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Kebenaran Yang Terungkap Jua 
 

Aku pulang dari sekolah seperti biasa. Angin yang kencang menyejukkan lagi 
suasana. Tanda-tanda yang menunjukkan bahawa ia akan hujan tidak lama lagi. Langit mula 
menjadi gelap dan titisan air hujan mula turun. Hujan yang renyai kini  menjadi lebat. 
Kelihatan dan kedengaran sambar petir dan kilat. Dalam keadaan kelam-kabut aku bergegas 
ke blok terdekat untuk berteduh. Aku dalam keadaan basah kuyup, kertas sekolah aku basah 
lalu koyak, tulisan aku habis lesap hilang. ”Bagaimana aku hendak jawab cikgu nanti? Matilah 
aku!” Keluh hatiku. 
 
              Tiba-tiba, di saat itu, kedengaran suara orang-orang yang meminta tolong. Takut 
akan bahaya yang akan minimpa diriku, perlahan-lahan aku berjalan ke arah suara tersebut. 
Aku bersembunyi di belakang tembok yang besar. Aku mengintip. Alangkah terkejutnya 
apabila aku terlihat sekumpulan pelajar sekolahku yang merupakan teman-teman kelasku, 
sedang membuli sekumpulan pelajar dari Sekolah Rendah Canberra. Aku kasihan melihat 
nasib pelajar-pelajar itu. Meraka memohon dan merayu untuk dilepaskan tetapi permohonan 
mereka tidak dipedulikan. Suka atau tidak aku terpaksa memberanikan diri untuk menolong 
mereka. 
 
             Perasaan berani yang datang mendadak melampaui batas. Secara tidak sedar 
percakapanku bertukar menjadi seperti seorang samseng. Kelakuanku berubah menjadi 
ganas. ”HEY!! KAMU SEMUA TIDAK ADA KERJA LAIN KAH?? JANGAN KACAU 
MEREKALAH!!” Teriak aku dengan sekuat hati. Mereka terkejut dan kemudian beredar 
meninggalkan kata-kata ini, ”You haven’t seen the last of us, just wait!”. Pelajar-pelajar 
sekolah rendah itu kelihatan takut. Tetapi setelah aku mengukir sebuah senyuman kepada 
mereka, perasaan takut mereka pun lesap. 
 
               Keesokan harinya, aku dipanggil oleh guru besar. Aku berasa tidak sedap hati. 
Apabila aku menjejakkan kakiku ke dalam ruang guru besar, aku terlihat pelajar-pelajar yang 
aku teriakkan semalam. ”Aini! Kamu akan didenda kerana memukul pelajar-pelajar ini. Saya 
baharu dapat panggilan yang mengatakan awak telah merusuh bersama beberapa kanak-
kanak sekolah rendah!” Teriak guru besar. ”Tetapi...,” perbicaraan aku dipotong. ”Dia 
bohong!” Teriak salah seorang pelajar itu. Aku berasa sungguh sedih dan terhina. Senyuman 
sinis mereka membuat aku berfikir ada yang tidak kena. 
 
                 Selepas sekolah aku mengekori mereka. Aku kemudian dibawa oleh mereka ke 
suatu tempat yang sunyi. Di sana, aku ternampak mereka dan kanak-kanak yang aku telah 
tolong kelmarin. Aku mengeluarkan telefon bimbitku dan merakam kejadian tersebut. Salah 
seorang daripada mereka menghulurkan lima keping duit lima puluh dolar kepada kanak-
kanak tersebut. Pada saat itulah baru aku sedar yang aku telah difitnah dan dikhianati. 
Mereka terdengar bunyi seperti ada yang sedang mengintip babak itu. Nasib tidak 
menyebelahiku. Mereka ternampak cahaya dari telefon bimbitku dan mula mengejarku. 
 
                Sepantas kilat aku bergegas ke tempat awam yang sesak supaya aku tidak boleh 
dilihat oleh mereka. Dengan penuh hati-hati aku berlari pulang. Aku berasa lega kerana 
selamat tiba di rumah. Aku pergi ke sekolah lebih awal pada keesokan harinya. Sejurus tiba 
di sekolah aku memakai topi untuk ke ruang guru besar dengan harapan aku tidak akan 
dilihat dan dikenali oleh sesiapa. Aku bernasib baik kerana guru besar telah tiba di sekolah 
seawal jam 6.30 pagi. Rakaman itu aku tunjukkan kepada guru besar. Guru besar sangat 
marah kerana rasa tertipu. Pelajar-pelajar itu dipanggil sebaik sahaja sesi perhimpunan 
berakhir. Mereka mendapat hukuman yang setimpal. 
 

”Saya minta maaf kerana saya sudah membuat kesilapan besar,” kata guru besar 
kepadaku. Dengan itu aku memaafkan guru besar.  
 
 
Nur Aini Bte Juhari 
Menengah 3E1 
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Hapuskanlah Prasangkamu 

 “Kring…” bunyi loceng sekolah sudah pun kedengaran. Tibalah waktu yang 
ditunggu-tunggu. Waktu rehat! Jam menunjukkan genap pukul 10.30 pagi.  

Aku, Camelia, Aini dan Ros bergegas ke kantin. Kami duduk di tempat biasa. 
Kantin  sekolah kami sudah seperti pasar. Riuh-rendah suasana di saat itu. Mi rebus 
yang telah aku pesan itu tidak dapat aku makan dengan sempurna. Mataku menatap 
tajam paras wajah Camelia yang cantik molek itu. Hidungnya yang mancung dan 
bibirnya yang merah itu membuat ramai pelajar perempuan iri hati terhadapnya. 
Renungan aku terhadap Camelia membuat aku terimbas kembali setahun yang lalu 
ketika aku baru sahaja di menengah satu di Sekolah Menengah Queenstown. 

Persahabatan aku, Aini dan Ros sudah terjalin sejak kami kecil lagi. Kami 
memang amat rapat tetapi semua itu berubah buat seketika apabila Camelia muncul 
dalam kehidupan kami. Dahulu, Ros dan Aini selalu memuji akan kecantikan dan 
kepandaianku tetapi mereka berubah sejak kemunculan Camelia. Mereka lebih 
memuji Camelia dan kadang-kala aku akan dipinggirkan mereka.  

Kemarahanku semakin memuncak.   Aku terperdaya dengan hasutan syaitan 
yang membuat aku menganggap bahawa Camelia bukan seorang teman yang baik. 
Bagiku, Camelia ialah seorang perampas. Bukan sahaja dia merampas teman-teman 
baikku, malah dia juga merampas peminat-peminatku. Semua jejaka yang 
melihatnya pasti akan jatuh cinta kepadanya. Kadang-kala ingin sahaja aku 
membunuh Camelia. Sehingga begitu kebencian aku kepadanya. Pernah berlaku 
satu peristiwa di mana aku menjadi bahan ketawa di kelas ketika aku jatuh dari 
kerusi. Tiada seorang pun menolong aku kecuali Camelia, tetapi kerana dikuasai 
perasaan sombong dan benci, aku tidak berterima kasih pun kepadanya.  

Namun prasangkaku terhadap Camelia berubah setelah berlaku satu 
peristiwa yang telah menjejas nama baikku.  Kejadian itu membuat aku sedar 
bahawa Camelia sebenarnya baik hati. Salah seorang teman sekelasku telah 
memfitnah bahawa aku telah mencuri. Dia telah meletakkan telefon bimbitnya ke 
dalam beg aku. Teman-teman baikku sendiri tidak mempercayai bahawa aku tidak 
bersalah, kecuali Camelia. Malah Camelia telah bersusah payah menolong aku 
mencari bukti bahawa aku tidak bersalah. Akhirnya, dengan pertolongan Camelia, 
aku dapat membuktikan yang aku tidak bersalah. Semenjak itu, hilang segala 
keraguanku tentang kebaikan hati Camelia. Aku menjadi semakin rapat dengannya. 

Tiba-tiba lamunanku terhenti setelah ditegur Camelia. Aku tersenyum sendiri. 
Di saat itu, hati kecilku sangat berharap agar persahabatan kami berkekalan hingga 
ke akhir hayat.  
 
 
Nur Anis Fitri Bte Rajuddin 
Menengah 4E1 
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Penyesalan Seorang Teman 
 

 Kawanku telah salah faham denganku.  Dia sangka, aku yang hilangkan buku 
teksnya kerana aku telah meminjam buku itu daripadanya beberapa hari sebelum itu.  
Ceritanya bermula begini... 
 
 Pada hari Rabu itu, aku tidak membawa buku teks aku.  Oleh itu aku 
meminjam buku itu daripada kawanku, Asfar.  Keesokan harinya, aku memulangkan 
bukunya ketika loceng yang pertama berbunyi.  Dalam perjalanan pulang ke rumah, 
dia meminta aku memulangkan bukunya.  Aku terperanjat lalu memberitahunya 
bahawa aku sudahpun berbuat demikian.  Malangnya, Asfar tidak sedikit pun 
mempercayai kata-kataku.  Sebaliknya, Asfar menganggapku sebagai musuhnya.  
Dia terus pergi meninggalkanku di tepi jalan itu.  Aku meneruskan langkah longlaiku  
berjalan kaki pulang ke rumah seorang diri.  Sambil berjalan itu aku bertanya kepada 
diriku, kalau sahaja aku tidak meminjam bukunya, tentu aku dan Asfar masih 
berkawan dan tidak bermusuhan seperti sekarang ini. 
 
 Aku terasa seperti ada kelibat orang sedang berlari di belakangku.  Aku 
menoleh dan terlihat kawanku, Asfar sedang berlari ke arahku.  Sangkaku dia ingin 
bertemu denganku untuk meminta maaf kepadaku kerana telah menuduhku tanpa 
usul periksa.  Rupa-rupanya sangkaanku meleset.  Tanpa aku duga, Asfar telah 
menolakku dengan kasar ke arah jalanraya.  Pada saat itu juga, aku ternampak 
sebuah lori sedang bergerak laju ke arahku.  Aku tidak sempat mengelak.  Aku telah 
dilanggar oleh lori tersebut.  Darah mengalir deras daripada kepala dan mukaku.  
Dalam kesakitan, aku sempat mendengar Asfar menelefon ambulans.   Setelah itu, 
aku pengsan dan tidak sedarkan diri lagi. 
 
 Akibat daripada kemalangan itu aku koma selama setahun.  Kini aku terpaksa 
duduk di kerusi roda dan tidak berupaya berjalan lagi.  Asfar menyesali 
perbuatannya.  Berkali-kali dia datang ke hospital untuk menziarahiku dan setelah 
aku sedar daripada koma, dia telah datang ke rumahku pula.  Setiap kali datang, dia 
tidak putus-putus meminta maaf kepadaku.  Namun hatiku masih tidak dapat 
memaafkan perbuatannya itu.  Terlajak perahu boleh ditarik, tetapi terlajak kata dan 
perbuatan, buruk padahnya. Kini kedua kakiku lumpuh dan aku tidak mungkin dapat 
berjalan lagi seumur hidupku.  Tiada gunanya ucapan kesal daripada Asfar kerana 
sesungguhnya kekesalannya itu tidak mungkin dapat merubah takdir yang telah 
menimpa diriku ini. 
 
 
Muhammad Farid B Muhammad Sennin 
Menengah 1E1 
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Berunding Dahulu Sebelum Bertindak 

“Myra ! Kenapa tabung kamu sudah kosong?  Ke mana semua wang yang 
telah kau simpan selama tiga tahun ini? ” Ibuku menjerit dari hujung rumah. 
Akhirnya, rahsiaku terbongkar juga. Matilah aku. 

Aku teragak-agak untuk berjumpa dengan ibuku. Jikalau dia sudah marah, 
perangainya lebih teruk daripada seekor naga. Dengan perlahan-lahan aku ke bilikku 
seolah-olah aku tidak bersalah. Sejurus selepas aku masuk ke dalam bilik, ibuku 
melontar pelbagai soalan. Aku fikirkan jikalau aku menipu ibuku kali ini, mungkin dia 
akan percaya akan kata-kataku. Aku cuba menipunya dengan memberikan alasan 
bahawa aku menggunakan wang itu bagi perbelanjaan barang-barang harianku. 
Namun, ibuku tahu bahawa aku telah menipu dan dia memaksa aku untuk 
memberitahu perkara yang sebenar. 

“Baiklah, Myra telah menggunakan beribu-ribu dolar untuk pergi mencari 
kerja,” dedahku bersahaja.  

Ibuku kelihatan amat terperanjat dan keliru mendengar kata-kataku itu. Sudah 
pasti dia akan berasa pelik, tidak pernah orang pergi mencari kerja dengan 
mengeluarkan dua ribu.  

Sebenarnya, aku telah pergi mencari kerja semasa keluargaku mengalami 
masalah kewangan. Aku telah cuba mendapatkan kerja sebagai seorang setiausaha 
di sebuah pejabat. Gajinya dikatakan lumayan. Semasa mengisi borang 
permohonan, aku perasan kandungan surat itu menyatakan bahawa aku harus 
membayar sebanyak $1800 untuk dijadikan sebagai jaminan aku dapat bekerja 
dengan syarikat tersebut. Malangnya, kerana tidak begitu arif dengan hal-hal seperti 
ini, aku pun membayarnya.  

Aku menunggu panggilan daripada pihak syarikat, tetapi tiada satu panggilan 
pun yang aku terima. Penantianku berpanjangan sedang keadaan ekonomi 
keluargaku pula semakin merosot. Sampailah suatu hari aku terbaca artikel di 
suratkhabar yang menyatakan bahawa pejabat yang telah aku pergi mencari kerja 
dan sanggup keluarkan beribu-ribu wang rupa-rupanya sebuah pejabat yang tidak 
pernah wujud. Ertinya aku telah tertipu.  

Aku sangkakan aku boleh membuat keputusanku sendiri. Namun, ia hanya 
merugikan diriku. Kini, wang simpananku sudah sedikit dan ekonomi keluarga 
semakin mencerut kehidupan kami. Apa yang dapat aku lakukan sekarang adalah 
untuk mencari pekerjaan lain secepat mungkin. Kali ini aku tidak mahu menyusahkan 
keluargaku lagi. Aku harus berbincang dengan ibu bapaku dahulu.  Sekarang aku 
percaya bahawa tidak semua keputusan yang boleh kita lakukan sendiri. Kita harus 
berunding bersama ibu bapa kerana mereka lebih berpengalaman dan matang. 
 
 
Seri Ammyra Bte Mohamad Taib 
Menengah 4E2  
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Keikhlasan Yang Disalah Erti 
   

Suasana pada hari Isnin itu sungguh cerah dan dingin. Pada hari itu, selepas sahaja 
kelas tambahan, Amirah dan Mila, dua orang kawan baik, bercadang untuk ke perpustakaan 
untuk membuat kerja sekolah bersama. Setibanya di perpustakaan mereka mencari tempat 
duduk yang mereka gemari, iaitu bersebelahan dengan pintu masuk perpustakaan itu. 
Mereka pun mula membuat kerja sekolah seperti yang dirancang.  

 
Sedang mereka membuat kerja sekolah, Amirah tiba-tiba berasa mual dan sakit 

kepala. Dia memberitahu Mila tentang hal itu. Mendengar hal tersebut, Mila mencadangkan 
agar Amirah pulang ke rumah dengan segera. Mila menghantar Amirah pulang kerana khuatir 
akan keselamatan Amirah. Dia takut kalau-kalau Amirah pengsan semasa dalam perjalanan 
pulang. Sebaik sahaja mereka menjejakkan kaki di luar sekolah, Amirah tiba-tiba muntah. 
Secara tidak sengaja muntahnya itu terkena kasut Mila. Mila terkejut dan berasa marah. 
Ikutkan hati ingin sahaja dia memarahi Amirah, tetapi apabila teringat akan keadaan Amirah 
yang sakit dia melupakan sahaja peristiwa itu. Pada masa itu, fikirannya hanya untuk 
menghantar Amirah pulang dengan segera supaya dia boleh pulang untuk mencuci kasutnya 
yang kotor dan berbau busuk itu.  

 
Setibanya di depan rumah Amirah, Mila mengambil kunci daripada beg sekolah 

Amirah dan membuka pintu rumahnya. Dia kemudian membawa Amirah masuk ke dalam 
rumahnya dan membantu apa yang perlu sebelum pulang. Semasa dalam perjalanan ke 
perhentian bas, dia terhidu bau muntah yang jelasnya datang daripada kasutnya itu. Dia takut 
jika dia menaiki bas, ada orang tidak senang dengan bau tersebut. Pasti dia akan berasa 
malu. Sementara menunggu bas untuk datang, Mila teringat bahawa dia ada sedikit air di 
dalam botol minumannya. Mila pun mengambil air itu lalu disiramkan di kasutnya. Namun, 
tenaganya itu sia-sia kerana bau muntah itu masih melekat pada kasutnya. 

 
Kurang daripada sepuluh minit, bas yang hendak dinaikinya pun tiba. Dia pun 

menaiki bas tersebut. Dengan tidak sengaja dia telah menaiki bas bersama rakan 
sekelasnya, iaitu Lisa, Murni dan Adam. Dia menuju ke arah mereka. Tiba-tiba Adam berkata 
yang dia terbau sesuatu yang amat busuk dan dia bertanya kepada Mila sama ada bau itu 
datang daripadanya. Belum sempat Mila berkata apa-apa, mereka terus mengetawakan Mila 
dan mengejeknya. Mila berasa malu dan terus memarahi mereka. Dalam kemarahannya itu, 
dia menceritakan kisah yang sebenar.  

 
Keesokan hari, Mila pergi ke sekolah seperti biasa. Apabila dia terlihat kelibat 

Amirah, dia terkejut. Disangkanya Amirah masih berehat di rumah. Ternyata jangkaannya 
salah. Tanpa berlengah, mereka berdua pun melakukan aktiviti harian mereka, iaitu  
bersembang. Ketika mereka sedang asyik berbual, muncul pula rakan-rakan sekelas mereka 
yang telah Mila ketemu semasa di dalam bas pada hari sebelumnya. Tidak semena-mena 
mereka mengejek Amirah. Amirah memandang ke arah Mila dan menatap tajam ke dalam 
matanya. Dia tahu bahawa itu semua angkara Mila. Dia berasa kecil hati dan menyangka 
bahawa Mila tidak ikhlas menolongnya. Dia bergegas ke kelas dan tidak mahu bercakap 
dengan Mila. Mila cuba untuk menjelaskan perkara sebenar, tetapi Amirah tidak mahu 
mendengarnya. Semenjak hari itu persahabatan mereka terputus. Mila benar-benar kecewa 
dengan Amirah kerana telah meragui keikhlasannya. 

 

 

Atikah Bte Aidal 
Menengah 1A1 
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Tanpa Ibu, Siapalah Aku… 
 

 Aku sedang duduk di dalam kamar.  Empat dinding di kamar itulah yang 
menemaniku selama seminggu ini.  Aku duduk di tepi tingkap.  Tanpa aku sedari aku 
terimbas kembali peristiwa yang berlaku beberapa hari yang lalu... 
 
        Aku seorang murid yang nakal. Terlalu banyak amaran telah diberikan oleh 
pihak sekolah. Namun aku masih berdegil . Pada satu ketika itu aku tidak pulang ke 
rumah kerana bermalam di rumah teman. Ayahku dan juga ibu sangat risau kerana 
aku tidak pulang–pulang. Setelah sehari bermalam di sana, aku pulang ke rumah 
untuk mengambil pakaian sekolahku.  Sedang aku mengemas barang–barangku, 
aku terhidu bau asap menandakan ada sesuatu yang terbakar.  Aku bergegas ke 
arah bau asap itu dan mematikan seterika.  Rupa-rupanya aku telah terlupa untuk 
mematikan seterika itu selepas menggunakannya.  Aku kemudian bertengkar 
dengan ibu hanya kerana ibu memarahi aku kerana aku telah bersikap cuai.  
 
          Aku sangat kecewa dengan sikap ibu lalu aku dengan pantas mengangkat kaki 
dan tinggalkan rumah itu dengan segera.  Pada saat itu aku hanya terfikirkan tentang 
ibuku dan peristiwa yang telah terjadi. Aku berasa sangat marah sehingga 
membuatku lalai apabila melintasi jalan raya.  Aku melintas jalan raya tanpa aku 
menoleh ke arah kiri dan kananku terlebih dahulu. Tiba- tiba, aku ternampak ada 
sebuah kereta yang dipandu laju sedang bergerak pantas ke arahku.  Semuanya 
berlaku dengan begitu cepat...  
 
       Apabila aku tersedar keesokan harinya , aku sudahpun terbaring di atas sebuah 
katil. Aku melihat sekelilingku dan aku pasti aku berada di dalam hospital . Kelihatan 
wajah ayah sahaja namun ibu tiada bersamanya.  Ayah hanya melemparkan 
senyuman pahit kepadaku . Aku telah diberitahu bahawa aku telah mengalami 
masalah kekurangan darah dan ada orang yang telah mendermakannya.  Air mataku 
jatuh berlinangan ke pipi apabila doktor mengatakan bahawa ibulah yang telah 
mendermakan darahnya kepadaku.  Betapa besarnya pengorbanan ibu terhadapku.  
Keinsafan menyelimuti diriku.  
 
        Kini aku sudah sembuh.  Begitu juga ibuku. Aku berjanji dan bertekad bahawa 
aku akan belajar sehingga ke menara gading dan membuat orang tuaku bahagia.  
Setelah peristiwa itu, aku menjadi seseorang yang lebih peka terhadap perasaan 
orang lain.  Aku tidak lagi bersikap pentingkan diri sendiri.  Ibukulah orang yang telah 
mengubah hidupku kini untuk menjadi lebih baik dan bertanggungjawab.  Ibu, 
tanpamu, siapalah aku...  
 
 
Nur Sarah Insyirah Bte Mohamad Jeffrin 
Menengah 3A2 
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Kemalangan Dalam Perjalanan Ke Sekolah 
 

 Jam di dinding menunjukkan pukul 7.00 pagi.  Aku bersiap-siap untuk ke 
sekolah.  Sesudah sampai di perhentian bas, aku pun menunggu bas bernombor 852 
tiba.  Aku sedang berdiri kira-kira 40 meter dari perhentian bas yang terletak di 
seberang jalan.  Kelihatan ramai murid sedang menunggu bas.  Tiba-tiba, aku 
melihat sebuah kereta yang sedang dipandu laju merempuh sekumpulan pelajar 
yang berada di perhentian bas itu. 
 
 Alangkah terkejutnya aku apabila melihat kejadian ngeri itu.  Aku terdiam 
kaku kerana terperanjat dan tidak tahu untuk berbuat apa-apa.  Ramai orang 
bergegas ke tempat kemalangan untuk melihat keadaan kumpulan pelajar itu.  Aku 
juga turut bergegas ke sana.  Tiba sahaja di sana, aku pun cuba menolong mereka.  
Ada yang cuba menelefon pihak ambulans.  Ada yang menangis kerana kecelakaan 
yang menimpa mereka membuat mereka trauma.  Aku terpaksa menelefon kawan 
karibku untuk memberitahunya perkara yang terjadi dan memintanya untuk 
memberitahu Cikgu Salha bahawa aku berkemungkinan besar akan terlambat 
sampai ke sekolah. 
 
 Sesudah memaklumkan kepada kawanku, aku mengalihkan perhatian aku 
semula ke arah kumpulan pelajar yang tercedera itu.  Seorang pemuda menelefon 
pihak polis dan memberitahu mereka perkara yang terjadi.  Lelaki yang 
bertanggungjawab merempuh sekumpulan pelajar itu ada bersama mereka.  Sambil 
menunggu ambulans dan polis tiba,  orang ramai cuba membantu apa yang 
termampu.  Ada yang sibuk membantu menelefon ibu bapa mangsa kemalangan dan 
ada yang cuba menenangkan mereka yang terkejut.  Saya berasa amat kasihan 
terhadap pelajar-pelajar yang cedera parah.  Nasib baik tiada nyawa yang terkorban 
dalam kemalangan itu. 
 
 Beberapa minit kemudian, ambulans dan polis pun tiba.  Dengan segera, 
paramedik-paramedik yang bertugas memeriksa kesemua pelajar itu.  Polis sedang 
menyoal orang ramai yang mungkin boleh memberikan maklumat yang lebih 
terperinci tentang kemalangan itu. Seorang warga emas telah diminta untuk menjadi 
saksi.  Dengan tidak membuang masa lagi, paramedik pun segera membawa 
sekumpulan pelajar itu ke rumah sakit untuk rawatan selanjutnya.  Pemandu kereta 
yang bertanggungjawab menyebabkan kemalangan itu pula telah dibawa ke balai 
polis untuk memberikan keterangannya bagi membantu siasatan.  Selepas itu, aku 
pulang ke sekolah dengan hati yang lega. 
 
 
Dinah Zianah Bte Mohamad Farhan 
Menengah 3A2 
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Padan Mukaku! 

Teringat aku akan peristiwa yang berlaku lima tahun lepas. Keputusan yang telah aku 
buat sehingga menyusahkan diri sendiri tak akan aku lupakan sehingga bila-bila. Ia tetap 
segar dalam ingatanku. Setiap hari, peristiwa itu terbayang-bayang di fikiranku bagaikan 
cakera padat yang dimainkan tanpa henti. Disebabkan kesilapanku itu, ia telah membuat 
kehidupanku sedikit sebanyak terjejas.  

Hari pengumuman keputusan bagi Peperiksaan Tamat Sekolah Rendah tiba. Seperti 
yang kujangka, keputusan aku tidak menghampakan. Aku mendapat agregat 216. Aku dan 
kawan-kawan rapatku mendapat agregat yang lebih kurang sama. Kami pun membuat 
keputusan untuk memilih Sekolah Menengah Sembawang sebagai sekolah pilihan pertama 
kami kerana sekolah ini hanya beberapa blok jauh dari rumahku. 

Disebabkan terlalu gembira, aku lupa untuk memberitahu keluargaku, terutama sekali 
ibu bapa tentang keputusanku. Mentelah pula, ibu bapaku bekerja dan abangku masih di 
sekolah ketika itu. Tak terfikir pun aku untuk menghubungi mereka. Mungkin aku sudah biasa 
hidup berdikari agaknya. Sebaik sahaja aku menjejak pintu rumah, aku bergegas menghala 
ke komputer ribaku untuk menghantar pilihan sekolah menengah melalui sistem dalam talian. 
Seperti yang dipersetujui oleh kawan-kawanku, Sekolah Menengah Sembawang merupakan 
pilihan pertamaku. Tidak sabar untuk aku memberitahu pilihanku ini kepada keluargaku.  

Masa pun berlalu tanpa aku sedari. Waktu enam petang tertera di skrin jam dinding 
elektronik. Aku menyambut kepulangan ibu bapaku seperti biasa, memegang tangan mereka 
sambil menghala ke ruang tamu. Ibu bapaku dapat merasakan ada berita gembira yang ingin 
aku sampaikan. Aku menarik nafas sebelum memberitahu keputusan aku kepada mereka. 
Namun , reaksi mereka bukan seperti yang aku bayangkan. 

Mereka kelihatan marah dan kecewa dengan keputusanku. Bingung aku dibuatnya. 
Bukan sahaja aku mendapat agregat yang aku idamkan, malah aku memilih sekolah yang 
dekat dengan rumahku, jadi timbullah pertanyaan mengapa aku menerima reaksi sebegitu 
daripada mereka. Mereka pun menjelaskan kepadaku. Ibu bapaku telah membeli rumah baru 
dan kami akan berpindah dua bulan lagi. Perancangan itu dibuat secara rahsia kerana ingin 
membuat kejutan bagi aku dan abangku. 

Ibu bapaku membeli rumah baru di kawasan Choa Chu Kang dan masalahnya 
sekarang ialah sekolah pertama yang aku pilih di Sembawang. Ibu bapaku mula memarahi 
aku kerana tidak membincangkan keputusan pemilihan sekolah dengan mereka supaya aku 
dapat memilih sekolah di daerah Choa Chu Kang. Namun, nasi pun telah menjadi bubur. 
Takdir telah menentukan segalanya. 

Sebulan setelah menghantar keputusan pemilihan sekolah, akhirnya kami diberitahu 
sekolah apa yang kami dapat. Sekolah Menengah Sembawanglah tempat aku menuntut ilmu 
buat empat tahun yang akan datang. Namun, kawan-kawanku yang lain tidak senasib 
denganku. Mereka sama ada mendapat sekolah menengah pilihan yang kedua ataupun 
ketiga. 

Aku sekeluarga pun berpindah selepas itu. Akhirnya, aku harus menderita perjalanan 
yang jauh antara Choa Chu Kang dan Sembawang serta tidak dapat bersama kawan-kawan 
rapatku. Inilah akibatnya apabila membuat sesuatu tanpa restu keluarga. Banyak sangat 
rintangan yang harus aku lalui. Sekarang aku di menengah empat, jadi bermakna aku telah 
menahan perjalanan yang jauh dari rumah dan sekolahku selama empat tahun. 

 
Nur Shafiqah Bte Selamat 
Menengah 4E2 
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Kekesalan 
 

Semenjak aku membuat keputusan itu , keadaan hidupku berubah. Aku tidak sangka 
keputusan yang aku anggap remeh itu mampu merubah segala-galanya. Kini hidupku serba 
kekurangan. Ini semua gara-gara kebodohanku yang terlalu mementingkan diri sendiri dan 
mengejar kebendaan. Aku sungguh menyesali perbuatanku itu tetapi apakan daya, nasi 
sudah menjadi bubur. 
 

Masih segar lagi di ingatanku, peristiwa yang aku alami dua tahun yang lalu. Aku 
adalah pengurus syarikat yang terkenal. Oleh kerana itu, aku menjadi sombong dan bongkak. 
Aku sering menyuruh pekerja-pekerjaku bekerja lebih daripada masa yang telah ditetapkan. 
Ini membuat mereka membenciku. Bagiku, jika tidak dapat apa yang diidamkan, lebih baik 
mati bak pepatah Melayu , ‘Biar putih tulang, jangan putih mata’. 

 
Setiap hari, aku akan bertungkus-lumus menghabiskan kerja di pejabat, tidak kira 

siang atau malam. Aku juga tidak menghiraukan mereka yang suka mengata-ngatai diriku ini. 
Apa yang penting ialah syarikat aku mendapat keuntungan yang besar. 

 
Pada malam itu, aku berasa sungguh letih. Kedengaran bunyi cengkerik memecah 

keheningan malam dan angin yang meniup sepoi-sepoi bahasa membuat keadaan di dalam 
rumahku aman dan tenang. Sedang aku menikmati ketenangan itu , tiba-tiba ibuku mengadu 
dia sakit dada dan menyuruhku menemaninya ke klinik. Oleh kerana terlalu letih setelah 
penat bekerja di pejabat, aku memberi bermacam-macam alas an dan menganggap sakitnya 
sebagai satu perkara biasa sahaja. Memang selalu ibu mengadu sakit-sakit dada, tetapi 
setelah memakan pil Panadol, sakit itu akan pulih. Aku tidak sangka yang sakitnya kali ini 
amat serius. 

 
Esok paginya, aku terperanjat apabila mendapati ibu terbaring di lantai tidak 

sedarkan diri. Aku menelefon ambulans dan membawanya ke hospital. Aku hampa apabila 
diberitahu bahawa aku sudah terlambat. Doctor mengesahkan bahawa ibu telah mengalami 
serangan jantung dan tidak dapat diselamatkan lagi. Aku termenung buat seketika dan tanpa 
aku sedari, air mata mengalir di pipiki. Aku dibaluti perasaan kesal yang tidak terhingga. Aku 
hanya mementingkan harta dunia dan tidak mengambil berat tentang ibu semasa hayatnya. 

 
Perniagaanku menjadi tidak stabil dan syarikatku mula mengalami kerugian besar. 

Akhirnya, aku terpaksa gulung tikar. Aku sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Pada saat 
itulah aku amat memerlukan seseorang untuk memberikanku perangsang dan dorongan, 
tetapi sayang, orang itu sudah pergi jauh dari sisi dan tidak akan kembali. Aku seperti sudah 
jatuh ditimpa tangga. 

 
Duniaku bagaikan dihempas dan berkecai seribu. Aku menangis tiada henti. 

Kesedihan tertaut da hatiku berminggu-minggu lamanya. Tidurku tidak lena. Hidupku 
sengsara tanpa kehadirannya. Susah bagi diriku untuk menerima hakikat itu. Aku sedar 
bahawa Tuhan lebih menyayanginya dari aku menyayanginya. Apa yang aku boleh buat. 
Setiap yang hidup pasti akan mati. Walaupun ditangisi dengan air mata sekalipun, nescaya 
mereka akan kembali. Kita yang hidup mesti bersabar menghadapi liku-liku hidup masa 
depan dan berdoalah agar pemergian mereka dipelihara oleh Illahi. Pusara ibu akan menjadi 
tempat penghilang rindu buat selama-lamanya 
 
 
Nurhazirah Bte Mohamed Adenan 
Menengah 3E2 
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Warkah Untukmu Alif 
 

Apa khabar sahabatku? Semoga engkau berada di dalam keadaan sihat 
walafiat. Aku di sini sihat walafiat. Aku sudah lama tidak mendengar khabar darimu. 
Aku sangat merindukan dirimu, Alif.  Air mataku mengalir membasahi pipi, kemudian 
tergantung di dagu lalu jatuh menitik sebutir demi sebutir membasahi bajuku. 

 
Teringat diriku akan masa laluku sebagai seorang narapidana. Kini, aku 

terperangkap di penjara untuk melalui hukuman penjara seumur hidup. Daun waktu 
yang gugur satu-satu sepi menjamah diriku. Tidak ada perkataan yang boleh 
melafazkan apa yang aku rasakan kini. 

 
“Mengapalah aku tidak mengendahkan nasihat sahabatku?” bisik hati kecilku. 
 

Aku boleh mengubah semua kepahitan ini jika dari dahulu aku mendengar 
nasihat sahabatku.  

 
“Din, tolong berhenti melakukan semua akitiviti haram ini. Tolonglah Din,” rayu Alif. 
 
“Engkau diiamlah Alif. Apa yang aku lakukan, hal akulah. Engkau lebih baik jangan 
masuk campur hal aku!” herdik aku. 
 

Sebelum aku dipenjarakan, aku telah turut serta dalam pelbagai aktiviti yang 
dilakukan oleh geng narapidana. Aktiviti-aktiviti yang kerap dilakukan oleh kami 
termasuk menjual VCD cetak rompak, terlibat dalam rusuhan dan apa sahaja 
perkara yang boleh mendatangkan wang. Aku menganggap kumpulan yang aku 
sertai itu seperti keluargaku. Hari demi hari yang berlalu membuatku semakin berani. 
Tidak ada apa atau sesiapa yang boleh menghalangku. Itu juga termasuk sahabatku, 
Alif atau pihak polis. 

 
Namun, benar kata pepatah sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh 

ke tanah juga.  Suatu hari, aku bersama geng narapidanaku terlibat dalam rusuhan 
tetapi kali ini akibatnya lebih parah. Ramai orang yang terlibat dalam rusuhan itu 
mengalami luka parah, akibat tusukan parang yang kami gunakan.  

 
    “Polis, berhenti sekarang! Jangan lari!” pekik seorang anggota polis. 
 

Aku dengan segera cuba melarikan diri daripada tertangkap. Pada masa itu, 
parang yang merah dengan darah itu masih ada di dalam genggaman tanganku. 
Tiba-tiba, seorang pegawai polis berjaya menarik bajuku lalu aku terjatuh.  Dengan 
perasaan marah akibat dijatuhkan oleh pegawai polis, aku bangkit semula dan kali ini 
dengan perasaan marah yang tidak dapat dibendung, aku menikam badannya. 
Pegawai polis yang tidak menduga akan tindakan ganasku itu rebah.  Apabila aku 
melihat keadaan dirinya, fikiranku tiba-tiba menjadi buntu. Apa yang telah aku 
lakukan? Mengapa aku telah menjadi pembunuh? 

 
Parang yang masih ada di dalam genggamanku, aku lepaskan lalu aku jatuh 

terjelopok. Mengapa tiba-tiba aku berasa lemah? Mengapa? Soalan yang terlintas 
dalam fikiranku. Panji keberanianku yang terkibar galak pada mulanya  tiba-tiba 
terkoyak. 

 
Tidak lama kemudian, pihak polis tiba dan aku ditangkap. Mayat pegawai 

polis yang aku bunuh akan selalu ada di ingatanku ini. Oleh sebab perbuatanku ini, 
aku dihukum penjara seumur hidup.  
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Tiba-tiba lamunanku terusik dengan suara seorang warden di penjara. 
 
“Nombor 811, makanan tengahari engkau,”katanya. 
Sekarang, aku tidak dipanggil dengan namaku, Din, tetapi dengan nombor 

‘811’. Aku tidak menghiraukan makanan yang terletak di atas lantai simen hitam.  
Tanpa menghiraukan makanan yang diberikan, aku terus sambung menulis warkah 
itu untuk sahabatku. 

 
Alif, sekarang aku hanya boleh menjerit-jerit dalam hati dan aku ingin sekali 

melupakan kisah yang lama itu. Namun, aku tetap akan dipandang sebagai seorang 
narapidana di mata masyarakat. Alif, engkaulah sahabatku satu-satunya. 

 
Sekali lagi , aku sangat merindukanmu sahabatku. Dengan itu , aku 

mengakhiri warkah aku ini. Sekali lagi, maafkan aku, sahabatku, Alif. 
 
Air jernih merembes keluar di mataku. Setiap linangan air mata membawa 

luka di hatiku. 
 
“Keinsafan yang terlewat...” bisikku sambil mengangis tersedu-sedu. 

 
Izyan Hamizah 
Menengah 4E3 (2011) 
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Penyesalan 
 

Koridor yang gelap itu sangat ngeri rasanya. Terasa sejuk semacam. Bulu 
romaku ternaik. Kedengaran bunyi kasutku, kuat bergema di dalam kegelapan dan 
kesunyian menuju ke bilik mayat. Bunyi-bunyi angin yang sangat ngeri, menandakan 
kekesalan setiap mayat di dalam bilik yang teetutup di sebalah kananku. Aku 
berhenti di hadapan bilik 701: Bilik Mayat. Jantungku berdega-degu bagaikan mahu 
terputus. Kakiku, dengan sendirinya, bergerak. Tanganku menggapai pintu masuk, 
seolah-olah ada sesuatu yang memanggilku. 

 
“Hadrah” 
 
Jantungku bagaikan terhenti sekejap. Tiada sesiapa yang berada di bilik itu 

selain aku. Siapa itu? Adakah itu Ismi? Aku bergerak menuju ke sebuah meja yang 
ditutupi kain putih. Aku membuka kain putih itu. Muka Ismi yang pucat lesu 
memandangku kembali. Air mataku mengalir deras, bagaikan air terjun yang turun 
tidak henti-henti. Aku bersalah ke atas kematiannya. Kenangan itu kembali 
meracauku... 

 
“Ismi! Ismi! Aku mahu tunjuk kau sesuatu!” Aku berlari ke arah Ismi, 

kawanku. Ismi meruakan rakan karibku sejak tadika lagi. Walaupun watak kami 
cukup berbeza, kami masih dapat mengukuhkan persahabatan kami. 

 
Namun tahun terakhir sekolah menengah kami jugalah tahun yang 

mengakhiri pengsahabatan kami. Aku dan Ismi berlainan kelas pada tahun itu. Aku 
meninggalkannya keseorangan, walaupun aku tahu dia memang tidak pandai 
bergaul. Aku mula bergaul dengan orang yang kurang akhlaknya. Ismi muka jauhkan 
dirinya daripadaku.  

 
Sehari sebelum kejadian itu, Ismi telah menelefonku. Aku dikejutkan dengan 

bunyi telefon bimbit. Jam telah menunjukkan pukul tiga pagi. Mengapa Ismi 
menelefonku? 

 
“Helo?” Tiada suara. “Helo?” Tiada suara. 
 
“Hadrah, mengapa kau begini?” Suaranya serak, seperti baru habis 

menangis.  
 
“Apa kau mahulah?!” Aku memekik. Rasa marahku mula timbul. Mengapa 

dengannya? 
 
“Aku sebenarnya....” Telefon terputus. Aku tidur kembali.  
 
Keesokan hari, mata Ismi kelihatan gelap, seperti kehidupan sudah tiada 

lagi baginya. Dia seperti mayat berjalan. Aku tidak pedulikannya. Ah, biarkanlah! Fikir 
kotak fikiranku. 

 
Aku sedang dalam perjalanan keluar dari sekolah apabila aku melihat orang 

rami berkumpul di sebuah jalan raya. Aku berjalan ke arah mereka dengan cepat. 
Terlihat seorang gadis yang sekurus batang berdiri di tengah-tengah jalan raya.  

 
“Ismi!!” Aku berteriak. 
 
“Hadrah, mengapa kau begini? Mengapa kau tinggalkan aku keseorangan? 

Aku sepi! Sunyi! Sunyi!! Mengapa kau tidak mengendahkan kata-kataku? Kau 
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memekik ke muka aku! Aku benci kau!” Matanya terbeliak dan mulutnya terbuka. 
Adakah dia mahu membunuh diri? Tidak!  

 
Ismi, dengan perlahan, mula tersenyum sinis. Sebuah kereta yang baru 

membelok dari sebelah kanan aku menuju ke arahnya. Dia memandang tepat ke 
mukaku. Jantungku telah terhenti. 

 
“Selamat tinggal, Hadrah” 
 
Aku keluar dari bilik itu dan berjumpa ibu bapanya. Aku baru tahu yang dia 

menghidapi “Leukemia” dan “Inferiority Complex”. Rasa bersalah semakin membuak-
buak. Apakah yang Ismi ingin katakan kepadaku semalam? Apa? 

 
Ibu Ismi sedang mengemaskan bilik Ismi. Dia terserempak sepucuk surat di 

atas katilnya. Ibunya membuka dan membaca isinya. Alangkah terkejut ibunya 
setelah membaca kandungannya.  

 
“Aku telah menipu kau. Aku tidak menghidapi Leukemia. Aku adalah 

seorang sociopath. Sociopath hidup dengan membunuh orang. Baik aku mati 
sebelum aku membunuh kau. Selamat tinggal semua....” 

 
 
Nur Amirah Bte Amirrudin 
Menengah 3E2 
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Parutku Suatu Tanda 
 
   Aku melihat refleksi wajahku di cermin yang tergantung megah  di bilik 
tidurku. Parut di pipiku jelas terpampang. Parut itu disebabkan oleh sebuah peristiwa 
yang berlaku lima bulan yang lalu. Setiap kali aku terlihat parut itu, peristiwa itu akan 
diulang-ulang di mindaku. 
 

Peristiwa hitam itu berlaku di sekolahku. Pada ketika itu, waktu sekolah baru 
sahaja tamat.  Murid-murid sekolah pulang ke rumah dengan gembira.  Ada yang 
menaiki bas dan ada yang pulang bersama kawan-kawan mereka. Aku dan sahabat 
karibku, Kamil, masih berada di sekolah. Kami bercadang untuk bermain bola 
keranjang.    

                                
“Mil, aku balik sekejap, ya? Aku mahu ambil bola keranjang di rumahku, “ aku 

memberitahu Kamil sambil berjalan ke pagar sekolah. 
 
Aku bergegas pulang untuk mengambil bola keranjangku. Aku mencium 

tangan ibuku lalu memulakan perjalanan ke sekolah.   Apabila aku sampai di pagar 
sekolah, aku ternampak Kamil menungguku di sebuah meja yang terletak 
berdekatan dengan pejabat pengetua sekolah. 

 
 “Mil! Maafkan aku kerana lambat. Mari kita main bola keranjang,” aku 

berkata sambil berjalan ke arah Kamil. 
 
Selepas beberapa minit bermain, aku bergegas ke begku untuk menelefon 

ibuku untuk memberitahu yang aku akan pulang lewat pada hari itu. Aku meraba-
raba kocek begku. Aku berhenti seketika. Telefon bimbitku yang mahal itu tiada di 
dalam begku. Telefon bimbitku hilang! Tanpa berfikir panjang, aku terus mula 
mengesyaki Kamil yang telah mencuri telefon bimbitku itu kerana tiada orang lain di 
gelanggang itu selain aku dan dia.  Dengan perasaan marah yang tidak dapat 
dibendung, aku berjalan ke arah Kamil. 

 
Aku terus menolaknya lalu menjerit, “Pulangkan telefon bimbit aku sekarang!”  

Kamil terperanjat atas apa yang telah aku katakan.   Dia memberitahuku yang dia 
tidak mencuri telefon bimbitku. Namun, aku tetap menuduhnya. Aku menolak Kamil 
sekali lagi. Kali ini, dia rebah ke tanah. Bajunya kotor akibat terjatuh ke tanah. 
Kemarahan terpancar di mukanya. 

 
Kamil bangun lalu mengebas seluarnya. Dia merenung ke arahku dengan 

renungan yang tajam. Matanya yang jelas kelihatan marah agak menyeramkanku. 
 
“Aku kata aku tidak mencuri!” Kamil menjerit. 
 
Tanpa membuangkan masa , dia menolakku dan pertengkaran itu menjadi 

suatu pergaduhan.   Kamil dengan kuat menolakku jatuh ke lantai. Kamil tertawa 
terbahak-bahak apabila melihat bajuku kotor. Aku mengadu kesakitan. Darah 
mengalir dari tubuhku dan mukaku. Kamil berhenti ketawa. Mimik mukanya berubah. 

 
“Farid, muka kau!” Kamil berkata apabila sedar yang  sebatang paku yang 

ada di lantai pada ketika itu  tercucuk  pipiku.  Pada ketika itu, Kamil tidak tahu apa 
yang harus dia lakukan. Aku mengerun kesakitan. Tanganku penuh dengan darah 
kerana menekap pipiku yang luka itu. Nasibku baik, kelihatan seorang guru lalu di 
tempat kami.  Kamil meminta pertolongan daripada guru itu. Guru itu terkejut apabila 
mendengar apa yang telah berlaku.  Dia membawa aku dan Kamil ke hospital, yang 
berdekatan dengan sekolahku, dengan menaiki keretanya yang berwarna hitam. 
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Aku berasa takut, Aku takut akan kemungkinan-kemungkinan yang akan 
berlaku kepada diriku. Wajah ibu dan ayahku muncul di fikiranku sepanjang 
perjalanan ke hospital.  Setibanya kami di hospital itu, aku segera diberi pertolongan 
cemas lalu dibawa ke wad kecemasan. Sebelum aku dibawa ke wad it, aku 
ternampak guru sekolahku meminta sesuatu daripada Kamil. Aku diberi ubat pelali 
dan pil tidur sebelum dirawat.  

 
Apabila aku sedarkan diri, aku mendapati bahawa aku berada di dalam wad 

yang lain.  Ibu dan ayah kesayanganku pun ada di situ bersama Kamil dan guru 
sekolahku.  

 
“Farid, kau sudah sedar?” kata ibuku. Dia memberitahuku yang Kamil sudah 

menceritakan peristiwa itu kepadanya.  Ibu juga memberitahuku bahawa aku silap 
menuduh Farid kerana sebenarnya aku terlupa hendak membawa telefon bimbitku 
apabila pergi ke sekolah untuk bermain bola keranjang. 

 
“Farid, maafkan aku. Oleh sebab kemarahan aku, kau tercedera,” kata Kamil 

dengan nada yang sedih.  
 
Aku tidak sampai hati melihat keadaannya yang jelas kelihatan bersalah lalu 

aku memaafkannya. Aku juga meminta maaf kepadanya kerana telah 
mengesyakinya tanpa bukti. Titisan airmataku mengalir ke pipiku. 

 
Aku sedar akan tindakanku yang salah sangka, akibatnya mukaku kini 

berparut.  
Peristiwa itu merupakan suatu tragedi kepada diriku. 
 
 
Mohamed Asyraf Azfar B Mohamed 
Menengah 1E1 
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Kegagalan Pembangkit Semangat Untuk Berjaya 
 

Aku merenung sehelai kertas yang berada di dalam genggaman tanganku. 
Terkejut benar aku dengan keputusan itu. Mataku terbelalak memerhatikan kertas 
keputusan peperiksaan peringkat ‘O’ milikku. Hembusan bayu pada pagi itu seakan-
akan membelai tubuhku. Suasana di dewan sekolah itu terasa sejuk. Aku terpanah 
buat sejenak. Air mataku mengalir merembes pipiku. Sambil memegang kertas 
tersebut, aku tercegat di hadapan Cikgu Aminah. Beliau tersenyum melihat reaksiku 
lalu mengucapkan Syabas!. Beliau menganggukkan kepalanya seakan-akan cuba 
untuk meyakinkan aku bahawa semua yang telah terjadi ini bukanlah hanya satu 
lamunan yang sekadar hadir di dalam mindaku. Berulang kali aku membaca dan 
meneliti keputusanku. Betulkah apa yang sedang aku lihat ini? Hatiku bertanya 
dengan penuh rasa curiga. Untuk seketika,fikiranku menerawang meninggalkan 
jasadku. 

 
 Asap mula berkepul-kepul saat aku menghembuskan nafasku. Aku 
mendengus geram. Ketidakpuasan hatiku terhadap Cikgu Aminah tidak dapat 
dibendung lagi. Baru sahaja beberapa minit yang lalu dia berjumpa dengan ibu dan 
ayah. Maklumat mengenai aku ponteng sekolah telah disebarkan. Di hadapan Cikgu 
Aminah, aku diherdik oleh ayah. Aku dapat rasakan kehangatan wajahku yang sudah 
berubah merah menahan malu. Tanpa menunggu tengkingan yang selanjutnya, aku 
terus keluar dari rumah. Saat itu hanya kemarahan yang telah marak yang dapat aku 
rasakan. 
 
 Punggungku dilabuhkan di atas anak tangga. Aku akui sememangnya aku 
anak yang nakal. Aku tidak pernah menghiraukan nasihat ibu dan ayah.  Batang 
rokok yang aku sepitkan di antara jari telunjuk dan jari hantuku itu aku jentikkan ke 
tepi. Aku mendengus kasar. Senario di rumah aku sebentar tadi berlegar-legar di 
kotak fikiranku.  
 
 “Sudah berkali-kali ibu dan ayah nasihatkan, Yazid tetap berdegil juga! Ingat 
Yazid! tanpa usaha bagaimana masa depan kamu nanti,” kata-kata ayah yang tegas 
bagai menyentak hatiku, namun kekata itu masih belum cukup kuat untuk merubah 
sikapku. 
 
 Pengaruh daripada kawan-kawanku yang telah lama tercicir daripada sekolah 
akibat perbuatan-perbuatan nakal mereka memang kuat. Aku akan cuba pelbagai 
perkara yang mereka sarankan; merokok, mencuri, ponteng sekolah dan banyak 
lagi. Aku tak salahkan mereka. Aku yang ingin mencuba. Pucuk pangkal diri sendiri. 
 
 Tahun itu aku mengambil peperiksaan peringkat ‘O’. Aku mengetap-ngetap 
bibirku saat aku mengerah mindaku untuk mencari jawapan. Kosong. Apabila masa 
untuk menerima keputusan sudah tiba,aku menangis. Tangisan kekesalan yang 
telah membibitkan perasaan kesal di sanubariku. Namun,tangisan itu jugalah yang 
telah membuat aku bangkit untuk terus mara dan memperbetulkan perjalanan 
hidupku. 
 
 Dengan keputusan yang teruk itu, aku tidak dapat memasuki politeknik atau 
ITE. Aku terpaksa mengambil peperiksaan peringkat ‘O’ sekali lagi. Aku bersyukur 
kerana diberi satu lagi peluang untuk aku merubah diriku. Cikgu Aminah yang dahulu 
aku benci itu jugalah yang sudi untuk mengadakan kelas tambahan buatku. Semakin 
hari,minat untuk belajar mula berputik. Dengan hadirnya kemahuan untuk belajar di 
dalam diriku, aku mula menelaah buku-buku sekolahku tanpa perlu dipaksa.  
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 Aku tersenyum. Aku mula menanyakan kepada diriku mengapa aku tidak 
pernah menyelak muka surat yang terbentang di hadapanku? Mengapa baru kini? 
Cikgu Aminah pernah memberitahuku bahawa belakang parang jikalau diasar 
nescaya akan tajam jua. Kata-kata itulah yang menyemarakkan lagi semangat aku 
untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. 
 
 
 Fikiranku kembali kepada masa kini. Cikgu Aminah tersenyum melihatku. Aku 
mengesat air mata, air mata kegembiraan yang tidak pernah aku alirkan selama ini. 
Aku telah memperolehi gred A buat kesemua subjekku. Di sebelah kananku, ibu dan 
ayah tersenyum senang. Aku tahu mereka bangga dengan pencapaianku. Bangga 
dengan kebangkitan yang aku lakukan setelah kegagalanku dahulu. Daripada 
pengalaman ini, aku memperoleh pengajaran bahawa usaha merupakan tangga 
kejayaan. Ambillah iktibar daripada kesilapan lalu, oraklah langkah untuk mencapai 
kejayaan, bukan sebaliknya. 
 
 
Nur Adilah Bte Jamilludin 
Menengah 4E1 
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Suatu Tragedi Yang Tidak Dapat Aku Lupakan 

Aku menggeleng-gelengkan kepala, penuh kekesalan. Jikalau aku 
mendengar keterangannya dahulu,semua kemalangan ini dapat pasti dapat 
dielakkan. 

“Alamak! Mana pula wang kertas seratus dolar aku menghilang?” aku 
bertanya kepada  diriku.  Pagi tadi, ayahku telah memberiku wang kertas seratus 
dolar untuk membayar yuran madrasahku. 

Aku cuba mencari wang kertas seratus dolar itu tetapi tidak dapat ditemui. 

Tiba-tiba,”Iqah! Nah! Ini wang kau,” jerit Lisa. 

Aku pun menoleh ke belakang.  Dengan perasaan marah,aku merampas 
wang kertas seratus dolarku lalu berlari ke pejabat sekolah untuk membayar yuran 
madrasah. Keluar sahaja aku dari pejabat itu,loceng pun berdering. Untuk mencari 
wang itu sahaja telah memakan masa yang lama hinggakan aku tidak sempat 
makan. Aku pun beratur di dewan solat untuk membaca doa dan pulang ke kelas. 

“Iqah,kau dah bayar yuran kau?” Lisa menanyaku. Aku tidak mengendahkan 
pertanyaan Lisa kerana masih terlalu marah kepadanya. 

 “Iqah! Aku cakap dengan kau ni,” Lisa menjerit kepadaku. 

“Apa yang kau tidak puas hati, Lisa? Suka mencuri wang orang dan membuat 
orang panik?” aku menjawabnya. 

“Aku tidak mencurinya, Iqah, aku nampak dengan mataku sendiri, wang kau 
jatuh dari kocek kau itu. Aku memanggil kau berkali-kali tetapi kau…,” Lisa cuba 
menerangkan kepadaku keadaan yang sebenarnya tetapi pada masa itu aku tidak 
mahu mendengarkan alasannya. 

“Cukuplah Lisa! Aku tidak percaya kata-katamu itu,” aku menjerit. 

Aku sambung dengan kerja yang diberi ustazahku. Biasanya, selepas 
madrasah, aku akan pulang bersama Lisa kerana kami tinggal berdekatan. Tetapi, 
kali ini, semuanya berubah. Selepas tamat kelas, kami dibenarkan pulang awal.  Dari 
kejauhan aku dapat lihat raut muka Lisa yang tercamar sedih. Sepanjang masa di 
perhentian bas itu, aku berpura-pura tidak mengenalinya. Sampai sahaja bas itu, 
Lisa hilang dari pandanganku. Perhentian bas ke madrasah tidaklah beberapa jauh 
dari rumahku. Sebanyak tujuh perhentian sahaja. Sampai sahaja di tempat 
perhentianku, aku turun dari bas itu lalu jalan seperti biasa. 

Tiba sahaja di bawah kolong blok aku, “Iqah, maafkanlah aku, aku 
bersumpah demi Allah, aku tidak mencuri wang kamu itu,” kedengaran suara Lisa 
dari belakang. 

Aku menghirup udara nyaman lalu menoleh ke belakang. Aku berjalan ke 
arahnya lalu menolaknya dengan kuat. Alangkah terperanjatnya aku apabila 
kepalanya terhempap kerusi batu. 

“Aduuh!” jerit Lisa, darah berlumuran di lantai. 
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Aku terus menelefon pihak ambulans dengan cepat. 

“Lisa, bersabar, ya? Tidak lama lagi ambulans akan sampai. Maafkan aku 
Lisa,” aku memberitahu Lisa. 

Lima minit kemudian, ambulans pun sampai. Paramediks itu pun membawa 
Lisa ke hospital. Aku mengikut sama. Aku menelefon ibu bapa Lisa dan memberitahu 
mereka tentang kemalangan ini. Aku meminta maaf kepada mereka. Mereka pun 
bergegas ke hospital. 

Lisa perlu menjalani pembedahan. Ibu bapa Lisa sangat risau terhadap 
keselamatannya. Aku meminta maaf kepada mereka berkali-kali dan memberitahu 
mereka tentang apa yang terjadi. Beberapa minit kemudian, doktor pun keluar. Aku 
bergegas ke arah doktor, “Doktor! Macam mana dengan kawan saya?” aku menanya 
Doktor itu. 

“Jangan khuatir, dia selamat,” doktor menjawab. 

Lega sedikit dadaku. Aku mengucap syukur Alhamdulillah atas pertolongan 
Allah. Pada saat itu, aku sedar akan kesilapanku. 

 
Siti Nor Asyiqah  
Menengah 1E3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

Keinsafan 

Hatiku sakit seperti ditusuk-tusuk oleh duri setiap kali aku teringat akan 
peristiwa itu. Aku berasa bersalah dan malu terhadap diriku sendiri. Peristiwa itu 
masih tergambar jelas di dalam mindaku. 

Aku berasal dari keluarga yang berada. Aku mempunyai semua yang aku 
inginkan. Tetapi, orang tuaku tidak mengendahkan keperluanku. Mereka sibuk 
dengan pekerjaan mereka dan sering ke luar negeri. Mereka hanya meninggalkan 
jumlah wang yang banyak untukku sebagai ganti kasih sayang mereka terhadap 
diriku. Bagi mengubati hatiku yang sepi, aku menghamburkan wang itu pada hal-hal 
yang tidak baik.  Aku juga bertemu dengan teman-teman yang rendah akhlak. 

“Giselle, aku ingin memperkenalkan kamu kepada teman-teman baruku pada 
hari Jumaat ini. Apakah kamu mahu?” Dengan cepat, Giselle menjawab, “Ya, 
baiklah.” 

Giselle adalah teman baikku sejak lima tahun lalu. Dia tidak tahu kalau aku 
sudah terjebak dalam pergaulan yang tidak benar. Sekarang, aku merokok dan suka 
pulang malam setiap minggu. Aku juga pernah diberikan dadah oleh teman-temanku. 
Aku mulai ketagihan dan mulai menggunakan wang yang diberikan oleh orang tuaku 
untuk membeli dadah. Aku tahu ini adalah perbuatan yang salah, tetapi aku sudah 
terlanjur. 

“Giselle, ini adalah teman-temanku. Jane, Megan dan Cheryl.” 

“Apa khabar Giselle?” tanya mereka ketika Giselle tersenyum kepada mereka 
semua. 

Selepas itu, aku mengajak Giselle duduk disampingku. Kemudian, Jane, 
Megan, Cheryl dan aku mulai mengeluarkan rokok dan menyalakannya. “Gis, kamu 
mahu tak?” tanya Megan sambil menghulurkan rokok kepada Giselle. 

“Tidak. Aku tidak merokok,” Giselle menjawab dengan senyum yang 
dipaksakan. Aku tahu bahawa dia merasa tidak selesa. Raut wajahnya menjelaskan 
semuanya. Dia hanya berdiam, meminum minumannya. 

“Michelle, sejak kapan kamu merokok? Aku tidak tahu bahawa kamu merokok.” 
Bisik Giselle. Suara dia sangat lembut dibandingkan irama muzik yang dimainkan di 
bar itu. 

“Sejak bulan lalu, kamu cubalah! Rasanya enak. Jangan takut. Hanya sekali 
sahaja!” aku cuba memujuknya. 

“Tidak, aku tak mahu. Aku ingin pergi ke tandas dahulu.” 

Setelah Giselle pergi ke tandas, teman-temanku mulai berbicara tentang dia. 
“Michelle, temanmu itu, mengapa tidak mahu mencuba untuk merokok? Alangkah 
penakutnya dia!” kata Megan. 

“Michelle, apa kata kamu memasukkan bungkusan ini ke dalam minumannya 
agar dia ketagihan dan menggunakan dadah!” Jane berkata sambil menaruh 
sebungkus kecil dadah di depanku. Aku terdiam. 
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“Cepat, Michelle sebelum dia kembali!” teriak Megan. 

Bodohnya, aku menurut dan mulai mencampurkan serbuk putih yang aku 
keluarkan daripada bungkusan itu ke dalam minuman Giselle. Setelah aku selesai 
mencampurkannya, sesaat kemudian Giselle sudah kembali dan meminum 
minumannya. Sewaktu minumannya habis, Giselle kelihatan baik-baik sahaja, tetapi 
wajahnya mulai memucat. “Aduh, kepadalaku pusing. Mungkin aku terlalu penat. Aku 
pulang dulu, ya semuanya..” 

“Baiklah, hati-hati!” kami menjawab serentak. 

Keesokan harinya, Cikgu Thomas memberikan pengumuman kepada kelas 
kami bahawa Giselle tidak hadir ke sekolah kerana dia keracunan makanan dan 
kondisinya sangat kritis sehingga harus dirawat di rumah sakit. Aku mulai panik. 

Selepas sekolah, aku bergegas ke rumah sakit untuk melihat keadaan Giselle. 
Aku yakin bahawa ini disebabkan oleh bungkusan dadah yang kucampur kemarin. 
Aku lupa bahawa Giselle sangat gampang jatuh sakit kerana badannya lemah. 

Ketika aku sampai ke rumah sakit dan masuk ke ruang rawat Giselle, keadaan 
dia benar-benar parah dan dia sedang tidur. Aku fikir dia akan sembuh minggu 
depan, namun semua perkiraanku salah. Giselle belum juga hadir di sekolah setelah 
satu minggu. Aku ingin menjenguknya tetapi aku malu terhadap diriku sendiri. 
Fikiranku terhenti ketika cikgu Thomas masuk dan memberikan pengumuman, 
“Giselle tadi pagi sudah meninggal dunia. Mari kita berkunjung ke rumahnya petang 
ini.” 

Aku kaget. Giselle meninggal dunia kerana perbuatan yang telah aku lakukan. 
Aku sangat menyesal atas apa yang aku perbuat. Sekarang, aku sudah sedar dan 
insaf, tetapi, kesedaranku sudah terlambat. Giselle sudah tiada. 
 

Michelle Jocelyn Irwan 
Menengah 4E1 (2011) 
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Pasang Surutnya Persahabatan 
 

Cuaca gelap dan hari sunyi. Jalan-jalan dibasahi hujan. Aku menunggu 
Sahila, kawan karibku, di depan flatnya. Kami telah saling mengenali sejak kecil lagi. 
Kami selalu ke sekolah bersama, membuat kerja sekolah bersama dan melakukan 
hampir segala perkara bersama! Syukurlah, keadaan kini sudah berubah, tidak 
seperti sedia kala, semasa masing-masing baru memasuki sekolah menengah.  

 
Kami terserempak pada suatu hari. Saliha bersama teman barunya, aku pula 

bersama teman baruku. Kami sudah tidak rapat seperti dahulu. Sejak kami 
memasuki sekolah menengah, aku sukar untuk berjumpa dengannya, apatah lagi 
bercakap dengannya. Maklumlah dia sudah dapat kawan baru, lupalah pada yang 
lama. 

 
 Melihat kedaan ini, pelbagai persoalan mula bermain di kotak fikiranku, 
  
“Adakah dia sudah tidak mengingati aku lagi? Aku telah menjadi kawan 

karibnya sejak kecil lagi. Aku juga yang banyak menolong dia apabila dia dalam 
kesusahan. Takkanlah dia lupa pada aku seperti dia lupa pada sehelai tisu? Bila 
diperlukan diambil, bila sudah digunakan dibuang begitu sahaja. Tidak bermaknakah 
aku di dalam hidupnya? Ditarik dan ditolak sesuka hatinya?!” 

 
Kepalaku ini seperti hendak meletup sahaja! Banyak sangat perkara yang 

difikirkan. Aku menunggu Sahila di kolong bloknya pada minggu yang pertama kami 
memulakan fasa persekolahan yang baru. Kami ke sekolah yang sama tetapi dalam 
kelas yang berbeza. Aku mendapati dia sudah berubah. Dia kini suka menjauhkan 
diri daripadaku. 

 
Kusangkakan aku hanya melayani perasaanku yang terlalu sensitif. Tetapi 

ternyata tidak, acapkali kami ke sekolah bersama pasti dia akan meninggalkan aku 
apabila dia berjumpa dengan kawan-kawannya yang lain. Aku ditinggalkan olehnya 
seorang diri.  

 
Aku tidak berani memberitahunya tentang perasaan kurang senangku 

diperlakukan begitu kerana aku takut dia akan marah denganku dan memutuskan 
persahabatan kami. Aku mencari jalan keluar, iaitu untuk tidak ke sekolah 
bersamanya lagi. Sesungguhnya aku tidak mahu memburukkan keadaan yang 
sudah keruh. Aku percaya itu keputusan yang terbaik buat kami berdua. 

 
Mulai saat itu, kami tidak lagi ke sekolah bersama. Aku hanya ke sekolah 

dengan rakan sekelas atau sedarjahku. Sebak rasanya apabila terkenangkan saat-
saat indah bersama Sahila. Aku rindukan saat-saat itu. 

 
Pada satu hari, aku telah bertekak dengan Sahila. Kami bertengkar tentang 

hal yang agak sensitif bagiku. Tanpa kusedari, di dalam diam Sahila telah jatuh hati 
pada teman lelakiku, Azman. Memang ini bukan kali pertama perkara ini terjadi 
kepadaku. Aku tidak terkejut. Aku tidak dapat menafikan bahawa Azman mempunyai 
daya tarikan yang luar biasa. Dia seorang yang bijak, tampan dan mempunyai 
peribadi yang lucu. Ramai pelajar perempuan di sekolahku yang tergila-gilakannya. 
Disebabkan terlalu mengikut perasaan cemburu, hubunganku bersama teman lelaki 
telah terputus beberapa kali. Tetapi, setiap kali kami dapat berbaik semula.  

 
Namun, kali ini agak berbeza. Orang ketiga yang cuba menghancurkan 

hubungan baikku dengan teman lelakiku ialah teman baikku sendiri, Sahila. Aku 
begitu kecewa dengannya. Walaupun demikian, aku tidak mahu bersemuka dan 



 25 

berkelahi dengannya. Takut kalau-kalau sesuatu yang buruk akan berlaku, aku 
pulang ke rumah walaupun hari hujan dengan lebatnya pada hari itu dan aku tidak 
berpayung. Habis baju sekolahku dibasahi hujan. Beg yang ringan juga semakin 
terasa berat. Buku yang ada di tanganku juga habis basah. Aku tetap meneruskan 
perjalananku. 

 
Aku sedang menyeberangi jalan apabila aku terdengar nama aku dipanggil. 

Aku memang kenal dengan suara itu. Aku tidak dapat melihat wajah orang itu 
disebabkan hujan yang lebat. Tetapi aku dapat meneka bahawa itu suara Sahila. 
Tekaan aku tepat. Dia datang mendekati aku. Dia memberi amaran kepadaku untuk 
memutuskan hubunganku dengan Azman. Dia juga mengatakan bahawa dia akan 
membuat apa sahaja untuk memisahkan kami berdua.  

 
Pada saat itu, aku berasa sangat geram pada Sahila. Aku menyesal 

berkawan dengannya. Segala persepsi baik yang aku punyai tentang dirinya hilang 
dengan serta-merta. Ternyata, Sahila sangat kejam.  

 
Perasaan marahku tidak dapat tertahan lagi. Aku membalas kata-kata Sahila 

yang jelas membangkitkan kemarahanku. Kami bertekak di tengah jalan itu.  
 
Tanpa kami sedari, sebuah kereta yang dipandu laju menuju ke arah kami. 

Aku asyik berbantah dengan Sahila sehingga tidak menyedari apa yang berlaku di 
sekelilingku.  

 
Tiba-tiba aku terasa diriku ditolak. Aku melayang jauh. Aku juga terselamat 

daripada musibah yang melanda. Malangnya, nasib Sahila berbeza. 
 
 Kejadian itu telah menyebabkan Sahila berkerusi roda. Kakinya tidak dapat 
berfungsi lagi. Aku juga diberitahu bahawa Sahila yang telah menolak aku. Walau 
apapun niat Sahila berbuat begitu, dia telah menyelamatkan aku. Perasaanku 
disaluti kesyukuran dan kekesalan buat seketika.  
 

Aku tidak mahu memikirkan pengalaman pahitku bersama Sahila. Aku ingin 
membuka lembaran yang baru. Kini aku dan Sahila teman sejati yang tidak dapat 
dipisahkan. Sebagai tanda terima kasihku kepada Sahila, aku membuat apa yang 
terdaya untuk menghiburkannya dan sentiasa cuba berada di sisinya.  
 
 
Sophia Natasha Bte Sanhaji 
Menengah 1A1 
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Pengorbanan Yang Tidak Terbalas 
 

Rasa terharu menggamitku. Aku tidak menyangka bahawa aku akan 
menerima bantuan serupa itu, lebih-lebih lagi daripada seseorang yang aku benci 
selama ini. Dialah penyelamatku walaupun dia boleh memilih untuk membantu diriku 
ataupun tidak. Aku berasa sangat berdosa kepadanya. Tanpa dia, pasti aku tidak 
akan berpijak di bumi ini lagi. 
 

“Adik kenapa susah sangat nak terima kakak? Kakak tahu kakak cuma anak 
angkat tetapi kakak sayang adik seperti adik kandung kakak sendiri,” kakak luahkan 
isi hatinya kepadaku pada suatu hari. 
 

“Hei, kau jangan nak buat baik dengan aku. Sedarlah diri sendiri sedikit. Kau 
cuma anak angkat, anak pungut. Gara-gara engkau, mak selalu pinggirkan aku 
hanya kerana aku tidak sepandai dan sehebat engkau. Engkau jangan harap aku 
akan terima engkau sebagai kakak aku. Kau tidak layak jadi kakak aku!” herdikku 
sombong. 
 

Aku tidak mengendahkan dirinya yang sedang dalam kesedihan. Air mata 
yang bercucuran di pipinya, aku anggap sebagai satu kepalsuan. Aku memberikan 
pandangan sinis kepadanya lalu berjalan keluar dari biliknya yang sempit itu. Pada 
masa itu aku sungguh bongkak dan buta hati, tidak dapat menilaikan mana yang 
baik, mana yang buruk walaupun usiaku sudah mencecah enam belas tahun.  Aku 
anggap apa yang aku lakukan, sesuatu yang betul. Tidak ada sekelumit rasa 
bersalah pun di hatiku kerana memperlakukannya sebegitu. Aku memandangnya 
sebagai sampah. 
 

Setiap hari aku jadikan dia sebagai hamba. Aku menyuruh dia membuat 
semua pekerjaan di dalam rumah. Sikapku seperti talam dua muka. Apabila bersama 
kedua-dua ibu bapa kami, aku melayannya dengan baik tetapi jika kami berdua 
sahaja di rumah, berlaku sebaliknya. Dia hanya mampu menurut setia perintahku 
kerana dia menghormati aku sebagai darah daging ibu bapaku, bukan seperti 
dirinya.  
  

Pada suatu hari, aku berasa amat lemah sekali. Setiap kali aku bangun dari 
tempat tidurku, aku seperti hendak pitam. Perkara yang paling menakutkan ialah 
hidungku mengeluarkan cecair merah pekat. Darah! Walaupun keadaan itu kerap 
kualami, aku tidak menceritakan apa-apa kepada ibu bapaku. Aku tidak mahu 
membuat mereka risau. Mulai dari hari itu, aku sering mengurung diri di dalam bilik. 
Benakku dibelenggu persoalan apakah yang sebenarnya berlaku pada diriku.  Ibu 
bapaku melihat perubahan pada diriku dan menanyakan kepadaku tetapi aku hanya 
mampu berdiam sahaja. Hari demi hari, aku semakin kurus kerana tidak menjamah 
makanan apapun selain susu dan biskut kerana tidak punya selera. 
 

Suatu hari, waktu aku keluar dari bilikku untuk ke ruang tamu, tiba-tiba 
pandanganku menjadi gelap dan aku rebah di atas lantai. Sebaik sahaja aku 
membuka mata, aku berada di hospital. Aku tidak mengingati apa-apa. Sejurus 
melihat emak masuk ke dalam bilik rawatanku, aku bertanya apa yang telah terjadi. 
Emak, dengan rasa sebak memberitahuku bahawa aku menghidapi penyakit ginjal 
tetapi mujurlah ia baru di peringkat pertama. Emak juga mendedahkan bahawa 
sekarang kakak angkatku berada di bilik rawatan sebelah kerana dia baru sahaja 
menjalani pembedahan untuk mendermakan salah satu ginjalnya kepadaku.  
 

Tidakku sangka, kakak angkatku sanggup berkorban untuk 
menyelamatkanku. Pada saat itu, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih atas 
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pengorbanannya itu. Aku meminta emak untuk menghantarku ke biliknya. Walaupun 
emak berkeras mengatakan bahawa aku masih dalam keadaan lemah, aku tetap 
mendesak emak. Akhirnya emak turutkan permintaanku dan membawaku berjumpa 
kakak dengan berkerusi roda. Aku masuk ke dalam biliknya dan melihat dia sedang 
bersandar. Sambil menangis, tangan kakak kugapai. Aku meminta maaf daripada 
kakak dan mengucapkan terima kasih. Dia merenungku sambil tersenyum dan terus 
memelukku walaupun sukar baginya untuk bergerak. Lapang dadaku kerana dia 
dapat memaafkanku. Emak kehairanan melihat situasi yang mengharukan itu kerana 
sampai saat ini, dia masih tidak tahu sikap burukku yang dahulu. 
 

Sekarang ini, aku merasa kebahagiaan yang cukup sempurna di dalam 
hidupku. Hidupku cukup lengkap berada di samping keluarga yang penyayang. 
Tanpa ibu bapaku, aku tidak akan wujud di dunia ini. Tanpa kakak angkatku, aku 
mungkin tidak dapat lagi menikmati kehidupan ini. Wahai kakak, kaulah insan berhati 
mulia yang Tuhan anugerahkan untuk menerangi hidupku. Jasamu tidak dapat 
kubalas. 
 
 
Norshahila Bte Roszali 
Menengah 4A1 
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Padah Akibat Bertindak Melulu 

Terdengar titisan hujan menitik ke bumi. Dari cermin tingkapku, aku 
merenung ke luar,membayangkan kebebasan yang tidak pernah aku peroleh sejak 
aku menjejakkan kakiku ke Vila Damai Sutra ini. Aku turut mengenangkan ‘mereka-
mereka’ yang aku rindui,yang telah aku tinggalkan. Beban rindu yang aku tanggung 
selama hampir dua tahun ini seakan-akan meragut separuh nyawaku pergi. Yang 
tinggal hanyalah jasadku yang bagai tidak mengerti lagi apa itu senyuman mahupun 
perasaan gembira. Inilah balasan buatku setelah apa yang telah aku lakukan. 

 Aku mengintai di sebalik dinding dapur. Mencuri dengar perbualan di antara 
ibu dan ayah tidak pernah aku lakukan. Namun,sebaik sahaja aku terdengar namaku 
disebut beberapa kali, aku terus mengintip mereka. 

 “Memanglah Aina tu bukan anak kandung kita,abang. Tetapi saya sayangkan 
dia. Saya tak sanggup mahu beritahu dia perkara yang sebenar.” Suara ibu 
kedengaran teresak-esak. 

 Aku dapat rasakan bahawa darahku menyirap dengan pantas. Tanpa 
semena-menanya ,jantungku berdegup dengan kencang. Selama lima belas tahun 
ini,aku telah dibohongi? Mereka bukanlah ayah dan ibu kandungku? Perasaan sebak 
dan marah bercampur-baur. Saban hari aku menangis,mengharapkan agar semua 
ini hanyalah suatu mimpi ngeri. Ibu akhirnya mengaku bahawa aku hanyalah 
seorang anak yang diambil dari rumah kebajikan anak yatim semasa aku kecil 
dahulu. 

 Pada malam itulah aku terjumpa sebuah nota yang tertera nama ibu 
kandungku berserta dengan alamatnya. Tanpa berfikir panjang serta berbekalkan 
perasaan marah dan rajuk yang meluap-luap,aku mengemas pakaianku lalu terus 
membawa diri. Aku meninggalkan rumah yang aku anggap penuh dengan kedustaan 
itu. Aku tiba di rumah ibu kandungku tiga jam kemudian. Sebuah villa yang 
tersergam indah. Angkuh berdiri di tanah yang lapang. Vila Damai Sutra itu terletak 
jauh daripada kesibukan bandar. 

 Aku menginjakkan kaki ke dalam perkarangan rumah tanpa memikirkan 
bahawa inilah permulaan sebuah seksaan buatku. Aku disambut oleh seorang 
wanita bermata garang yang berusia di dalam lingkungan 40-an.  

“Kau siapa?” Suaranya nyaring bertanya. Matanya dikecilkan sambil 
merenung tajam ke arah diriku. 

 Inikah ibuku? Aku menerangkan segalanya kepada wanita itu. Jelas 
terpancar reaksi terkejut di wajahnya. Namun,wajahnya dilembutkan juga. Dia 
mempelawaku agar bermalam di rumahnya. Namun, lama kelamaan aku disuruh 
membuat itu dan ini. Selagi kerja rumah masih belum diselesaikan,aku tidak boleh 
makan atau berehat. Aku dianggap seperti kulinya.  

 Rupa-rupanya,ibu kandungku tidak pernah terniat untuk mempunyai cahaya 
mata. Setelah ditinggalkan suaminya selepas kelahiranku,aku dibuang terus di 
rumah kebajikan. Padanya,aku hanyalah bayangan suaminya yang curang dan 
pernah tinggalkannya suatu ketika dahulu. Akulah anak yang dibuangnya. 

 Keluarga angkat aku pula tidak dapat menghubungiku. Pelbagai alasan 
diberikan oleh ibu kandungku kepada mereka. Segala penipuan telah ditaburkan 
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sehingga mata keluarga angkatku bagaikan sudah buta untuk menilai sama ada aku 
bahagian atau tidak.  Aku dikatakan bahagia di vila itu. Hanya kerana alasan 
itu,keluarga angkat aku menyangkakan bahawa aku tidak ingin pulang. Aku pula 
tidak dibenarkan berbicara dengan mereka. 

 Khabar mengenai keluarga angkatku tidak pernah aku ketahui. Aku tidak 
dibenarkan pulang. Andai kata masa boleh diundurkan, sudah pasti aku tidak akan 
ke sini tanpa restu keluarga angkatku. Kini, sudah hampir dua tahun kita tidak bersua 
muka. Semuanya kerana amarahku. Aku nekad bertindak meninggalkan keluarga 
yang telah mengasuh dan mendidikku selama lima belas tahun tanpa berunding 
dahulu. Kesal! Sungguh kesal! 
 
 
Nur Adilah Bte Jamilludin 
Menengah 4E1 
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Pengalamanku Di Chalet 
 

Hari ini merupakan hari yang paling gembira dalam hidupku. Keluargaku telah 
merancang untuk menyewa sebuah chalet pada hujung minggu di Pantai East Coast. 
Rancangan seperti inilah yang sudah lama aku nanti-nantikan. Selama ini, aku hanya 
duduk di rumah bagaikan dikurung di penjara. Akhirnya, ada juga cadangan yang 
dirancang oleh keluargaku dalam diam-diam.  

Beberapa minit kemudian selepas berbicara tentang chalet yang disewa, 
kami semua membawa barang-barang yang ingin dibawa. Perasaanku pada ketika 
itu gembira hingga tidak terkata. Aku berharap keluargaku turut berasa gembira juga. 
Ayahku sudah pun berada di dalam kereta. Dengan segera, aku membuka bonet 
belakang kereta lalu terus masuk ke dalam kereta. Aku menjerit kegembiraan di 
dalam kereta itu. Apabila kami tiba di Pantai East Coast, kami mencari chalet yang 
kami sewa. Sementara ibu dan bapaku mencari, aku memetik gambar keindahan di 
tempat itu. Alangkah nyamannya keadaan di sana dengan angin yang bertiup 
kencang dan kedengaran burung-burung berkicauan. Air laut yang memukul pantai 
kedengaran sayup-sayup di kejauhan.  Hatiku berdetik gembira kerana bersyukur 
dapat berada di chalet itu bersama keluargaku. 

Akibat aku yang terlalu asyik memetik-metik gambar sehingga terlupa 
keberadaan ibu bapaku. Rupa-rupanya mereka sudah tiba di chalet tersebut. Aku 
berjalan ke arah chalet itu dengan mulutku ternganga. Itu tanda bahawa aku tidak 
menyangka bahawa chalet yang disewa itu besar. Aku beruntung dikurniakan ibu 
bapa yang ingin meluangkan masa bersama keluarga. Tidak lama kemudian, ramai 
juga saudara-maraku yang datang untuk meluangkan masa bersama kami. Aku 
melonjak kegembiraan dan memikirkan aktiviti-aktiviti yang dapat kami jalankan 
bersama-sama. 

Waktu sudah malam dan semua masih lagi bertenaga. Aku membuat 
pengumuman tentang aktiviti-aktiviti yang telah aku fikirkan. Aktivitinya adalah seperti 
bermain bola keranjang, perlawanan mata, pertandingan bermain basikal yang paling 
pantas dan sebagainya. Semua aktiviti tersebut dapat dijalankan dengan baik oleh 
keluarga dan saudara-maraku. Kami semua memang terlalu gembira apabila 
bermain aktiviti-aktiviti tersebut dan dapat bermalam bersama-sama di chalet yang 
besar itu.  

Keesokan harinya, semua ahli keluargaku sudah pun bersedia untuk pulang 
ke rumah masing-masing. Pengalaman di chalet yang besar itu membuat aku 
tersenyum lebar sehingga tidak terhenti-henti. Aku berfikir, jika masih ada lagi hari-
hari yang lain kami boleh meluangkan masa bersama. Kami memang terlalu gembira 
di sana. Aku berterima kasih dengan keluargaku lalu mencium pipi mereka sebagai 
tanda aku bersyukur dengan kehadiran mereka dalam hidupku. Sekali-sekala, satu 
keluarga bergembira tidak salahnya. Pengalaman meluangkan masa bersama 
keluarga ialah satu pengalaman yang tidak akan dapat aku lupakan.  
 
 
Nurul Faatin Bte Abdul Rashid 
Menengah 2A1 
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Pengalamanku ke Marina Barrage 
 

Aku ingin menceritakan pengalamanku melawati sebuah tempat menarik di 
Singapura. Tempat yang aku maksudkan ini ialah Marina Barrage. Aku telah ke sana 
pada cuti sekolah bulan Jun yang lalu. Aku ke sana bersama rakan-rakan sekolah 
dan rakan-rakan di estet perumahanku. Kami ke sana dengan menaiki sebuah bas 
swasta yang telah disewa. Perjalanan ke sana hampir memakan masa satu jam 
kerana terdapat kesesakan di lebuh raya.  

 
Setelah sampai di sana, kami turun daripada kenderaan dan terus menuju ke 

tingkat atas Marina Barrage untuk menikmati pemandangan yang indah. Setibanya 
kami di tingkat atas, aku terdengar suara orang yang sedang asyik berborak dan 
sorakan kanak-kanak. Melihat kegirangan mereka, aku semakin tidak sabar untuk 
melayangkan layang-layangku. Sebelum aku dan rakan-rakan mula bersantai, kami 
membentangkan tikar lalu meletakkan barang-barang kami.  

 
Sejurus kemudian, kami mula menerbangkan layang-layang kami. 

Memandangkan ini merupakan kali pertama aku bermain layang-layang, aku 
mendapatkan bantuan rakanku untuk menerbangkan layang-layangku. Apabila 
layang-layang tersebut sudah terbang tinggi, barulah aku mengambilnya daripada 
rakanku. Ternyata pengalaman menerbangkan layang-layang amat menarik sekali. 
Namun, setelah hampir sejam bermain permainan itu aku mulai penat. Aku 
memberikan layang-layangku kepada seorang rakan yang lain lalu aku pergi 
berjalan-jalan di sekitaran kawasan itu. 

 
Sedang aku berjalan-jalan, aku terlihat pelbagai bentuk dan corak layang-

layang yang berterbangan. Aku juga dapat lihat ramai orang yang berlainan bangsa 
dan agama berkumpul di kawasan itu bertemankan langit yang cerah tanpa awan. 
Aku pun sempat menikmati pemandangan laut yang menyenangkan. Aku juga 
berpeluang melihat ikan-ikan yang berenang bebas di dalam air, walaupun hanya 
buat seketika. Setelah menikmati keindahan alam di kawasan itu, aku tiba-tiba terasa 
lapar. Aku terfikir lauk-pauk yang dibawa oleh aku dan rakan-rakanku. Tanpa 
membuang masa, aku terus berlari ke arah rakan-rakanku dan mengajak mereka 
menjamu selera. 

 
Semasa menghidangkan makanan, aku dapat menghidu aroma lauk 

rendang, mi goreng dan ayam goreng yang begitu menyelerakan. Bau aroma itu 
membuat aku semakin terasa lapar. Sepantas kilat, makananan yang telah kucedok 
ke atas pingganku selesai. Aku sedawa kerana kekenyangan. Kemudian aku 
meneguk air ‘pepsi’ yang ternyata berjaya menghilangkan rasa hausku. Aku 
tersenyum tanda puas.  

 
Tiba-tiba, mataku terpandang ke arah sesuatu di langit. Aku memandang 

tajam ke arah benda itu. Aku terpegun melihatnya membenam. Aku tidak pernah 
melihat pemandangan yang seindah itu sebelum ini. Warnanya jingga pekat. Aku 
melihatnya terbenam sehingga bulan terbit. Hari sudah malam. Kami mengemas 
barang-barang kami lalu menelefon pemandu bas swasta yang kami naiki tadi. 
Beberapa minit kemudian, bas itu tiba dan kami dibawa pulang ke rumah. 
Pengalamanku melawati Marina Barrage memang tidak dapat aku lupakan. 
Pengalaman itu sungguh indah. 

 
 

Muhammad Fitri Iskandar B M A 
Menengah 3E3 
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Pengalamanku Ke Batam 
 

Tatkala aku duduk bersendirian, aku terkenang akan pengalamanku ke 
Batam. Aku ke sana pada tanggal 30 Mei hingga 1 Jun 2011. Kami berada di sana 
selama tiga hari dua malam. Ia merupakan satu pengalaman yang sangat istimewa 
yang tidak mungkin dapat kulupakan begitu sahaja.  
 

Pada hari yang dinanti-nantikan itu, langit kelihatan seolah-olah lebih indah 
dari biasa. Burung-burung pula seakan menyanyikan lagu-lagu riang. Pada awal 
pagi, aku dan rakan-rakanku berkumpul di dalam sekolah pada jam enam pagi. Kami 
berasa sangat penat kerana harus bangun awal pada hari itu. Tiba sahaja di sekolah, 
guru-guru mengambil kedatangan kami sebelum ke Terminal Feri Harbourfront. 
Untuk ke sana, kami harus menaiki bas dan perjalanan memakan masa hampir 
setengah jam. Apabila kami tiba di sana, guru-guru kami memberikan pasport 
supaya kami dapat melepasi pusat pemeriksaan. Kami menaiki feri untuk ke Batam. 
Itu merupakan kali pertama aku menaiki sebuah feri.  
 

Setibanya di Batam, kelas yang berlainan dihantar ke sekolah Batam yang 
berbeza. Kelas saya telah dihantar ke Sekolah SMP Negeri 25. Kami ke sekolah-
sekolah di Batam untuk mengajar pelajar-pelajarnya bahasa Inggeris. Ini dilakukan 
melalui permainan-permainan yang menarik. Pada hari tersebut, kami juga ke 
sebuah hutan. Di situ, kami jejaki hutan. Ia sangat memenatkan. Cuaca yang sangat 
bahang memburukkan lagi keadaan. Setelah selesai menjejaki hutan, kami pergi 
makan tengah hari. Kami makan di sebuah restoran makanan laut. Terdapat 
bermacam-macam lauk-pauk yang dihidangkan di atas meja makan. Hidangan-
hidangan tersebut sungguh lazat dan menyelerakan. Sepulangnya di hotel, kami 
diberikan Vitamin C supaya kami sihat dan mempunyai tenaga untuk mengikuti 
aktiviti pada keesokan harinya.  
 

Pada hari kedua, kami bersarapan pagi di hotel. Kami masih berasa letih dan 
tidak larat untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang disediakan pada hari itu. Selepas 
bersarapan, kami dibawa semula ke sekolah yang kami lawati pada hari 
sebelumnya. Di sana kami sambung mengajar pelajar-pelajar bahasa Inggeris. Hari 
ini juga merupakan hari yang terakhir untuk kami meluangkan masa bersama 
mereka. Sebelum kami meninggalkan sekolah itu, kami sempat bertukar alamat e-
mel antara satu sama lain. Selepas meninggalkan sekolah tersebut, kami pergi 
makan tengah hari sebelum mengikuti aktiviti “High Element”. Aktiviti itu sangat 
mencabar bagiku kerana aku takut akan ketinggian. Namun begitu, aku kuatkan 
semangatku dan menyahut cabaran itu.  
 

Pada hari ketiga, kami mula mengemaskan barang-barang di bilik hotel. Kami 
harus memastikan bahawa tiada barang yang tertinggal di bilik hotel. Kami membuat 
renungan bersama rakan-rakan sedarjah dan beberapa guru di ruang persidangan di 
hotel. Selesai sahaja membuat renungan, kami diberi masa lebih kurang satu jam 
untuk membeli-belah di pusat membeli-belah yang terletak bersebelahan dengan 
hotel kami. Aku telah membeli beberapa helai baju untuk adik-adikku. Setelah puas 
berbelanja, kami pun pulang ke Singapura. 
 

Itulah pengalaman yang tidak dapat aku lupakan sehingga kini. Aku ingin lagi 
ke negara lain dan melalukan perkara yang sama sekali lagi. Pengalaman ini tidak 
mungkin dapat aku lupakan sampai bila-bila.  
 
 
Nadiyah Shafiqah Bte Hisham 
Menengah 3A2 
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Pengalaman Semasa Lawatan Ke Bandung 
 

Perasaan mula bergelodak apabila aku dan rakan-rakan tarianku mendapat 
tahu yang kami akan ke Bandung,Indonesia pada bulan November selama lima hari. 
Aku sungguh ghairah sehingga setiap hari aku dan rakan-rakan membincangkan 
aktiviti-aktiviti yang kami akan lakukan di sana. Cikgu Zairin adalah guru tarian kami. 
Kami telah menghasilkan sebuah tarian Melayu untuk mempersembahkan di sebuah 
universiti dan rumah anak-anak yatim di Bandung. 

 
Bulan November semakin hampir.Kami telah menyiapkan buku-buku,kasut-

kasut dan mainan untuk rumah anak yatim di sana.11 November 2011 pun tiba.Inilah 
tarikh yang sudah kami nanti-nantikan.Aku harus melaporkan diri di Lapangan 
Terbang Changi Terminal 3 pada lima pagi. Aku telah menyuruh ayahku untuk 
menghantarku ke sana sebelum dia harus ke kerja. Barang-barang yang aku bawa 
tidaklah begitu banyak.Setakat pakaian yang ada kena mengena dengan sekolah 
selama lima hari dan baju tarianku.Tiba sahaja di lapangan terbang,aku bertemu 
dengan Cikgu Rahimah,guru menjaga tarian di sekolah. 
Aku menaiki kapal terbang Garuda 836 untuk ke Jakarta dan menaiki bas ke 
Bandung selepas itu.Kami tiba di Bandung pada tengah hari dan murid lelaki harus 
pergi untuk solat jumaat di masjid sana. Selepas itu kami ke Taman Haiwan 
Indonesia. haiwan-haiwan di sana dilepaskan begitu saja kecuali haiwan-haiwan 
buas.Aku membeli cenderahati untuk sahabat karibku di Singapura.Kami memasuki 
hotel pada tengah malam.Kami sungguh letih setelah membeli-belah pada siang 
hari. 

 
Pada hari kedua dan ketiga,kami mempersembahkan tarian kami di universiti 

dan rumah anak-anak yatim. Di universiti sana,kami telah pelajari tarian Sunda 
selama empat hari berturut-turut. Tariannya tidak begitu sukar dan tarian itu amat 
menarik.Di rumah anak-anak yatim,kami sungguh terharu melihat keadaan rumah 
itu.Wajah kanak-kanak di sana sungguh gembira melihat kedatangan kami.Apabil 
mereka mendapat mainan-mainan yang kami hadiahkan,mereka sungguh teruja.Aku 
terkejut apabila diberitahu oleh ketua rumah itu bahawa sesetengah dari mereka 
telah dibuang oleh ibu bapa sejak bayi lagi.Perasaan marah mula menempar di 
hatiku terhadap ibu bapa mereka tetapi aku tahu aku tidak boleh menuduh tanpa 
mendapat tahu hal yang sebenar.Cikgu Rahimah dan Cikgu Faridah menangis 
apabila mendapat tahu kejadian itu. 

 
Pada hari keempat dan kelima,kami membeli-belah untuk sahabat yang 

laindan juga keluarga.Kami ke kawah Putih,Ciater dan banyak lagi. Aku paling gemar 
apabila pergi ke Kawah Putih.Di situ tempat gunung berapi tetapi terdapat kedai-
kedai untuk membeli-belah dan pemandangannya sungguh indah.Cuaca d sana 
amat sejuk kerana kami lebih tinggi dari tahap lautan.terlalu banyak kenangan untuk 
aku ceritakan.Pada hari kelima,kami pulang utnuk mengambil kapal terbang pulang 
ke Singapura.kami berasa sedih untuk pulang tetapi rindu dengan keluarga yang 
berada di sini.Kami menyaksikan matahari terbenam dalam perjalanan pulang. 
Sungguh indah dunia ini.  

 
Di Lapangan Terbang Changi,ibu bapa aku sudah menanti ketibaan aku.Aku 

mendakap mereka dengan erat.Aku ingin untuk ke Bandung sekali lagi pada suatu 
hari nanti. 
 
 
Nur Hazirah Bte Salehudin 
Menengah 3E3 
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Pengalaman Yang Tidak Dapat Dilupakan 
 

Pada tahun 2011, saya telah berkunjung ke banyak tempat untuk menimba 
pelajaran dan pengalaman. Ada pengalaman yang sangat bermanfaat dan ada juga 
pengalaman yang sangat menarik. Ada juga pengalaman yang sangat menyentuh 
hati saya. Pengalaman yang sangat menyentuh hati dan menarik yang saya 
maksudkan adalah ketika saya berkunjung ke Batam bersama sekolah saya. 
 

Semua murid menengah dua diberi peluang untuk berkunjung ke Batam. Di 
sana, kami ditugaskan untuk melakukan aktiviti kemasyarakatan. Perkara pertama 
yang saya ingat tentang pengalaman itu adalah ketika saya berada di dalam feri 
untuk ke Batam. Saya masih ingat lagi bau laut dan ombak yang memukul feri kami. 
Gerakan feri tersebut hampir-hampir membuat saya termuntah. Saya menoleh ke kiri 
dan kanan kerana saya pasti ada di antara raka...n-rakan saya yang akan termuntah. 
Namun saya terbukti silap. Tiada satu pun rakan saya yang menunjukkan tanda-
tanda yang mereka mabuk laut. Mereka semua tersenyum lebar dan ketawa 
terbahak-bahak sambil mereka berbual-bual. Oleh kerana saya tidak mahu muntah, 
saya memilih untuk melelapkan mata saya. 
 

Apabila saya mencelikkkan mata saya, saya berasa sangat gembira kerana 
feri yang saya naiki sudah berada di jeti Batam. Tiada perkataan yang boleh 
meluahkan perasaan gembira saya apabila saya menjejakkan kaki saya di Batam 
buat kali yang pertama. Setelah melalui pemeriksaan kastam, kami menaki bas 
untuk ke sekolah-sekolah di Batam. Di sana, kami akan berkenalan dan beramah 
mesra bersama murid-murid. Saya berasa sangat ghairah untuk berkenalan dengan 
mereka. Di jeti itu juga, saya dapat melihat betapa menariknya seni binaan Batam. 
Keunikan tempat itu amat menyerlah sekali. 
 

Ketika saya di dalam bas dan dalam perjalanan untuk ke sebuah sekolah di 
sana, saya dapat mendengar rakan-rakan saya bernyanyi-nyanyi dan ketawa 
kegembiraan. Apabila saya tiba saya di sekolah itu, saya amat terkejut. Sekolah-
sekolah di sana tidak sama dengan sekolah-sekolah di Singapura. Keadaan sekolah 
yang saya kunjungi amat menyedihkan. Ada kelas-kelas di sekolah itu yang tidak 
mempunyai kerusi dan meja yang mencukupi . Walaupun keadaan sekolah mereka 
begitu, mereka tetap mempunyai senyuman yang terukir di bibir mereka. Mereka 
masih kelihatan bersemangat untuk menimba ilmu. Mereka juga masih kelihatan 
gembira dan kedengaran tawa riang mereka. Apa yang saya saksikan amat 
menyentuh hati saya. Ia menyedarkan saya dan mengajar saya untuk sentiasa 
bersyukur dengan apa yang saya ada. Ia juga mengajar saya untuk sedar bahawa 
ada insan yang perjalanan hidupnya lebih sukar daripada saya. 
 

Namun begitu, kunjungan saya ke Batam tetap menarik. Kami dapat bermain 
'high elements'. Sekolah saya juga telah mengadakan malam budaya. Bagi saya, 
kunjungan saya ke Batam amat menarik kerana ia adalah kali pertama saya 
menjejakkan kaki saya di Indonesia 
 
 
Muhammad Syafiq B Remlee 
Menengah 3E3 
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Pengalamanku Ke Batam 
 

Tatkala aku duduk bersendirian, aku terkenang akan pengalamanku ke Batam. Aku 
ke sana pada tanggal 30 Mei hingga 1 Jun 2011 bersama guruku dan pelajar menengah dua 
yang lain. Kami berada di sana selama 3 hari 2 malam. Kami menginap di sebuah hotel di 
sana. Kami ke sana dengan hasrat untuk mengajar pelajar-pelajar di Batam untuk berbahasa 
Inggeris. Penglibatanku dalam Program Penglibatan Masyarakat yang dianjurkan oleh pihak 
sekolah amat memuaskan sekali. 

 
Pada hari yang dinanti-nantikan itu, langit kelihatan bagiku seolah-olah lebih indah 

dari biasa. Burung-burung  pula seakan menyanyikan lagu-lagu riang. Pada awal lagi, aku 
dan rakan-rakanku berkumpul di sekolah. Kami semua duduk mengikuti urutan kelas. 
Sementara menunggu murid yang belum tiba, kami mendengar arahan yang diberikan oleh 
guru. Setelah memberi arahan, guru-guru yang lain membuat kiraan pelajar sebelum 
bertolak. Kami menaiki bas untuk pergi ke Terminal Feri Harbourfront. Setibanya di sana, 
kami menunggu untuk mendaftar masuk ke kaunter tiket. Sementara menunggu, kami 
memeriksa tiket. Tidak lama kemudian, terdengar panggilan untuk menaiki feri yang akan 
bertolak. Pelbagai perasaan menyelubungiku pada saat itu. Aku berasa ghairah kerana 
akhirnya dapat menjejakkan kaki ke dalam sebuah feri. Aku menjumpai tempat duduk dan 
melihat sekelilingku. Aku memerhatikan gelagat kawan-kawanku yang lain. Kami berada 
dalam feri selama 45 minit. Akhirnya kami tiba juga di Terminal Feri Batam. Pelbagai kegiatan 
yang dirancangkan untuk kami hingga membuatku dan kawanku tidur dengan lena pada 
waktu malam. Tempat pertama yang ditujui ialah Sekolah SMP Negeri 6. Kedatangan kami 
disambut oleh guru besar sekolah tersebut. Kelasku telah dibahagikan kepada kumpulan 
kecil dan setiap kumpulan diarah untuk mengajar sebuah kelas. Sebaik sahaja aku 
melangkah masuk ke kelas tersebut, segala perasaan takut dan gementar aku lupakan. Kami 
menjalankan tugas sepertimana yang telah diajarkan kepada kami semasa di sekolah. 

 
Pada hari yang kedua, kegiatan dikurangkan. Seperti hari sebelumnya, kami pergi ke 

sekolah yang sama dan sambung mengajar pelajar-pelajar di sana. Tanpa kusedari waktu 
berdetik dengan begitu cepat. Hubunganku bersama rakanku di Batam semakin rapat. 
Namun, telah tiba masanya untuk kami pergi. Hatiku amat berat ingin meninggalkan mereka, 
tetapi apakan daya. Sebelum aku pergi, aku sempat bertukar alamat e-mel bersama mereka. 
Setelah itu, kami pergi ke satu kawasan lain untuk mengikuti aktiviti `High Element’. Tetapi 
langit menjadi gelap sebaik sahaja kami tiba. Setitik demi setitik air hujan jatuh jua ke tanah. 
Cuaca tidak mengizinkin kegiatan `High Element ‘ untuk dijalankan. Semangatku menyurut.  

 
Pada hari yang ketiga, tidak begitu banyak kegiatan yang dirancangkan untuk kami. 

Kelasku menjalani aktiviti `High Element’ kerana gagal mengikutinya pada hari yang 
sebelumnya. Tetapi aku dan juga beberapa rakan-rakanku yang lain tidak ikut serta kerana 
ingin pergi membeli-belah di pusat membeli-belah bersebelahan dengan hotel kami. Sebelum   
kami dapat pergi membeli-belah, aku dan pelajar menengah dua yang lain tinggal di hotel 
untuk membuat renungan tentang aktiviti-aktiviti yang dilalui selama tiga hari di sana. Setelah 
habis membuat renungan tersebut, akhirnya kami dapat pergi membeli-belah. Aku membeli 
beberapa barang di sana sebagai tanda kenangan ke Batam.  

 
Itulah pengalaman yang tidak dapat kulupakan sehingga kini. Aku berharap agar 

dapat peluang sekali lagi untuk ke sana dan mengajar mereka sekali lagi. 
 

 

Nur Sarah Insyirah Bte M J 
Menengah 3A2 
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Pengalamanku Melakukan Kerja Sukarelawan 
 

Tatkala aku duduk bersendirian, aku terkenang akan peristiwa yang pernah 
aku lalui sebagai seorang sukarelawan dahulu. Aku gemar bekerja dengan ibu 
bapaku dan rakan-rakanku di rumah tumpangan anak-anak yatim. Setahun lalu, aku 
dan ibu bapaku merancang untuk memberi sumbangan di rumah tumpangan anak-
anak yatim. Ibu bapaku menyarankan agar aku membawa rakan-rakan sekolahku 
bersama. Aku membawa tiga orang rakanku ke rumah tumpangan tersebut. 
Beberapa hari sebelum kami ke sana, kami  berbincang apa yang hendak kami 
lakukan di sana. Aku dan rakan-rakanku bercadang untuk membuat persembahan 
dan membantu mereka dalam pelajaran, manakala ibu bapaku pula akan membawa 
makanan dan barangan lain sebagai dermaan.  

 
Pada hari yang dinanti-nantikan itu, langit kelihatan bagiku seolah-olah 

lebih indah dari biasa. Burung-burung pula seakan menyanyikan lagu-lagu riang. 
Selesai sahaja deringan loceng terakhir menandakan tamatnya waktu sekolah, aku 
dan rakan-rakanku berkumpul di kantin sekolah dan menunggu panggilan daripada 
ibuku. Sebaik sahaja ibu dan bapaku tiba di depan sekolah, kami terus bergegas ke 
destinasi kami. Setibanya kami di sana, aku dan rakan-rakanku mendapatkan 
seorang kakitangan untuk membantu kami menyediakan perkakas-perkakas di 
pentas. Ibu dan bapaku pula membawa makanan-makanan dan barangan-barangan 
lain ke arah kantin rumah tumpangan tersebut. Semasa aku dan rakan-rakanku 
berjalan menuju ke arah dewan, kami terlihat sekumpulan anak-anak yatim yang 
sedang belajar di dalam sebuah bilik khas.  

 
Setiap kali aku melihat wajah-wajah yang penuh dengan harapan itu, aku 

merasakan kesedihan yang mereka rasakan melalui hidup tanpa ibu bapa. Aku 
sedar itulah hakikat kehidupan di dunia. Tidak semua orang mempunyai nasib yang 
sama. Aku pun meneruskan pekerjaanku. Sebaik sahaja pentas sedia untuk 
digunakan, aku terus memberitahu ibuku. Ibuku memberitahu hal tersebut kepada 
seorang kakitangan di sana. Beberapa minit kemudian, kelihatan ramai anak-anak 
kecil berumur empat hingga enam belas tahun masuk ke dewan rumah tumpangan 
itu. Aku dan rakan-rakanku menghiburkan mereka dengan mendendangkan 
beberapa buah lagu seperti yang direncanakan. Setelah itu, kami bermain-main 
bersama mereka. Apabila malam tiba, kami solat berjemaah sebelum bermakan 
malam bersama-sama. Yang nyata, semua yang ada di sana kelihatan ceria dan 
gembira.  

 
Aku bersyukur kerana ada ibu bapa yang menyayangiku dan rakan-rakan 

yang suka membantu. Aku dan rakan-rakanku amat gembira kerana kami telah 
berjaya menghiburkan kanak-kanak yang berada di rumah tumpangan itu.  

 
Itulah pengalaman yang tidak dapat aku lupakan sehingga kini. Ia suatu 

pengalaman yang amat memuaskan bagiku. Jika diberikan kesempatan, aku ingin 
melaluinya sekali lagi.              
 
 
Akid Adib B Razak 
Menengah 2A1 
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Ciri-ciri Pelajar Yang Baik 
 

Seorang pelajar yang baik layak mendapat pujian daripada guru-gurunya 
atau sesiapa pun. Pujian yang diperolehi mampu membuat seseorang itu gembira 
dan berasa puas hati. Namun, apakah ciri-ciri seorang pelajar yang baik?  
 

Ciri pelajar yang baik yang pertama ialah bertanggungjawab. Pelajar yang 
bertanggungjawab akan sentiasa menghantarkan kerja rumah yang berkualiti. Dia 
juga akan menghadiri sekolah tepat pada waktunya dan sentiasa mematuhi 
peraturan sekolah. Selain itu, dia juga akan melaksanakan tugasan yang diberikan 
kepadanya dengan penuh dedikasi dan kesungguhan. 
 

Ciri pelajar yang baik yang kedua ialah rajin. Pelajar yang rajin akan sentiasa 
belajar bersungguh-sungguh dan tidak akan berputus asa sekiranya dia telah gagal 
dalam peperiksaannya. Dia akan sentiasa menghantarkan kerja yang baik walaupun 
kerja sekolah itu sukar untuk dilakukan. Dia juga akan sentiasa mengulang kaji 
pelajarannya di rumah dan membuat persiapan awal untuk pengajaran akan 
diajarkan pada hari keesokannya. 
 

Ciri pelajar yang baik yang ketiga ialah bermoral. Pelajar yang bermoral akan 
hormat dan tidak berkelakuan kurang ajar terhadap sesiapa pun. Apabila berada di 
sekolah, dia akan berkelakuan sopan di hadapan gurunya dan rakan-rakannya. 
Sebagai contoh, sekiranya dia berjumpa dengan gurunya di koridor sekolah, dia 
akan memberi hormat kepada guru tersebut. 
 

Demikianlah contoh ciri-ciri pelajar yang baik. Jika kita mempunyai ciri-ciri ini, 
pastinya ibu bapa dan guru-guru kita akan berasa bangga dengan kita. Kita juga 
akan berasa gembira kerana telah berjaya menyenangi perasaan orang di sekeliling 
kita. 

 
 
Dinah Zianah Bte Mohamad F 
Menengah 3A2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 38 

Ciri-Ciri Jiran Yang Baik 
 

Ciri-ciri jiran yang baik ialah jiran yang  mempunyai sikap yang sopan dan 
berbudi bahasa.  Jiran yang baik ialah jiran yang suka menolong orang yang berada 
dalam kesusahan.  Contohnya adalah apabila adik saya harus tinggal di rumah 
seorang diri ketika ibu keluar bekerja, jiran saya akan tolong menjaga adik saya.  
Jiran saya akan memberi adik saya makan dan minum sehingga ibu pulang.  Saya 
berterima kasih kepada jiran saya kerana budi baiknya tidak dapat kami sekeluarga 
membalasnya. 

 
Jiran yang bertimbang rasa juga ialah jiran yang baik.  Contohnya, apabila 

malam tiba ataupun selepas pukul sepuluh malam, kita harus mengawal suara kita 
kerana jiran kita hendak tidur.  Satu lagi contohnya ialah kita harus menyusun selipar 
kita di luar rumah dan jangan berselerakkan supaya senang untuk jiran kita lalu 
lalang di situ.  Jikalau kita berselerakkan atau meletakkan selipar sembarangan, jiran 
kita akan mendapati sukar untuk menggunakan laluan itu. 

 
Jiran yang baik juga akan mempunyai ciri atau sifat peramah.  Peramah 

bermaksud orang yang mudah berinteraksi dengan orang lain.  Contoh pertama 
adalah dengan berbual-bual dengan jiran kita.  Jikalau kita berbual dan bergurau-
senda dengan jiran, kita akan membuat mereka lebih selesa untuk bercakap dengan 
kita.  Kita juga tidak akan berasa kekok apabila hendak bercakap dengan mereka.  
Contoh kedua ialah kita harus bertutur secara sopan-santun apabila berinteraksi 
dengan jiran kita.  Sopan-santun bermaksud yang kita tidak boleh menggunakan 
kata-kata yang kesat atau kurang sopan serta bersikap kurang ajar terhadap jiran 
kita. 

 
Saling tolong-menolong adalah ciri jiran yang baik juga.  Tolong-menolong 

membawa makna bahawa kita harus menghulurkan bantuan kepada jiran yang 
memerlukan bantuan atau pertolongan.  Contohnya, jiran yang mengamalkan hidup 
tolong-menolong bagai aur dengan tebing akan mengangkatkan kain dan baju 
jirannya yang dijemur di luar semasa hujan lebat atau renyai-renyai.  Pernah berlaku, 
saya bersama keluarga telah keluar bersiar-siar dan tidak mengangkat baju yang 
dijemur di luar kerana cuaca pada awalnya panas terik.  Tiba-tiba, pada petang itu 
hujan turun dengan lebat dan petir yang memancar disusuli bunyi guruh yang 
menakutkan.  Jiran saya kelam-kabut menolong mengangkatkan baju kami yang 
telah kami jemur itu.  Kami sekeluarga berasa amat bersyukur dan berterima kasih 
dengan pertolongan mereka itu. 

 
Ciri terakhir ialah jiran yang saling menghormati satu sama lain.  Jiran yang 

menghormati budaya atau ugama satu sama lain ialah jiran yang baik.  Jiran begini 
tidak akan menghina atau mempersendakan budaya atau ugama kaum-kaum yang 
lain.  Contohnya adalah apabila jiran kita sedang sembahyang, kita harus 
perlahankan suara kita supaya tidak mengganggu mereka. 

Ciri-ciri yang dibincangkan di atas bukanlah merupakan semua ciri yang 
harus ada, sebaliknya terdapat banyak lagi yang dapat kita contohi.  Dengan 
mengamalkan sikap-sikap  baik seperti yang telah dibincangkan, kita dan jiran kita 
tentu sekali akan sentiasa hidup tenang dan gembira. 
 
 
Nur Qadisah Bte Jumat 
Menengah 2E3 
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Faedah Melakukan Kerja-kerja Kemasyarakatan 
 

Di zaman moden ini, ramai orang sibuk mengejar kekayaan sehingga mereka 
terlupa untuk menyumbang kembali kepada masyarakat. Ramai orang menyangka 
bahawa membuat kerja-kerja kemasyarakatan amat membuang masa dan 
membosankan. Namun, mereka tidak tahu bahawa dengan membuat kerja-kerja 
kemasyarakatan mereka dapat meraih banyak faedah. Apakah faedah-faedah  
tersebut?  

 
Pertama, faedah yang kita perolehi daripada melakukan kerja-kerja 

kemasyarakatan ialah kepuasan. Kepuasan datang dalam bentuk keseronokan dan 
kegembiraan. Selepas melakukan kerja-kerja kemasyarakatan, kita akan merasakan 
kepuasan lebih-lebih lagi jika kita melakukannya dengan penuh keikhlasan. 
Misalnya, kita boleh berkunjung ke rumah tumpangan orang-orang tua. Di sana, kita 
boleh menolong mengemas bilik tidur dan ruang tamu mereka serta menyanyi dan 
menghiburkan mereka. Dengan berbuat demikian, penghuni-penghuni di sana tidak 
akan berasa kesunyian. 

 
Faedah yang kedua ialah kita akan mendapat kesedaran. Kesedaran ini akan 

membuat kita semua menjadi insan yang tahu bersyukur. Kita akan lebih menghargai 
ibu bapa kita, kehidupan kita dan segala apa yang kita miliki kerana menyedari ada 
orang yang hidupnya lebih susah daripada kita. Di rumah tumpangan anak-anak 
yatim misalnya, kita dapat melihat kanak-kanak yang tidak mempunyai ibu bapa. 
Mereka semua hidup tanpa kasih sayang keluarga. Makanya, kita sepatutnya  sedar 
betapa bertuahnya kita kerana masih mempunyai ibu bapa yang sayang dan 
mengambil berat tentang kita. 

 
Faedah ketiga yang dapat diraih ialah ganjaran pahala. Setiap kerja 

kemasyarakatan yang kita lakukan menjanjikan ganjaran di akhirat kelak. Seseorang 
yang baik nescaya akan dibalas baik dan begitu juga sebaliknya. Oleh itu, selagi 
terdaya eloklah kita membuat kebaikan seperti melakukan kerja-kerja 
kemasyarakatan untuk menjamin tempat kita di Syurga nanti. 

 
Jelas di sini, kita boleh meraih banyak faedah dengan melakukan kerja-kerja 

kemasyarakatan.  
 
 

Muhammad Haziq Asyraf B Mat S 
Menengah 3A1 
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Cara-cara Dan Faedah-faedah Mengamalkan Gaya Hidup Sihat 
 

Rakyat Singapura kini semakin sedar tentang kepentingan mengamalkan 
gaya hidup sihat untuk menjalani kehidupan yang bahagia. Jelasnya, banyak faedah 
yang dapat diraih sekiranya seseorang itu mengamalkan gaya hidup yang sihat. 
Namun, bagaimanakah caranya kita boleh mengamalkan gaya hidup sihat? 

 
Pertama, kita boleh mengamalkan gaya hidup sihat dengan memakan 

makanan yang berkhasiat. Kita harus amalkan memakan sayur-sayuran dan buah-
buahan selain sumber nutrien lain yang diperlukan oleh tubuh kita. Dengan berbuat 
demikian, tubuh kita akan lebih terjaga dan sihat. Tubuh yang sihat akan membuat 
anggota kita lebih ringan dan kita akan dapat melakukan pekerjaan dengan mudah. 
Tubuh yang sihat juga dapat menjauhkan diri kita daripada diserang penyakit agar 
badan kita sentiasa sihat dan kuat.  

 
Kedua, kita boleh mengamalkan gaya hidup sihat dengan bersenam. Sebagai 

contoh, kita bolehlah berlari-lari anak atau berbasikal pada masa lapang. Senaman 
yang dilakukan secara kerap akan membuat tubuh terasa lebih segar, cerdas dan 
aktif. Selain itu, apabila otot-otot kita semuanya bergerak, kita tidak akan mudah rasa 
penat dan badan akan menjadi kuat.  

 
Yang jelas, pemakanan yang sihat dan senaman yang dilakukan secara 

kerap akan sekaligus membuat minda berfungsi secara aktif dan mengurangi stres 
yang dialami seseorang. Kita akan dapat berfikir dengan tenang dan oleh yang 
demikian akan dapat mengerjakan segala tugasan dan pekerjaan dengan mudah 
kerana minda kita terasa lapang. 

 
Demikianlah cara-cara dan faedah-faedah mengamalkan gaya hidup sihat. 

Ternyata, pengamalan gaya hidup yang sihat mendatangkan banyak faedah yang 
menguntungkan tubuh. 
 
 
Muhammad Nur Haikel Rusydi 
Menengah 2A2 
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E-mel Tidak Rasmi 

 
Daripada        : farhanakhairi@e-warkah.com 

Kepada           : shahrilshari@e-warkah.com 

Subjek            : Cara-cara membahagikan masa 

 
Shahril 
 
Saya di sini sihat sejahtera. Maaf jika saya membalas e-mel awak agak lewat sedikit. 
Saya juga sedang mengulangkaji pelajaran. Maklumlah, peperiksaan akhir tahun 
bakal menjelang tidak lama lagi dan saya berazam untuk mendapat keputusan yang 
terbaik. 
 
Memang benar, banyak sekali masalah yang dihadapi untuk mengimbangkan masa 
antara pelajaran dan aktiviti ko-kurikulum. Dahulu, saya pernah mengalami masalah 
yang sama dengan awak. Walaupun begitu, sekarang saya sudah dapat 
menyelesaikan masalah saya itu. Dalam e-mel balasan ini, saya harap dapat 
membantu awak. 
 
Pada pendapat saya, pengalaman dimarahi oleh ibu bapa dan guru-guru mengajar 
kita untuk belajar daripada kesilapan. Janganlah awak berasa tertekan, sebaliknya 
jelaskan kepada mereka tentang kesilapan awak itu. Saya yakin mereka pasti 
membantu awak menyelesaikan masalah itu.  
 
Cara-cara mengimbangi masa antara pelajaran dan kegiatanko-kurikulum mudah 
sahaja. Bagi saya, janganlah awak membuang waktu kerana setiap masa yang 
lapang saya isikan dengan mengulang kaji pelajaran. Di dalam kelas, saya selalu 
memberikan tumpuan yang sepenuhnya semasa guru mengajar. Biasanya, hanya 
sekali atau dua kali dalam seminggu saya perlu menghadiri kegiatan ko-kurikulum 
pada waktu petang. Pada hari-hari tersebut memang kita lebih letih, namun saya 
tetap mengetepikan masa untuk menghabiskan semua kerja sekolah di rumah. Ingat, 
kita perlu juga ada masa untuk berehat, berhibur dan berbual-bual dengan keluarga 
bagi menghilangkan tekanan. 
 
Itulah cara-cara saya mengimbangi masa antara pelajaran dan kegiatan ko-
kurikulum. Janganlah awak lupa bahawa antara kegiatan ko-kurikulum dan pelajaran, 
pelajaran awak harus diutamakan. Sampai di sini sahaja e-mel saya buat kali ini. Jika 
awak mempunyai masalah yang awak hendak kongsikan, awak boleh menghantar e-
mel kepada saya pada bila-bila masa. Saya akan menantikan e-mel balasan 
daripada awak. 
 
Yang benar 
Farhana Khairi 

 

 
Norshahila Bte Roszali 
Menengah 4A1 
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E-mel Tidak Rasmi 

 

Daripada        : farhan_fahmi@e-warkah.com 

Kepada           : 

 
sarah_johari@e-warkah.com 

Subjek            : 

 
Menjalinkan persahabatan di sekolah menengah 
 

Sarah 
 
Saya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Awak pula bagaimana? Tidak mengapalah 
kalau awak tidak menghantar e-mel kepada saya akhir-akhir ini. Saya faham akan keadaan 
awak yang sedang sibuk menyesuaikan diri di sekolah baru.  

 
Memang benar berita yang awak dengar yang mengatakan bahawa saya ada ramai kawan di 
sekolah menengah yang baru ini. Kawan-kawan saya semuanya baik hati dan peramah. 
Pelajaran saya juga dapat saya tangani dengan baik. Sekiranya saya menghadapi masalah 
pun, pasti ada kawan-kawan yang sudi membantu. 

 
Saya akan berkongsi dengan awak cara-cara membuat kawan baru. Awak harus selalu 
senyum dan beranikan diri untuk mengenalkan diri awak. Awak tidak bolehlah memencilkan 
diri kerana orang akan menyangka awak seorang yang sombong. Kalau awak selalu 
mengukir senyuman dan menegur sapa kawan-kawan awak, pasti mereka tidak akan 
teragak-agak dan berasa senang hati untuk berkawan dengan awak. 

 
Sekiranya sudah berkenalan bersama kawan-kawan awak, awak haruslah menghulurkan 
bantuan dan pertolongan jika mereka dalam kesusahan. Ini menunjukkan keikhlasan awak 
untuk berkawan dengan mereka. Dengan berbuat demikian, mereka akan lebih menghargai 
awak kerana mereka tahu mereka boleh bergantung kepada awak di saat suka dan duka. 
Keikhlasan awak pasti akan menyentuh perasaan mereka. 

 
Saya ingin menasihati awak untuk lebih memilih sebelum menjadikan seseorang itu kawan 
baik awak. Awak tidak boleh sesuka hati menjadikan sesiapa sebagai kawan baik. Awak 
harus memerhatikan tingkah laku kawan-kawan awak daripada jauh. Kalau seseorang itu 
nakal atau degil, jauhkan diri awak daripadanya. Sebaliknya, jika seseorang itu bijak, baik 
hati, sopan santun dan peramah, dekatinya dan jadikannya sebagai kawan baik awak. 

 
Yang jelas, ada baiknya jika kita bersifat memilih dalam membuat kawan. Jika kita memilih 
kawan yang bijak dan pandai, kita boleh belajar bersama-sama dan membantu satu sama 
lain memperbaiki kelemahan masing-masing. Namun begitu, ada beberapa perkara lain yang 
perlu ada dalam diri seorang kawan baik. Selain kebijaksanaan, nilai penting yang lain yang 
perlu ada dalam dirinya ialah kejujuran, keikhlasan dan sensitif terhadap perasaan orang lain. 
Yang paling penting, mereka tidak harus bersikap hipokrit dan menjadi musuh dalam selimut. 

 
Semoga perkongsian saya dapat membantu awak. Hingga kita bertemu lagi di e-mel 

yang lain. 
   
Salam sejahtera 
Farhan   

 

 
 
Ahmad Rasydan B Ngaimin 
Menengah 1A1 
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E-mel Tidak Rasmi 
 

Daripada        : danisha_daniel@e-warkah.com 

Kepada           : mardinamazlan@e-warkah.com 

Subjek            : Teknik Belajar 

Mardina 
               
Saya khabar baik, Mardina.  Awak pula apa khabar?  Saya harap awak dan keluarga 
juga berada dalam keadaan yang baik sentiasa.  Saya telah pun menerima e-mel 
awak semalam. 
 
Berhubung dengan permintaan awak yang bertanyakan tentang teknik belajar saya, 
saya ada beberapa teknik belajar yang baik dan teknik-teknik ini juga digunakan oleh 
rakan saya.  Teknik-teknik ini telah dapat menolong rakan saya mendapat markah 
yang baik dalam peperiksaan.  Saya akan memberitahu Mardina teknik-teknik  
tersebut. 
 
Bagi subjek Sejarah, tekniknya ialah mengambil nota di dalam kelas dan 
menggariskan perkataan yang penting.  Sebelum pulang ke rumah, baca nota itu 
dahulu.  Di rumah, baca semula perkataan yang telah digariskan itu.  Subjek Sejarah 
memerlukan banyak hafalan.  Oleh itu, Mardina harus banyak membaca fakta-fakta 
yang penting untuk dihafal.  Jika susah untuk dihafal, Mardina mungkin boleh cuba 
menggunakan teknik menggunakan huruf permulaan kata-kata itu untuk dijadikan 
satu perkataan lain.  Contohnya seperti AD520 merupakan singkatan bagi frasa 
“akan datang pukul 5.20” supaya senang diingat.     
   
Bagi subjek Sastera Inggerris pula, Mardina harus cuba membaca buku itu sehingga 
selesai, barulah Mardina akan faham isi kandungannya.  Mardina mungkin boleh 
menandakan perkataan-perkataan yang penting untuk dirujuk semula.  Jika ada 
frasa berbunga yang digunakan, Mardina harus cuba untuk memahaminya. 
 
Sehingga kita bertemu lagi,  izinkan saya mengucapkan selamat maju jaya dan 
semoga Mardina dapat memanfaatkan teknik-teknik yang telah saya kongsi ini. 
 
Yang benar 
Danisha 

 

 
Danyal Haritz Bin Selamat 
Menengah 1E4 
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E-mel Rasmi (Permohonan) 

Daripada        : fazleen_zainal@e-warkah.com 

Kepada           : muhd_hamdan@moe.com.sg 

Subjek            : Permohonan untuk memulakan satu aktiviti ko-korikular yang 
baru 

 
Tuan 
 
Saya, Fazleen, merupakan ketua pelajar di Sekolah Menengah Sembawang. Saya 
mewakili pelajar di sekolah ini ingin mengharapkan kebenaran daripada pihak tuan 
untuk memulakan satu aktiviti ko-korikular yang baru, iaitu boling. 
 
Menurut saya, dengan memulakan aktiviti ko-korikular boling, pertama pelajar dapat 
mencuba satu sukan yang baru selain dari kegiatan ko-kurikular yang mereka hadiri 
pada masa ini. Kedua, para pelajar juga dapat mempelajari nilai-nilai yang murni 
seperti nilai kesabaran dan tidak berputus asa. Bayangkanlah jika seseorang pelajar 
itu tidak dapat mengenakan pin boling, dia terpaksa mencuba sekali lagi untuk 
menjatuhkan pin boling tersebut. Dengan berbuat demikian, pelajar tersebut akan 
mempelajari nilai kesabaran dan tidak berputus asa. Ketiga, penyertaan dalam sukan 
ini memberikan peluang kepada para pelajar untuk mengambil bahagian dalam 
pelbagai pertandingan boling di Singapura dan juga di luar negara. Pendedahan ini 
sangat baik kerana mampu membina keyakinan diri dan semangat untuk berjaya 
dalam diri pelajar. Keempat, sukan boling ini boleh dimainkan oleh sesiapa sahaja 
termasuklah pelajar-pelajar yang bersaiz besar. Saya yakin sifat inklusif sukan ini 
akan membuatnya lebih menarik dan popular dalam kalangan pelajar berbanding 
dengan sukan lain. 
 
Jika tidak menjadi keberatan, saya juga ingin meminta kebenaran tuan supaya 
memberikan keizinan kepada para pelajar untuk mengambil kegiatan ini sebagai 
aktiviti ko-korikular mereka yang kedua. Pada pendapat saya, dengan berbuat 
demikian, para pelajar tidak perlu berhenti menghadiri aktiviti ko-korikular yang 
mereka sertai pada masa ini. Selain itu, mereka juga akan menghabiskan lebih 
banyak masa di sekolah. Ini sekaligus akan mengurangkan masa mereka untuk 
berlepak bersama rakan-rakan di luar sekolah melakukan perkara-perkara yang 
kurang berfaedah. 
 
Saya berharap permohonan saya akan mendapat pertimbangan yang sewajarnya 
daripada pihak tuan. Keprihatinan tuan terhadap perkara ini amat saya hargai. 
 
Sekian, terima kasih. 
 
Yang benar 
Fazleen 

 

 
Muhammad Asyraf B Ameerudin 
Menengah 3E3 
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E-mel Rasmi (Pujian) 

 
Muhammad Izzul Hakim B S 
Menengah 3E3 

 

 

 

 

Daripada        : raihanmansur@e-warkah.com 

Kepada           : UnitedTaxi@utservices.com 

Subjek            : Pujian Terhadap Seorang Pemandu Teksi 
 

 
Tuan 
 
Saya, Raihan Mansur, amat tertarik dengan sikap baik seorang pemandu teksi dari 
syarikat tuan yang bernama Encik Bakar. Encik Bakar wajar diberi pujian kerana 
khidmatnya yang sangat cemerlang. 
 
Saya dapati bahawa Encik Bakar ialah seorang yang jujur. Beg saya yang telah 
tertinggal di dalam teksinya tempoh hari telah dipulangkan kepada saya dalam 
jangka masa yang pendek. Segala isi kandungan beg tersebut termasuk beberapa 
dokumen penting juga tidak disentuh dan dikembalikan dalam keadaan asal. Sikap 
jujur Encik Bakar dan kepantasan tindakannya benar-benar menyelamatkan syarikat 
saya daripada mengahadapi masalah besar.  
 
Selain itu, saya juga dapati bahawa Encik Bakar ialah seorang yang ramah. Dia 
berborak dengan saya di sepanjang masa perjalanan. Encik Bakar menceritakan 
pengalamannya menjadi seseorang pemandu teksi dan dia juga bertanyakan tentang 
pekerjaan saya. Sikapnya yang ramah ini membuat saya berasa selesa dan terhibur 
menaiki teksinya. 
 
Saya juga dapati bahawa Encik Bakar ialah seorang yang sopan. Dia mengukir 
senyuman yang manis dan menjaga budi bicaranya di sepanjang perbualan kami. 
Saya berasa begitu dihormati apabila menaiki teksinya. Yang jelas, Encik Bakar 
pandai melayani para penumpangnya. 
 
Oleh yang demikian, saya ingin mencalonkan Encik Bakar sebagai pemandu teksi 
contoh. Diharap tuan akan mengiktiraf khidmat cemerlang Encik Bakar dengan 
memberikan sijil atau apa jua pengiktirafan yang wajar. Saya ingin mengucapkan 
syabas dan terima kasih kepada Encik Bakar. 
 
Sekian, terima kasih. 
 
Yang benar 
Raihan Mansur 
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E-mel Rasmi (Aduan) 

Daripada        : farishahfarid@hotmail.com 

Kepada           : angkimwee@wellingtonsec.com 

Subjek            : Aduan tentang kegiatan kokurikulum yang terlalu panjang selepas 
masa sekolah 
 

 
Tuan 
 
Saya ialah seorang pelajar di Sekolah Menengah Wellington. Saya merupakan 
pelajar kelas 1A2. Tujuan saya menulis e-mel ini adalah untuk mengemukakan 
keprihatinan saya tentang  kegiatan kokurikulum yang terlalu panjang selepas masa 
sekolah. Saya dapati bahawa hal ini mendatangkan lebih banyak keburukan 
daripada kebaikan. Dalam e-mel ini saya akan memberikan keburukan mengadakan 
kegiatan kokurikulum yang panjang hingga ke petang. Saya juga akan memberikan 
saranan-saranan yang boleh dipertimbangkan oleh Tuan bagi mengatasi masalah 
ini. 
 
Saya berpandangan bahawa pelajar-pelajar sentiasa pulang rumah lewat dari 
kegiatan kokurikulum mereka. Ini menyebabkan mereka terlalu letih untuk membuat 
kerja rumah mereka. Selain itu, mereka juga kekurangan masa untuk menyelesaikan 
kerja rumah mereka. Akibatnya, mereka tidak menghantar tugasan mereka itu dan 
dimarahi oleh guru. 
 
Saya juga berpendapat bahawa masa kegiatan kokurikulum yang panjang 
menyebabkan pelajar terlalu letih untuk mengulang kaji pelajaran mereka serta 
membuat persiapan awal untuk pengajaran pada keesokan harinya. Natijahnya, 
pelajar-pelajar ini akan ketinggalan kerana tidak memahami apa yang diajarkan oleh 
guru mereka. 
 
Oleh yang demikian, saya ingin menyarankan agar masa untuk kegiatan kokurikulum 
dipendekkan supaya pelajar-pelajar boleh pulang awal. Tuan juga boleh menukarkan 
hari kegiatan kokurikulum kepada hari Sabtu. Dengan berbuat demikian pelajar-
pelajar akan dapat memberikan tumpuan yang sepenuhnya kepada pelajaran 
mereka pada hari kerja.       
 
Saya harap Tuan akan mempertimbangkan saranan-saranan yang telah saya 
berikan. Keprihatinan tuan terhadap perkara ini amat saya hargai. 
               
Sekian, terima kasih. 
 
Yang Benar 
Farishah Farid 

 

 
Abdul Hakim B Suderman 
Menengah 2A2 
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E-mel Rasmi (Permohonan) 

Daripada        : norman_hakim@yahoomail.com.sg 

Kepada           : pengetua_sekolah_menengah_melati@mms.pendidikan.com 

Subjek            : Aduan tentang persekitaran sekolah yang kotor 
 

Tuan 
 
Saya, Norman Hakim, merupakan pelajar menengah satu di Sekolah Menengah  Melati. 
Tujuan saya menulis e-mel ini adalah untuk memaklumkan kepada Tuan tentang persekitaran 
sekolah yang semakin kotor. 
 
Akhir-akhir ini, saya dapati keadaan persekitaran sekolah ini semakin menyakitkan mata. Hal 
ini tidak boleh dibiarkan kerana akan menjejaskan imej sekolah sekirannya ada orang-orang 
ternama yang mengunjungi sekolah kita. Kawasan-kawasan sekolah yang paling terjejas 
ialah kawasan kantin, tandas lelaki dan perempuan serta bilik darjah. 
 
Di kantin, paket-paket makanan ringan dan kotak-kotak air dibiarkan bertempiaran di lantai. 
Pinggan-pinggan dan cawan-cawan yang telah digunakan pelajar-pelajar juga tidak 
dikembalikan semula ke tempat meletak pinggan dan cawan terpakai. Sebaliknya ia dibiarkan 
berselerakan di atas meja menunggu pekerja-pekerja untuk membersihkannya. 
 
Di tandas, kebanyakan jamban-jamban telah tersumbat akibat kelakuan pelajar yang tidak 
bertanggungjawab yang membuang tisu-tisu basah ke dalamnya. Dinding, siling, pintu dan 
cermin tandas juga dikotori tisu-tisu. 
 
Di bilik darjah pula, kelihatan botol-botol minuman dan kertas-kertas bersepahan di lantai dan 
di bawah meja. Papan tulis tidak dibersihkan dan meja serta kerusi juga tidak disusun dengan 
rapi. Meja di bilik darjah semuanya kotor akibat perbuatan vandalisme pelajar. 

 
Untuk menangani masalah kotoran ini, saya ada beberapa saranan yang mungkin boleh 
Tuan pertimbangkan. Untuk mengatasi masalah kotoran di kantin, pihak sekolah boleh 
mengadakan pengawal sekolah untuk menjaga kawasan kantin pada waktu rehat untuk 
memastikan pelajar-pelajar tidak mengotorkan kawasan kantin dan mengikut segala 
peraturan yang ditetapkan. Kamera lita juga boleh dipasang untuk mengawasi perlakuan 
pelajar.  
 
Untuk mengatasi masalah kotoran di kawasan tandas pula, pihak sekolah boleh meletakkan 
papan tanda yang mengemukakan hukuman-hukuman yang boleh dijatuhkan kepada pelajar-
pelajar sekiranya mereka melakukan perbuatan vandalisme.  
 
Akhir sekali, untuk mengatasi masalah kotoran di bilik darjah, pihak sekolah bolehlah 
menyarankan agar setiap kelas mempunyai jadual kerja secara bergilir-gilir untuk 
membersihkan kelas. 

 
Saya amat berharap bahawa Tuan dapat mempertimbangkan aduan dan saranan-saranan 
yang telah saya ketengahkan ini. Saya berharap bahawa sama-sama kita dapat membuat 
sekolah ini sebuah tempat yang bersih dan kondusif untuk pelajar-pelajar. Saya juga 
berterima kasih atas masa yang telah Tuan luangkan untuk membaca e-mel ini. 
 
Sekian, terima kasih. 
 
Yang benar 
Norman 

 

Muhammad Haikal B Ahmad 
Menengah 2A2 
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Penyakit, Oh! Penyakit 
 
 

Sakitku datang tiada amaran 

Menyerang diriku tanpa halangan 

Lemah, tidak bermaya seluruh badan 

Sakitnya bukan kepalang 

 

Suhu badanku naik tiba-tiba 

Aduh!! Kepalaku berdenyut 

Apakah sebabnya? 

Aku cuba bangkit, tetapi tidak berdaya 

 

Letih, kurang tidur mungkin puncanya 

Virus, bakteria mungkin penyebabnya 

Oh! Doktor, kau sahajalah harapanku 

Akan ku ingat segala nasihatmu 

Apa yang penting ubatilah aku 

 

 

Khairuzzaman B Md Yazzid  
& Muhammad Faiq Dinie B Mohd F 
Menengah 2E2 
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Virus Berbahaya 
 
 

Malang tidak berbau 

Hingga badan lemah lesu 

Muka yang tampan menjadi layu 

Hilang senyuman manis si ayu 

 

Makan banyak, badan naik 

Jaga diri baik-baik 

Pergi doktor jika sakit 

Virus ini akan berjangkit 

 

Boleh makan apa yang digemari 

Tetapi kita harus menjaga diri 

Kalau tidak pasti menyusahkan diri 

Virus berbahaya memakan diri  

 

 

Nur Hafizah Bte Syed Shadiq  
Menengah 2E1 
& 
Nabilah Mustapa 
Menengah 2E2 
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Denggi 
 

 
Kehadiran yang tidak dijangka 

Berada di kawasan perumahan kita 

Pastikan keluarga kita tidak menjadi mangsa 

Gigitan nyamuk yang berbahaya 

Pastikan kanak-kanak kecil tidak diserang 

Akibatnya sangat menyakitkan 

Jika digigit tubuh tidak senang 

Yang diserang, susah diselamatkan 

 

Ia tidak segan-segan  

Menyerang kanak-kanak tanpa belas ikhsan 

Akibatnya nyawa akan terancam 

Nyamuk kau serangga berbahaya 

 

Nur Miza Bte Mohd Rosdi 
& Silvanny Yuwono 
Menengah 2E3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

Blog —Salahuddin 

Hari pertama 

Jumaat, 11 Disember 2011 

  Hari yang aku nanti-nantikan sudah tiba. Ini merupakan kali pertama aku 
mengikuti program penyerapan ke luar negara bersama kumpulan kokurikulum, 
tarian Melayu. Aku sangat meminati tarian Melayu setelah diperkenalkan oleh Cikgu 
Zairin. Beliau merupakan guru tarian Melayu.  Aku tiba di Lapangan Kapal terbang 
Changi, Terminal 3 pada jam 2:30 pagi. Setibanya aku di sana, aku makan sarapan 
pagiku dengan keluarga di restoran makanan segera,‘MacDonalds’. Aku berasa 
sangat gembira apabila aku melihat rakan-rakanku dari kumpulan tarian Melayu 
sudah berada di Terminal 3. Selepas pergi ke kaunter untuk memeriksa barang-
barang di dalam beg, kami dibawa ke satu tempat untuk mendengar taklimat yang 
disampaikan oleh Cikgu Rahimah. Kami dibahagikan kepada beberapa kumpulan.  
Aku gembira kerana dapat bersama rakan-rakan baikku di dalam satu kumpulan.  

Apabila aku tiba di Indonesia, kami dibawa ke sebuah masjid supaya pelajar 
lelaki dapat menunaikan solat Jumaat. Keadaan di masjid pada ketika itu penuh 
sesak dengan jemaah yang ingin menunaikan solat Jumaat.  Aku rasa bertuah dapat 
mengerjakan solat di dalam keadaan masjid yang sesak dengan jemaah. Selepas 
solat Jumaat, aku dan rakan-rakanku dibawa ke Taman Safari, Bogor.  Di sana, kami 
berpeluang untuk melihat haiwan-haiwan yang dibiarkan hidup bebas. Aku berasa 
sangat gembira pada ketika itu kerana dapat melihat haiwan-haiwan itu bergerak 
bebas tanpa halangan.  

Selepas ke Taman Safari, kami dibawa ke sebuah restoran untuk makan 
petang, makanan yang disajikan enak-enak rasanya.  Setelah makan, kami 
kemudiannya dibawa  ke Hotel Novotel untuk meletakkan barang-barang kami dan 
berehat kerana keesokan harinya jadual yang telah diaturkan sungguh padat.  Pada 
malam itu, aku dan rakan-rakan sebilikku tidur dengan lena kerana terlalu letih.   

Hari kedua 

Sabtu, 12 Disember 2011 

  Aku bangun dari tidur pada jam 6 pagi.  Kalau di Bandung, masanya lambat 1 
jam daripada Singapura. Jadi, sebenarnya aku bangun pukul 5 pagi waktu 
Singapura. Ia terlalu awal untukku tetapi aku memaksa diriku agar bangun juga 
kerana aku harus belajar bangun awal supaya aku tidak akan berasa malas.  Aku 
terus menghayunkan kakiku ke tandas untuk mandi. Tandas itu lengkap dengan 
tempat untuk mandi, jamban untuk membuang air kecil atau membuang air besar 
dan tempat untuk cuci tangan serta berus gigi. Aku mengambil masa15 minit untuk 
mandi. Setelah itu, badanku berasa segar.  

Kemudian, aku pergi ke tingkat satu Hotel Novotel untuk bersarapan pagi. 
Ada bermacam-macam makanan yang disediakan di situ. Aku yang memang terasa 
sangat lapar, makan sampai perutku tiga suku penuh. Selepas itu, aku pergi ke 
bilikku dan mengambil barang-barangku yang harus dibawa pada hari itu. Apabila 
aku sudah sedia, aku pergi ke lobi untuk berkumpul dengan rakan-rakanku yang lain. 
Setelah itu, kami pergi ke sebuah kawasan gunung berapi yang dinamakan 
Tangkuban Perahu.  Setibanya, aku dan rakan-rakanku di gunung berapi itu kami 
dikejutkan dengan hembusan angin yang menyejukkan. Tidak aku sangka bahawa 
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keadaan di atas gunung akan berasa begitu sejuk sehingga aku terpaksa memakai 
baju sejuk.  Selepas 1 jam berada di sana untuk mengambil tahu sejarah dan 
bergambar bersama rakan-rakan dan guru-guru, kami pun mula menuruni gunung itu 
untuk pergi ke UPI. 

Di UPI, kami diperkenalkan kepada dua orang guru tari yang terkenal di 
Universiti itu dan mereka yang akan menjadi guru tari kami.  Kami akan mempelajari 
tarian Sunda di sana.  Pada awalnya, aku dan rakan-rakan mendapati bahawa 
menari tarian Sunda ini agak sukar tetapi dengan usahaku dan rakan-rakanku, kami 
semua akhirnya dapat mengingati gerak tariannya. Kami diberikan masa 4 jam di 
sana. Apabila kami sudah habis belajar tariannya, kami semua dibawa ke sebuah 
restoran untuk makan malam. Setelah itu, kami semua dibawa ke sebuah gedung 
untuk membeli cenderahati untuk keluargaku dan rakan-rakanku di Singapura. Pada 
jam 9:30 malam, kami sudah sampai di Hotel Novotel dan kami berkumpul untuk 
mendengar taklimat daripada guru-guru kami untuk hari seterusnya. Berapa minit 
kemudian, kumpulanku dan yang lain semua naik ke bilik masing-masing. Aku mandi 
dulu lalu terus tidur kerana terlalu letih. 

Hari ketiga 

Ahad, 13 Disember 2011 

Aku mandi pada masa 6:30 pagi dan terus menggosok gigiku. Aku selesai 
mandi dan menggosok gigiku pada jam 6:50pagi. Berapa minit kemudian, badanku 
tiba-tiba terasa panas. Aku mendapati bahawa aku menghidap demam panas. Aku 
terus memberitahu  guruku, Cikgu Rahimah mengarahkan aku agar memakan ubat 
yang aku bawa dan berehat sahaja di dalam bas.  Aku tidak dibenarkan mengikuti 
program pada hari itu kerana aku perlu banyak berehat agar cepat sembuh. 

Aku setuju dengan nasihat guruku tetapi pada masa yang sama aku berasa 
sedih kerana aku tidak dapat mengikuti aktiviti-aktiviti seterusnya dengan rakan-
rakanku. Aktiviti yang pertama ialah pergi ke kebun strawberi untuk memetik 
strawberi. Rakan-rakanku mengambil lebih sedikit untuk diberikan kepadaku supaya 
aku cepat sembuh. Aku beruntung mendapat rakan-rakan yang prihatin seperti 
mereka.  Selepas ke kebun strawberi, rakan-rakanku terus pergi ke tempat tarian 
Sunda. Aku tidak dapat mengikuti kelas tarian itu sebaliknya aku tidur di dalam bas 
selama 4 jam.  Selepas rakan-rakanku selesai menjalani latihan tarian Sunda, kami 
dibawa ke sebuah restoran untuk makan malam.   Pada jam 9 malam, kami semua 
sampai di Hotel Novotel. Kami terus pergi ke bilik masing-masing. Setelah aku 
mandi, aku terus tidur kerana aku harus cukup rehat supaya aku boleh sembuh. 
Rakan-rakanku yang lain semua menonton televisyen, berjumpa rakan lain di bilik 
mereka tetapi aku seorang sahaja yang tidur. 

Pengalaman selama 5 hari 4 malam di Bandung, Indonesia merupakan suatu 
pengalaman yang tidak dapat aku dan rakan-rakanku lupakan.  Ia merupakan suatu 
program penyerapan yang sangat bermakna kepada diriku kerana selain daripada 
dapat mempelajari tarian baru, kami juga dapat mempelajari budaya serta menikmati 
tempat-tempat menarik yang terdapat di Bandung.  Saya berharap agar saya akan 
berpeluang untuk mengikuti program penyerapan ke luar negara lagi. 

 
Muhammad Salahuddin B Samsudin 
Menengah 2A2 
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Blog – Syazwani 

Hari Pertama  

6hb Januari 2012  

Hari itu amat istimewa. Pada hari itu terdapat rumah terbuka bagi kegiatan 
ko-kurikulum untuk semua pelajar menengah satu. Ini diadakan supaya mereka 
dapat memilih kegiatan ko-kurikulum yang mereka hendak sertai. Perkhemahan 
latihan bola jaring pula diadakan selepas itu.  Pada hari itu, aku membawa beg yang 
berat berisi baju-baju dan buku-buku sekolah. Aku membawa baju-baju itu supaya 
aku tidak perlu pulang semula ke rumahku setelah tamat waktu sekolah nanti. Tiba di 
sekolah, ramai kawan sekelas aku menyoal kenapa aku membawa beg yang besar. 
Permulaan hari itu amat membosankan kerana pelajaran dijalankan seperti biasa. 
Namun, selepas waktu sekolah, aku dan ahli-ahli bola jaring yang lain sibuk 
memotong surat sebaran yang akan kami sebarkan kepada pelajar-pelajar 
menengah satu nanti. 

Setelah itu, aku dan kawan-kawan bola jaringku mengambil beg kami yang 
berat itu masuk ke sebuah bilik darjah untuk disimpan dan bilik itu kemudiannya 
dikunci supaya barang-barang kami tidak hilang. Selepas itu, aktiviti rumah terbuka 
itu dijalankan. Semua ahli bola jaring harus bertahan dalam keadaan cuaca panas 
kerana meja kami berada di tengah-tengah barisan persegi.  Ramai murid 
perempuan yang datang ke meja kami untuk mencuba bermain bola jaring. 
Sementara itu, aku dan ahli-ahli yang lain memberikan surat sebaran untuk pelajar-
pelajar perempuan. Masa berlalu begitu pantas. Aktiviti rumah terbuka itu juga sudah 
selesai. Semua ahli ko-kurikulum yang lain mula berkemas untuk pulang. Tetapi tidak 
untuk kami, kami masih ada perkhemahan selepas itu.  

Kami berlatih bola jaring sehingga jam sepuluh malam.  Setelah itu, kami 
membersihkan diri di dalam bilik air yang telah dikhususkan untuk kami.  Setelah itu, 
kami makan malam di kantin sekolah sebelum kami dibenarkan kembali ke bilik 
darjah untuk kami berehat dan tidur.  

Hari kedua 

7hb Januari 2012 

  Aku dikejutkan oleh kawanku tepat pada jam 5.45 pagi. Aku mencari-cari 
barang untuk bersiap dalam kegelapan kerana tidak mahu mengganggu ahli-ahli 
yang lain kerana jam masih awal lagi. Aku menunggu untuk beberapa minit selepas 
selesai mandi kerana masih ada masa sebelum kami semua perlu pergi berkumpul 
di kantin untuk bersarapan. Setelah menunggu beberapa minit, aku mula 
menggambil pinggan dan sudu garpu. Kami harus makan dengan cukup kerana 
nanti, kami semua harus mula berlatih. Selepas makan, kami diberikan masa berehat 
untuk beberapa minit sebelum latihan bermula. Latihan berlangsung sehingga waktu 
senja. Setelah itu, kami diberikan dua jam untuk membersihkan diri dan berehat. 
Selama dua jam itu, aku meluangkan masa dengan kawan-kawan dan guruku. Masa 
berlalu dengan pantas, tidak ku sedari, dua jam sudah berlalu. Kami berkumpul 
untuk ke restoran makanan segera, McDonald’s untuk makan malam kami. Kami 
berjalan dari sekolah sehingga ke McDonald di Sun Plaza. Kami makan sambil 
berborak dengan gembira setelah penat berlatih. Kami pulang ke sekolah dengan 
perut yang kenyang. Setelah itu, kami pun memadamkan lampu lalu terus tertidur.  
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Hari Ketiga 

8hb Januari 2012   

Aku terbangun apabila mendengar jam locengku berbunyi. Seperti biasa, aku 
harus mencari barang-barang dalam kegelapan. Aku mengejutkan kawan-kawanku 
dan terus ke tandas untuk bersiap. Selepas itu, aku dan kawan-kawanku berkumpul 
di kantin untuk bersarapan. Selepas itu, kami sambung berlatih sehinggalah jam 11 
pagi. Kami mula mengemas barang-barang kami. Walaupun matlamat pertama 
perkhemahan ini untuk melatih kami semua, aku tetap berasa gembira kerana aku 
dapat membina stamina dan berpeluang untuk meluangkan masa bersama kawan-
kawanku. 

 
Nur Syazwani Bte Mohd Saiful 
Menengah 2A2 
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Penghargaan kepada semua 
pelajar yang telah 

menyumbangkan karya-karya 
mereka. Semoga yang lain 

mendapat inspirasi untuk terus 
berkarya. 
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SEKOLAH MENENGAH SEMBAWANG 

SENARAI KOSA KATA  

 

KEPALA/MINDA 

fikir jangka tanggap renung  

anggap kira teka    

agak sangka telah   

andai simpul firasat   

duga tafsir ramal   

 

idea     

pendapat     

fikiran     

ilham     

     

 

TELINGA 

dengar ngiang    

hirau dengung    

peduli bunyi    

ambil kira     

     

 

MATA  

lihat jegill kenyit  renung tilik 

belek jeling nampak tatap tinjau 

beliak jengah pandang teliti tonton 

intai jenguk perhati tengok  

intip kerling perasan tenung  
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HIDUNG / JENIS BAUAN 

hidu hancing harum   

bau hapak wangi   

cium hangit semerbak   

busuk tengik aroma   

hanyir  basi    

 

MULUT  

bicara ucap cela sembang  

borak ujar hina syarah  

bual titah fitnah bincang  

cakap arah ejek dialog  

kata perintah leter mesyuarat  

lafaz tegur bebel   

luah tuduh repek   

tutur cerca nasihat   

sebut caci puji   

 

teriak hamun slanga nyanyi  

jerit sumpah dialek baca  

herdik maki telor deklamasi  

pekik  seranah loghat bersiul  

laung kutuk  mendodoi  

lolong bentak    

lalak sergah    

ratap raung    
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TANGAN 

angkat galas junjung tatang  

ambil gendong kandar usung  

bawa jinjing kendong seret  

angkut jinjit pikul sandang  

bimbit julang tanggung   

 

tepuk palu cubit raba taruh 

jentik bedal pial selak bubuh 

pukul belasah picit godeh bancuh kopi 

sepak lempang pulas uli / adun  

tampar tempeleng tekan tuang  

 

capai pungut ragut   

cekup terima rampas   

peroleh tolak cabut   

pegang tarik renggut   

petik tuai sentak   

 

KAKI / PERGERAKAN / TEMPAT BERGERAK 

berjalan seret cabut   

rangkak lompat kesot   

tempang lonjak    

hincut  lari    

rangkak lari-lari anak    
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bergerak bertolak bergegas bingkas  

berangkat keluar menghampiri   

beredar mengalih mendekati   

berhambus meluru tergesa-tergesa   

berlalu memecut kelam kabut   

 

jalan raya titi laluan   

lorong jejantas    

lintasan jejambat    

terowong lebuh raya    

jambatan landasan    

 

     

     

     

     

     

 

PERASAAN  

gembira bahagia    

suka hati seronok    

girang meriah    

ceria     

riang     

 

sedih sugul    
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dukacita muram    

pilu sayu    

hiba gundah gelana    

gundah     

 

hampa     

kecewa     

putus asa     

     

     

 

geli hati  lawak    

kelakar     

lucu     

jenaka     

komedi     

 

marah geram    

radang     

berang     

dendam     

sakit hati     

 

malu     

aib     

segan     
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bingung     

keliru     

kacau     

tidak keruan   

 

  

 

kasihan lara    

belas simpati    

haru     

hiba     

ihsan     

 

ragu syak    

curiga prasangka    

sangsi     

waswas     

rawan     

 

bimbang resah    

khuatir     

cemas     

gusar     

gelisah     

 

KEADAAN / SUASANA 

bising huru-hara dentuman   

riuh hingar-bingar dengung   
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kecoh deru ribut   

gamat kacau bilau rusuh   

gempar gempita tempur 

 

  

 

sunyi hening    

senyap jauh    

sepi kosong    

diam lengang    

     

 

terang gemerlap pasti terbukti  

bening kerdip nur   

cerah kerlip siang   

jernih ketara silau   

nyata pancaran tegas   

 

gelap kabur samar   

balam kelam suram   

buta mendung    

buram pudar    

hitam rabun    

 

buruk gelap lusuh reput  

antik karat negatif rosak  

cacat lama primitif silam  

 lanjut purba tua  
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 lapuk rapuh usang  

 

cantik indah menarik menawan  

anggun jelita molek   

ayu kacak ranggi   

elok lawa segak   

gagah manis tampan   

 

sakit derita lemah merana seksa 

azab gila luka nazak sengal 

bengkak gering melarat ngilu sengsara 

bisa kebas  pedih tenat 

demam    uzur 

 

letih lelah    

penat mengah    

jerih lembik    

lesu lenguh    

payah lesu    

 

susah     

sukar     

sulit     

berat     

mustahil     
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gaduh kacau bilau kontroversi sabung telingkah  

balah kecamuk krisis sengketa tempur 

ganggu kelahi laga tegang  

huru-hara konfrontasi lawan tekak  

kacau konflik rusuh telagah  

 

goyang hinggut letup rebak  

ayun gerak letus tular  

buai kocak didih jangkit  

lenggok goncang gelegak biak  

lenggang gegar semarak   

 

PERBUATAN  

sila     

ajak     

jemput     

pelawa     

undang     

 

duduk     

cangkung     

selunjur/berlun

jur 

    

simpuh     
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FRASA MENARIK 

PERASAAN 
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FIKIRAN 
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SUASANA TEMPAT / CUACA / MASA 
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GAMBARAN FIZIKAL MANUSIA 
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PERBUATAN 
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LAIN-LAIN 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 
TERUSKAN USAHA KENDIRI PERKAYA KOSA KATA! 

 


