempat tidur mereka atau mengadakan sesi bermain 

untuk anak-anak yatim piatu. Dengan membantu orang lain, sebenarnya ia 

membantu remaja juga kerana hati mereka menjadi tenang dan gembira. Oleh itu, 

saya menggalakkan remaja melakukan kerja sukarelawan kerana ia merupakan 

salah satu terapi diri yang efektif untuk emosi mereka. 

Aktiviti yang ketiga adalah dengan bersenam. Bersenam mendatangkan kebaikan 

terhadap tubuh badan seseorang. Aktiviti ini mampu mengelakkan kerosakan otot 

dan tulang yang sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh. Melalui aktiviti 

bersenam, risiko penyakit jantung, osteoporosis, obesiti dapat dikurangkan. Dari 

sudut psikologi, bersenam dapat mengurangkan tekanan, kemurungan dan 

meningkatkan keyakinan diri. Di samping itu, bersenam juga boleh dijadikan ruang 

untuk bersosial bersama keluarga mahupun rakan-rakan. Oleh itu, saya 

menggalakkan remaja bersenam kerana ia memberi kebaikan dari segi fizikal, 

mental dan emosi. 

Pada kesuluruhannya, saya harap Tuan akan mempertimbangkan cadangan-

cadangan yang telah saya berikan. Harapan saya agar Tuan akan menerima idea 

saya supaya remaja-remaja di luar diberikan bantuan agar kehidupan mereka 

lebih berfaedah. 

Yang benar 

Hamzah 

 

Nurul Azzira Farain Bte Faizly 

4te2 
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E-mel Rasmi: Aktiviti berfaedah untuk disiarkan dalam Ruangan Gaya Hidup 

Remaja  

Daripada: hamzah_mahmood@gmail.com 

Kepada: editorBH@sph.com.sg 

Tarikh: 26 Januari 2015 

Subjek: Aktiviti-aktiviti yang berfaedah untuk disiarkan dalam Ruangan Gaya 

Hidup Remaja 

 

Tuan, 

        Saya Hamzah Mahmood,seorang remaja yang sedang menuntut di Sekolah 

Menengah Bintang. Saya menuntut di menengah empat, aliran sastera. Saya 

merupakan pembaca setia akhbar Berita Harian. Ruangan yang menarik hati saya 

ialah Ruangan Gaya Hidup Remaja yang disiarkan pada setiap hari Sabtu. Tujuan 

saya menulis e-mel ini adalah untuk memberi saranan mengenai aktiviti-aktiviti 

menarik yang berfaedah untuk disiarkan dalam ruangan tersebut.  

       Aktiviti pertama yang menarik dan juga berfaedah ialah aktiviti melawat 

rumah tumpangan orang-orang tua. Dengan melawat rumah tumpangan orang-

orang tua ,remaja boleh menolong perkerja di situ untuk memperbaiki keadaan 

rumah tersebut. Dengan rumah yang bersih dan kemas, orang-orang tua di situ 

akan hidup dengan lebih selesa. Aktiviti seperti ini dapat membuat remaja lebih 

bersyukur akan apa yang mereka ada. Mereka akan juga mula sedar bahawa 

ibubapa mereka sangat penting dalam hidup mereka. 

      Aktiviti kedua yang boleh dianjurkan adalah aktiviti sukan. Aktiviti sukan 

seperti aktiviti berenang, bermain bola sepak dan sebagainya yang akan dapat 

membolehkan remaja tersebut menjalani kehidupan yang lebih sihat. Sukan 

merupakan salah satu cara untuk membantu menghapuskan lemak badan yang ada 

dalam diri remaja tersebut. Sudah dibuktikan oleh pakar sains bahawa lemak 

badan yang berlebihan dapat membuat seseorang itu terdedah kepada pelbagai 

penyakit yang berbahaya. 

      Aktiviti terakhir adalah dengan menganjurkan sebuah kursus yang 

membolehkan remaja belajar bertutur dalam bahasa asing seperti bahasa Jepun , 

German dan sebagainya.  Negara Singapura memang terkenal sebagai negara 

lingua franca oleh itu kursus ini dapat membantu remaja berpeluang untuk 

mailto:hamzah_mahmood@gmail.com
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bertutur dengan orang asing dengan menggunakan bahasa mereka sendiri.  Saya 

rasa kursus ini akan menjadi sebuah aktiviti yang menarik kerana mempelajari 

bahasa asing bukan sesuatu yang senang. Memang sukar untuk mempelajari 

bahasa asing, dengan ini remaja akan lebih bersungguh-sungguh untuk 

mempelajari bahasa tersebut. 

     Dengan itu, saya akhiri e-mel saya di sini. Saya harap aktiviti yang saya 

sarankan dapat menolong golongan remaja pada zaman kini. Saya juga harap tuan 

dapat mempertimbangkan saranan saya dan menganjurkan gi Ruangan Gaya Hidup 

Remaja. 

Yang Benar  

Hamzah Mahmood 

 

Muhammad Waziman bin Ramlee  

4TE2 
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E-mel Tidak Rasmi: Mengongsi Pengalaman Mengatasi Ketagihan Media Sosial  

Daripada: johan@kgoomail.com 

Kepada: amira@kgoomail.com 

Tarikh: 13 Januari 2015 

Subjek: Mengongsi pengalaman masalah ketagihan media sosial 

 

Amira 

Saya berada di dalam keadaan sihat sejahtera. Awak apa khabar? Harap awak 

sekeluarga berada di dalam keadaan sihat sejahtera. 

Ya, benar kata ibu saya, saya sudah mengurangkan masa menggunakan Internet dan 

sebaliknya, saya meluangkan lebih banyak masa bersama ahli keluarga saya yang 

lain. Sudah tentu saya boleh mengongsi cara dan cabaran yang saya hadapi ketika 

saya mengatasi masalah ketagihan Facebook dan permainan dalam talian. 

Cara pertama ialah saya menulis di atas kertas kebaikan dan keburukan penggunaan  

Facebook dan permainan dalam talian. Setelah saya mencatatkan kebaikan dan 

keburukan, saya dapati bahawa tiada faedahnya jikalau saya asyik menggunakan 

Facebook dan permainan dalam talian. Oleh itu, saya mula menyedari bahawa saya 

telah membuang masa saya begitu sahaja.  Saya bertekad untuk menggunakan masa 

saya dengan lebih baik lagi.  Sebenarnya,  ia amat sukar untuk membuang tabiat 

buruk saya itu dengan cepat, jadi saya cuba untuk mengubah cara saya dengan 

perlahan-lahan seperti menghadkan masa penggunaan Facebook dan permainan 

dalam talian.  Saya menggantikan masa itu dengan mengulang kaji pelajaran dan 

lama kelamaan, akibat terlalu banyak kerja sekolah yang harus saya selesaikan, 

saya mulai berjaya mengatasi masalah itu. 

Cara kedua ialah saya cuba untuk meletakkan telefon bijak saya berjauhan 

daripada saya apabila saya sedang mengulang kaji pelajaran atau ketika saya 

sedang menghabiskan kerja rumah saya supaya saya tidak menggunakan telefon 

bijak saya apabila saya sedang belajar. Tentulah pada awalnya, ia amat mencabar 

apabila saya tinggalkan telefon bijak saya walaupun ia hanya untuk seketika kerana 
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saya akan berasa amat kurang selesa.  Oleh itu, saya akan meminta ibu saya agar 

menyimpankan alat-alat teknologi saya supaya saya dapat lebih fokus kepda 

pelajaran saya.  Akhirnya, saya berjaya mengatasi masalah itu. 

Cara yang terakhir adalah semasa saya keluar bersama rakan-rakan dan ahli 

keluarga,  saya akan memasukkan telefon bimbit saya di dalam beg tangan saya.  

Ini bertujuan  supaya saya tidak akan ambil telefon bimbit saya dan menggunakan 

Internet atau bermain permainan dalam talian. Cabarannya ialah saya  asyik 

memasukkan tangan saya di dalam beg dan mengambil telefon bimbit saya lalu 

menggunakannya tetapi setelah saya asyik ditegur oleh  rakan atau ahli keluarga, 

saya terus meletakkan telefon bimbit saya di dalam beg semula dan tidak lagi 

menggunakan telefon bimbit saya ketika saya berada bersama mereka.   Dengan itu, 

saya dapat menghabiskan lebih banyak masa bersama mereka. 

Harap awak dapat mengatasi masalah ketagihan ini dengan menggunakan cara-cara 

yang telah saya lakukan.  Hingga kita bertemu di e-mel yang lain pula. 

Yang ikhlas 

Johan 

 

Nur Diyana Mohd Khair 

4TE5 (2015)  
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Sajak : Musuh Halimunan 

 

Tanpa kita ingini 

Penyakit menjangkiti 

Baru sedar pentingnya kebersihan 

Tak kira luaran 

atau dalaman 

 

Demi mencegah pelbagai penyakit 

Kita harus bekerjasama 

Serta saling membantu 

 

Jika kita tidak mengambil tindakan 

Siapa lagi yang akan melakukannya 

Apa jua keadaan 

Kita harus bertanggungjawab 

 

Karya: 

Siti Nurain 

2CO4 (2014) 
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Kasihanilah Mereka 

 

Kasihanilah golongan miskin 

Berilah mereka air dan makanan 

Janganlah buat mereka terus bersedih 

Kita tidak rasa kepedihan mereka 

 

Layanilah mereka sebaiknya 

Anggaplah mereka sebagai saudara kita 

Berilah sepenuh kasih sayang  

Jangan buat mereka berasa kecewa 

 

Tolonglah mereka semampunya 

Apa jua bantuan yang penting ikhlas 

Hari ini mereka hidup dalam kesusahan 

Esok lusa mungkin giliran kita 

 

Bantu-membantulah sesama insan 

Barulah hidup membawa berkat 

 

Karya : 

Abdul Qayyum 

2CO5 (2014) 
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Seronoknya di Kampung 

 

Kulihat 

Kanak-kanak riang bermain 

Sekumpulan lembu turut gembira 

Yang lalu lalang pasti tersenyum   

Dalam suasana petang yang nyaman 

 

Kudengar 

Gurauan kanak-kanak menghiburkan 

Lenguhan lembu menarik perhatian 

Bunyian alam sekeliling menambah ceria 

Itulah santapan telinga yang menyentuh hati 

 

Kurasa 

Angin bertiup membelai tubuh  

Nyamuk menegur dengan gigitan 

Rumput yang halus sempat kusentuh 

Sakitnya kakiku terlanggar kayu 

 

Kufikir 

Seronoknya hidup di kampung 

Kanak-kanak girang berkejaran 

Monyet-monyet bergayut bebas  

Lembu-lembu menikmati rezeki 

 

Karya: 

Ghazi Nasharuddin 

2CO6 (2014) 
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Kawan Sejati 

 

Kawan 

mengisi hari kita  

ibarat lilin yang menerangi hidup  

melalui pahit dan manis bersama  

 

Kawan   

yang membawa keriangan  

di kala kita dalam kesedihan  

tidak jemu mendengar keluhan 

 

Kawan  

menyinari hari yang mendung  

tidak kita ditinggalkan sendirian  

walau pada masa yang sukar  

 

Kawan  

tidak kira satu, dua atau tiga 

yang penting mereka jujur  

boleh dipercayai setiap masa 

 

Kawan  

hari lahir akan diingati 

walaupun sibuk  

tetap menyambutnya bersama  

 

Kawan  

hargailah mereka 

jaga nama baiknya 

doakannya sentiasa 

 

Kawan  

bagai isi dengan kuku  

bukan harapkan pagar, pagar makan padi  

itulah kawan sejati yang kita ingini  

 

Karya: 

Nur Atiena Bte Mohamed Asidi 

2CO6 (2014) 
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Pengajaran dari alam  

 

Perhatikanlah wahai murid-muridku 

Hidup adalah seperti lautan 

Suka duka ibarat pasang surutnya 

Ilmu itu seluas langit 

Tuntutlah sepanjang hayatmu 

Alam ini pasti ada Penciptanya 

Syukurilah segala yang dikurniakan 

Setiap detik hidup amat berharga 

Sinarkanlah ia dengan amalan baik 

Semoga kamu menjadi insan cemerlang 

Berjaya di dunia dan akhirat 

 

Karya:  

Cikgu Zaetun Abbas  
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Sumpah  

 

“Akanku sesatkan seluruh anak Adam’” 

sumpahku bakal menggetarkan bumimu 

revolusi dunia akan teralih 

bila saat janjiku terpatri.  

 

sebalik hitamnya malam, 

rembulan meratap dalam kenangan  

di pentas musuh anak berlabuh 

kehilangan kudusnya roh dan heningnya mimpi 

 

sebalik sucinya subuh 

terpalit nanah berdarah, awan berlalu 

tanda umat tundas bila berpesta  

mendodoikan lagu  si fulan asyik  

sebalik kabus kebenaran  

yang tergantung di awangan.   

 

Karya: 

Cikgu Nurul Fasha  
 

18 Disember 2014 

8.40 malam  

 

 

 



75 
 

Pesan Buat Anakku, Suhaila 

 

20 Mei 2005, 

Ayahmu berpulang ke Rahmatullah 

Meninggalkan dirimu yang terlalu muda 

Tanpa belaian kasih seorang ayah. 

 

Setiap kali aku bersedih apabila 

Mengenangkan nasib kita 

Kau memujukku dengan kata-kata hikmah 

“Jangan sedih ibu, ayah sudah tiada” 

“Kita tak boleh buat apa-apa” 

“Ibu nak tolong ayah?” 

Bibir mongelmu berbicara  

“Nanti sama-sama kita bacakan Al-Fateha”. 

 

Suhaila, 

Kau memberiku semangat untuk meneruskan cita-cita 

Walau banyak tohmahan dilemparkan kepada kita 

Kau menyedarkanku apa erti keredhaan 

Kau menghidupkan kembali sinar keimanan. 

 

Ayahmu pernah berpesan kepadaku 

Supaya kau jadi doktor atau guru 

Tetapi anakku, 

Tidak sekali-kali kuberniat untuk memaksa 

Cukuplah kau jadi anak yang soleha 

Anak yang berguna dan berakhlak mulia 
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Mendoakan kesejahteraan kami sentiasa. 

 

Suhaila, 

Kau kini berada di darjah satu 

Cintailah ilmu dan hormatilah guru 

Kalau dahulu ayahmu kandas dalam pelajaran  

Kerana kemiskinan 

Maka tebuslah kegagalan itu dengan kejayaan 

Buktikan sesungguhnya kau bangga ‘berbintikan Sumanti’ 

Ayah yang penyayang 

Dan pemergiannya tak mungkin berganti. 

  

Karya: 

 Cikgu Sulastri Amat 
 

2 Januari 2007 
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Maziyan Bte Abdullah, Bidadari Titipan Syurga 

 

Pergimu sebelum azan subuh berkumandang 

Sebelum tahun 2014 sempat melabuhkan tirainya 

Sebelum sempat anak-anakmu puas bermanja 

Dan sebelum sempat suamimu membisikkan kata cinta 

buat kesekian kalinya. 

 

Airmata berlinangan di pipi kami 

Menangisi  pemergianmu yang tidak mungkin kembali 

Jasa kau taburkan kepada semua 

Perbezaan warna kulit atau agama tidak pernah 

kau ambil kira. 

 

Kau insan berhati mulia 

Tiada kekata dendam dalam hati yang marah 

Sebaliknya kau tersenyum dan menghadiahkan Al-Fateha 

Kepada insan yang membuat hatimu terluka. 

 

Setiap kali kau mengiringi anak didikmu mengembara 

Melihat kerencaman hidup manusia di luar kota Singa 

Kau pastikan hati ibu mereka tidak diburu rasa bimbang 

Kau akan merakam setiap detik perjalanan 

Bagi meyakinkan mereka anak-anak sentiasa dijaga 

Tidak sesekali dibiarkan terdedah pada bahaya. 

Kata-kata perangsang tidak pernah lekang dari bibirmu 

Menyemai keyakinan dalam diri setiap individu  

Mengungkapkan kata-kata semangat penuh percaya 

Atas bakat melukis yang dia ada 
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walaupun orang di sekelilingnya 

Hanya menghina dan mentertawa. 

 

Di sekolah, guru baru kau berikan bimbingan 

Menunjuk-ajar tanpa sedikitpun rasa bosan, 

Sebab itu pemergianmu teramat kami rasakan 

Apabila kerinduan padamu menggamit fikiran.  

 

Dengan bakat melukis anugerah Illahi 

Kau warnai situasi dan damaikan emosi 

Idea-idea kreatifmu sering kami jadikan panduan  

Karya-karya kami, walau tidak sehebat mana 

Tetap kau terima dan pamerkan. 

 

Kau ibu dan isteri penyayang 

Anak dan suami menjadi tunggak kebahagiaan 

Nama-nama mereka kau sebut tanpa jemu 

kerana 

mereka insan-insan istimewa yang menjadi kebanggaanmu. 

 

Kau pernah menyuarakan keinginan 

Untuk menunaikan umrah bersama keluarga 

Melihat sendiri Kaabah di depan mata 

Minta didoakan semoga diizin menyusul nanti 

Menjadi tetamu Allah di kemudian hari 

Kiniku pasti  rohmu sudah berada di sana 

Menantikan keluargamu di pintu Raudha. 
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Maziyan Bte Abdullah, 

Satu nama indah milik seorang insan yang terlalu istimewa 

Yang kini telah pergi untuk bertemu Khaliknya 

Namun walau jasadmu tiada lagi di alam fana ini, 

Jasamu akan dikenang dan diabadi 

Dalam hati insan-insan yang pernah kau sentuh jiwanya 

Dengan keikhlasan kasih sayangmu yang tidak tertara 

Hanya Al-Fateha dapat kami hadiahkan 

Minta Allah ampunkan segala kekhilafan 

Minta bersama para solihin kau ditempatkan 

Diluas dan diterangkan pusara persemadian 

Dan di Syurga Jannah akhirnya rohmu diabadikan.  

   

Karya: 

 Cikgu Sulastri Amat 

17 Februari 2015 

2.40 pagi  
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Melayukan Melayuku  

 

 

 

Melayukan melayuku,  

biar terkenal semua buana  

biar termashyur nama dan bangsa  

biar tertebus maruah kian hilang  

biar jangan tertindas lagi.  

 

Melayukan melayuku,  

lembutnya seni tariku  

falsafah tinggi sebalik tiap pusingan  

indahnya syairku  

nasihat duniawi tersirat dalam baris  

berbudinya tuturku 

bersulam senyuman, beralas sopan  

asyiknya silatku  

perkasa batin, memanggil musuh  

arena beradu, saksi bisu.  

 

Melayukan melayuku.  

hingga tiada lagi layu,  

hingga dicalit megah  

hingga mati berteman syahadat  

hingga harumnya pacai bertaburan 

 

 

Karya: 

 Cikgu Nurul Fasha 

20 Februari 2015 

3 petang  
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Mutiara Kata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Biarpun seribu kapal 
tenggelam di tengah 
lautan, cita-cita manusia 
tidak akan pernah 
padam  

- Professor Hamka  

 

Orang yang berbohong itu sentiasa 

ingin melarikan diri walaupun tiada 

seorang pun yang mengejarnya namun 

orang yang benar itu berani seperti 

singa! 

-- Goethe 

 

T a n p a  

memp e l a j a r i  

b a h a s a  

s en d i r i , ,  

o r a n g  t i d a k  

a k a n  

men g en a l  

b a n g s a n y a  

s en d i r i .   

-  Pr a mo ed y a  

A n a n t a  

T o er   Banyak hal yang boleh 

menjatuhkanmu. Tapi 

satu – satunya hal yang 

benar – benar dapat 

menjatuhkanmu adalah 

sikapmu sendiri. 

- Raden Ajeng 

Kartini  
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Penghargaan kepada para-para pelajar yang telah 

menyumbangkan karya-karya mereka dan semoga para pelajar 

yang membaca memperolehi inspirasi untuk teruskan berkarya.  

Semoga semangat menulis dalam Bahasa Melayu terus hidup 

dalam diri setiap pelajar & bersama-sama, kita teruskan usaha 

menyemai dan melestarikan Bahasa ibunda yang tercinta  

Salam Sayang,  

Unit Bahasa Melayu 

Jabatan Bahasa Ibunda 

Sekolah Menengah Sembawang  

 


