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Teman Sekolah Rendah Saya 

Nama teman sekolah rendah saya ialah Ammar.  Kami telah berkawan 

sejak tadika lagi.  Dia telah menjadi kawan baik saya kerana kami berdua 

berkongsi minat yang sama. Kami berdua sangat minat bermain permainan 

dalam talian.  Kami berdua akan selalu bermain permainan dalam talian setiap 

hujung minggu. 

Ammar orangnya berbadan besar kerana dia kuat makan.  Berbeza 

sungguh jika dibandingkan ketika saya mula-mula mengenalinya.  Semasa tadika, 

Ammar berbadan kecil dan dia kelihatan comel.  Bapa saya suka mengusik 

Ammar dengan mengatakan dia kelihatan comel.  Kulit Ammar pula gelap 

kerana dia ada keturunan India.  Dia juga memakai cermin mata.  

Ammar ialah seorang yang suka menolong orang lain. Apabila dia 

ternampak seorang yang memerlukan bantuan, dia tidak akan teragak-agak 

untuk membantu orang itu.  Pada suatu ketika, saya pernah ternampak dia 

membantu seorang warga emas untuk mengangkat beras yang seberat 10 kg.  

Baik sungguh Ammar.  Dia juga ialah seorang yang tidak senang mengaku kalah.  

Jika dia tidak dapat melakukan sesuatu, dia akan cuba sedaya-upaya untuk 

melakukannya sehingga dia dapat lakukan dengan baik. Ammar juga merupakan 

seorang peramah. Dia akan selalu memulakan perbualan dengan sesiapa sahaja 

dia jumpa. Pernah sekali, dia dengan bersahaja berbual dengan seorang warga 

emas di perhentian bas kerana Ammar dapati warga emas itu mungkin dalam 

kesunyian. 

Banyak pengalaman yang telah saya lalui bersama Ammar.  Namun, satu 

pengalaman yang tidak boleh saya lupakan adalah ketika dia “kehilangan” 

dompetnya. Pengalaman ini amat mencuit hati saya.  Ketika itu, kami berdua ke 
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panggung wayang untuk menonton filem, ‘Fast and Furious 7’. Setelah filem itu 

tamat,  Ammar mengeluarkan dompetnya untuk membeli sebotol air. Dia mula 

panik kerana dia tidak dapat mencari dompetnya. Saya menyuruhnya untuk 

mengeluarkan semua barang-barang yang ada di dalam begnya. Namun, kami 

masih tidak dapat berjumpa dompet Ammar. Kami langsung ke kaunter 

perkhidmatan pelanggan untuk meminta tolong.  Kaki tangan itu membuat 

pengumuman mengenai kehilangan dompet Ammar melalui pembesar suara.  

Pekerja itu menyuruh kami duduk di bangku hadapan kaunter itu. Ketika kami 

hendak duduk, Ammar terasa ada benda di dalam kocek belakang seluarnya.  Dia 

mengeluarkan benda itu.  Rupa-rupanya dompetnya.  Ammar berasa gembira 

kerana dia dapat menjumpa dompetnya. Kami memberitahu pekerja itu tentang 

dompet Ammar.  Saya mentertawakan Ammar atas “kebodohannya” itu.  

Setelah itu, kami pun pulang dengan gembira.  Saya memberitahu Ammar agar 

lebih berhati-hati menyimpan dompetnya. 

Saya berharap agar perhubungan saya dan Ammar berkekalan.  Saya 

juga berharap agar kami berdua berjaya dalam apa yang kami ceburi. 

 

Faris Hamizan Bin Zuraini(1EX1) 
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Gambarkan pengalaman dan perasaan kamu melawati satu tempat menarik 

di Singapura 

Saya sekeluarga dan saudara-mara saya pergi ke Universal Studio (USS) 

untuk menyambut hari lahir nenek saya. Pada ketika itu, kami semua berasa 

sangat seronok dan gembira kerana dapat menaiki ‘Roller Coaster’ dan dapat 

menikmati tempat itu bersama keluarga saya yang tercinta. Tiba-tiba, sesuatu 

yang buruk berlaku yang menimpa sepupu saya. Kejadian itu tidak dapat saya 

lupakan dan masih bermain-main di fikiran saya. 

“Ibu, siapa akan mengikut kami selain Nek Idah? Pasti nenek akan berasa 

sangat terharu dengan kejutan yang dirancang oleh kami,” kata saya dengan 

nada yang gembira. 

Tiba sahaja kami sekeluarga dan saudara-mara saya di USS, kami terus 

bergegas ke pintu masuk ‘Roller Coaster’. Kami harus beratur sebelum menaiki 

‘Roller Coaster’ itu. Pengalaman menaiki ‘Roller Coaster’ amat menyeramkan 

tetapi seronok dan kami semua puas hati. Kami semua pekik apabila ‘Roller 

Coaster’ itu turun dengan lajunya. Itulah pertama kali saya menaiki ‘Roller 

Coaster’ bersama sepupu-sepupu saya. 

Setelah menaiki ‘Roller Coaster’ yang bernama ‘Cylon’ dan ‘Human’, 

kami pun mengajak bapa kami menaiki ‘The Mummy Ride’. Bapa kami serik dan 

tidak mahu ikut kami lagi kerana ‘The Mummy Ride’ amat menyeramkannya 

sehingga dia termuntah. Selepas kami semua puas menaiki semua permainan di 

USS, kami pun mencari tempat makan. 

Setelah mengisi perut yang kosong, ibu saya mengeluarkan kek coklat 

dan membawanya ke arah meja nenek saya sambil kami semua menyanyikan 

lagu ‘Selamat Hari Jadi’. Air matanya mula mengalir perlahan. Hatinya tersentuh. 
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Tiba-tiba, sepupu saya, Adam, rebah dan pengsan. Dengan segera, bapa 

membawanya keluar USS dan terus menuju ke hospital berdekatan. 

Setelah selesai diperiksa oleh seorang doktor, dia memberitahu bapa 

saya bahawa sepupu saya menghidapi gastric. Kami semua amat risau dengan 

keadaan Adam, terutama nenek. Maklumlah Adam merupakan cucu 

kesayangannya. Setelah beberapa hari, Adam kembali pulih. Dia dibawa pulang 

dan terus berjumpa dengan Nek Idah. Dia berasa sangat lega. Adam berjanji 

untuk mengisi perut dan tidak membiarkan perutnya kosong. 

Kejadian ini mengajar saya untuk berterima kasih dan bersyukur dengan 

apa yang saya ada sekarang. Saya juga harus menjaga kesihatan dan jangan 

biarkan perut kosong. Penyakit boleh datang bila-bila sahaja tanpa kami duga. 

 

Syabirah (2CO4) 
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Gambarkan pengalaman dan perasaan kamu melawati satu tempat menarik 

di Singapura 

 

“Wah! Lawanya bangunan ini, ibu.” Aku kagum melihat bangunan yang 

terletak berdekatan dengan stesen MRT City Hall. Ibu memberitahu saya 

bahawa bangunan itu merupakan Muzium Singapura. Aku tidak sabar untuk 

memasuki muzium itu bersama ibu. 

Menurut ibu, Muzium Singapura dibina pada tahun 1849. Malahan, 

Muzium Singapura merupakan muzium yang tertua di Singapura. Pada tahun 

1887, muzium itu berpindah ke Stamford Road. Banyak sejarah Singapura boleh 

didapati di dalam muzium itu.  

Salah satu artifak yang paling aku minati di Muzium Singapura ialah 

artifak Perang Dunia Dua. Aku pelajari banyak sejarah tentang Perang Dunia Dua 

yang telah berlangsung di Singapura. Mengingat kembali sejarah hitam itu, aku 

bersyukur kerana sekarang Singapura sudah aman. Sedih juga apabila ibu 

menceritakan kehidupan semasa Perang Dunia Dua. Menurut ibu, banyak 

tentera Singapura terkorban dan rakyat Singapura terpaksa merana selama 

Perang Dunia Dua itu berlangsung. 

Selain itu, aku dapat mendengar lagu Kebangsaan ‘Majulah Singapura’ 

dimainkan di salah satu pameran di dalam Muzium Singapura. Aku kagum 

apabila aku mendapat tahu lagu kebangsaan dicipta oleh Zubir Said pada tahun 

1958 dan beliau tidak meminta sebarang bayaran. Semasa lagu itu dimainkan, 

kelihatan gelagat budak-budak kecil yang menyanyikan lagu kebangsaan dengan 

penuh semangat. Aku turut menyanyi bersama mereka. 
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Terdapat ramai pelancong juga yang melawat Muzium Singapura. Aku 

sempat membuat kawan bersama seorang pelancong yang berasal dari New 

Zealand. Beliau kagum melihat Muzium Singapura yang penuh dengan sejarah. 

Namun, perkara yang sangat mengagumkannya ialah bagaimana Singapura 

mampu menjadi aman damai dan merapatkan hubungan antara berbilang kaum. 

Aku hanya mampu senyum. 

Aku bersyukur menjadi seorang rakyat Singapura. Bukan sahaja negara 

ini aman, penduduknya juga berbilang bangsa dan agama. Kami semua rapat. 

Aku bersyukur kerana ibu membawaku ke Muzium Singapura semasa cuti 

sekolah. 

 

Nadiah Zarifah (2CO4) 
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Satu Pergaduhan Di Dalam Gerabak MRT 
 

Pada waktu tengahari yang panas terik itu, lebih lima minit saya 

menunggu kereta api gerak cepat (MRT) untuk pulang ke rumah tetapi ia masih 

belum tiba. Saya melihat ke arah di mana kereta api akan datang dan menoleh 

ke papan tanda pengumuman elektronik. Ia hanya akan tiba di stesen Ang Mo 

Kio dalam masa 3 minit. Stesen itu amat sesak dengan para penumpang. Sebaik 

sahaja kereta api tiba, kami masuk ke gerabak kereta api dengan cepat sebelum 

ia dipenuhi. 

Seperti disangkakan, tempat duduk di dalam gerabak sudah dipenuhi 

tetapi saya tidak kisah. Ada seorang wanita tua Cina yang membawa barangan 

berat dan kakinya bergetar-getar. Namun, tiada penumpang yang memberinya 

tempat duduk. Kasihan sangat. Semakin ramai penumpang yang memenuhi 

gerabak itu apabila ia sampai di stesen Yio Chu Kang.  

Saya menoleh ke kiri dan ke kanan. Ada yang kelihatan seperti 

merehatkan mata, ada pula yang dengan selambanya aktif menggunakan 

telefon bijak. Seorang lelaki Cina yang berkaca mata berbentuk segi empat 

dengan ketinggian dalam 1.7m kelihatan sedang bergerak menuju ke tempat 

duduk kosong yang berdekatan dengan tempat yang dia berdiri. Dari raut 

wajahnya, dia kelihatan penat.  Baru sahaja dia mahu duduk, seorang wanita 

Cina yang berambut panjang, berkulit putih salju dan tinggi lampai bergegas dan 

mengambil tempat kosong itu tanpa menghiraukan para penumpang di 

sekelilingnya. 

Lelaki Cina itu menunjukkan ketidakpuasan hatinya dengan menjegilkan 

matanya ketika memandang wanita itu. Dia meluahkan kata-kata yang kasar 

kepada wanita itu dan menghentakkan kakinya. Sebagai respons, wanita Cina 
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itu berdiri lalu menjerit. Lelaki itu tersenyum dengan sinisnya dan kelihatan 

seperti mahu meludah ke wanita itu. 

Sebelum sempat dia meludah, seorang lelaki Melayu berkulit kuning 

langsat dan berbadan agak gempal tiba-tiba menuju ke arah lelaki Cina tersebut 

dan memberikan tumbukan kuat. Lelaki Cina itu meludah ke bawah dan 

membalas serangan. Mereka saling bertumbukan. 

Keadaan di dalam gerabak kami menjadi kacau-bilau. Penumpang-

penumpang dalam kekeliruan dan wajah mereka kelihatan panik. Mereka 

semua memandang ke arah pergaduhan tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saya 

gerun menyaksikan pergaduhan itu.  

Lelaki-lelaki yang bergaduh itu bergelut tidak terhenti. Ada penumpang 

lain yang menyuruh mereka menghentikan pergaduhan tetapi tidak berani 

masuk campur. Apabila kereta api  tiba di stesen Khatib, beberapa penumpang 

bergegas keluar untuk mencari kakitangan stesen. Seorang pegawai kelihatan 

berlari dan masuk ke gerabak itu. Kedua-dua lelaki yang terlibat cuba melarikan 

diri keluar tetapi dihalangi beberapa pegawai polis. Wanita Cina yang terlibat 

juga diminta keluar untuk memberikan kenyataan. 

Semasa saya menunggu bas di pusat pertukaran bas Yishun, saya 

menyingkap peristiwa yang  terjadi di dalam gerabak kereta api pagi itu. Saya 

berasa bahawa kita harus bersabar dan tidak mudah naik angin jika sesuatu yang 

tidak kita senangi berlaku. Lelaki Cina itu sepatutnya menunggu tempat duduk 

kosong yang lain kerana pasti ada penumpang yang akan turun di setiap stesen. 

Tanpa kesabaran, perkara kecil pun boleh menjadi punca satu pergaduhan 

sehingga menyebabkan kekecohan.  

Dg Muhammad Aqil Bin MD Alias(3IN2) 
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Pertengkaran Di Bazar Geylang Serai 

                         Aku telah pergi membeli-belah di bazar Geylang Serai 

semasa perayaan Hari Raya Aidilfitri. Aku sedang mencari cemil-cemilan yang 

enak untuk dibawa pulang setelah penat berjalan-jalan di Tanjong Katong 

Kompleks, tiba-tiba aku terlihat seorang wanita sedang bertengkar dengan 

seorang pekedai menjual pakaian. Mula-mula suara mereka kurang jelas bila aku 

mula mengikut suara itu, aku ternampak dua orang sedang bergaduh.   

             Apabila aku ternampak pergaduhan itu, aku terus mendekati 

orang-orang yang berada di sekeliling dua wanita yang sedang bergaduh itu. Aku 

tidak faham apa yang dua wanita itu bercakap kerana mereka bercakap dengan 

menggunakan bahasa Cina. Namun, kedengaran seperti mereka sedang 

menggunakan bahasa kesat dan orang ramai cuba meleraikan pergaduhan 

mereka. Si pembeli mula berkasar dengan pekedai itu walaupun pekedai itu 

cuba untuk menenangkannya dengan cara yang lembut. Pergaduhan itu 

semakin buruk kerana mereka bertolak-tolak antara satu sama lain. Pekedai itu 

sudah hilang sabar kerana dia sudah cuba bercakap secara baik-baik dengan 

pembeli yang dia tidak sengaja tertukar baju pembeli dengan orang lain tetapi 

pembeli tidak mengendahkannya. Pembeli itu tidak dapat menahan sabar lalu 

dia menarik rambut si penjual hingga mereka berdua tergolek di lantai.   

            Aku rasa semakin takut dan gementar kerana mereka semakin 

ganas dan tiada siapapun yang cuba membantu sebaliknya hanya menonton 

kejadian itu seperti suatu pementasan. Oleh disebabkan tiada orang menolong, 

aku mengambil inisiatif untuk menelefon polis dan beritahu apa yang sedang 

berlaku di bazar Geylang Serai dan meminta pegawai polis itu untuk datang 

dengan segera kerana situasinya semakin buruk. Tidak lama selepas aku 

menelefon polis, kereta polis pun tiba dengan bunyi siren yang kuat. Dua wanita 
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yang sedang bertengkar tiba-tiba berhenti kerana terkejut dengan kedatangan 

dua pegawai polis. Dari jauh, aku nampak dua wanita seperti disoal pelbagai 

soalan. Selepas itu, aku nampak mereka sudah berdamai si pembeli itu pun 

sudah meminta maaf kepada pekedai kerana membuat sesuatu hal yang kecil 

menjadi besar. Orang-orang di sekeliling mula beredar termasuk aku. Apabila 

aku mahu melangkahkan kaki dari kawasan itu, dua pegawai polis itu datang ke 

arah aku dan memanggil aku, aku menjawab semua soalan yang ditanya lalu 

memberitahu apa yang telah berlaku. Pegawai polis itu mengucapkan terima 

kasih kerana cepat memberitahu kepada polis tentang kejadian itu.   

           Selepas aku pulang, aku membuat refleksi di dalam bilik aku 

tentang kejadian pertengkaran di bazar Geylang tadi. Tidak aku sangka, perkara 

kecil yang tidak seharusnya dibesar-besarkan boleh menjadi besar dan tidak 

terkawal. Pada pendapat aku, kita harus bertolak ansur atas kesalahan yang kecil 

supaya tidak akan cepat rasa marah.   

           Semasa aku buat refleksi, tiba-tiba ibuku mengetuk pintu bilikku. 

Aku terjaga sekejap lalu membuka pintu bilik dan ibuku berkata.   

           "Haziqah, polis telefon ibu dan beritahu ibu yang kamu membantu 

polis dalam pertengkaran di bazar tadi?". Ibu berkata dengan suara yang 

bangga.   

            Aku beritahu ibu, aku yang membantu mereka tadi sebab aku 

takut ada sesiapa yang cedera. Ibu aku berkata bahawa dia sangat bangga 

dengan sikap aku dan mahu aku teruskan sikap baikku ini. Aku pun berjanji untuk 

sedia membantu sesiapa sahaja yang memerlukan bantuan.   

Siti Nurhaziqah Bte Norhissam (4TE5)  
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Aisyah 
 

Tidak disangkakan aku akan berkawan rapat dengan Aisyah, seorang 

yang aku amat benci dahulu. Aku sekarang berada di rumah Aisyah untuk 

menolongnya membuat kuih ondeh-ondeh. Aku pun teringat mengapa aku 

benci Aisyah dahulu. Dahulu, Aisyah seorang yang akan mengejek saiz badan aku 

di hadapan rakan-rakanku. Dialah sebab perhubungan antara aku dengan rakan-

rakanku putus. Sejak situasi itu, aku telah kuruskan badan aku. Ejekan pun sudah 

berhenti apabila mereka sudah melihat aku telah kuruskan badan. Aku pun telah 

membuat kawan-kawan yang baharu tetapi kebencian terhadap Aisyah tidak 

berubah. 

Selepas kuih ondeh-ondeh sudah siap, aku menghidupkan televisyen 

untuk melihat berita. Tiba-tiba, berita tentang sesuatu kemalangan diceritakan. 

Ada kemalangan yang telah berlaku berdekatan dengan sekolahku. Setelah 

mendengar berita itu, fikiran aku menerawang jauh lalu teringat peristiwa yang 

berlaku tahun lepas. Peristiwa yang hampir meragut nyawa aku dari dunia ini 

dan sebab mangapa aku mengubah padangan aku terhadap Aisyah. 

Aku sedang berjalan ke arah lintasan zebra untuk memasuki sekolahku. 

Sambil berjalan, aku juga mengulang kaji nota-nota Bahasa Melayu aku kerana 

mahu membuat yang terbaik untuk peperiksaan Bahasa Melayu. 

Apabila aku mahu melintas, aku sungguh fokus kepada nota-nota aku 

sehingga tidak menyedari sebuah kereta sedang bergerak dengan laju ke arah 

aku. Tiba- tiba, aku ditolak ke hadapan supaya tidak dilanggar oleh kereta itu. 

Pada saat itu, aku tidak mempercayai mataku. Aku pun kelip mataku beberapa 

kali untuk membuktikan aku tidak bermimpi. Aku pun mula sedar bahawa aku 

telah diselamatkan oleh seorang  yang aku tidak sangka akan menyelamatkan 

aku. Sejak kejadian itu, kami telah mengetepikan masa lalu kami dan berminta 
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maaf sama-sama. Perhubungan antara aku dengan Aisyah juga bagai isi dengan 

kuku. 

Sentuhan seseorang di bahuku membuat aku pulang ke masa kini. 

Apabila aku membuka mataku, aku ternampak wajah risau Aisyah. 

“Awak tidak apa-apa?” Aisyah bertanya. 

Aku hanya menggelengkan kepalaku lalu tersenyum mengingati hari dia 

telah menyelamatkan aku. Aku pun berfikir kepada diriku yang manusia akan 

bertaubat. 

Izzah Atirah (2CO1)  
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                                                  Kawan baruku, Irka 

 

“Quraisyah! Aku ada berita nak beritahu kau,” terjah Nirsa. 

“Kau tahu Irka cakap apa pasal kau?Dia kata kerana kau cacat, kau 

seorang pemalas,” kata Nirsa lagi.  

“Bila dia kata?” tanya aku. 

“Semasa aku jalan di tepinya tadi,” jelas Nirsa. 

“Sekali lagi. Apa aku buat sampai dia sebarkan berita ini? Selain daripada 

kau, siapa lagi yang Irka memberitahu berita buruk tentang aku? Setahu aku, 

Maria, Maisarah, Qalysa, Qairah dan Airis memberitahu aku tentang itu. Cerita 

mereka lebih kurang sama dengan kau,” soal aku. 

“Aku tak ingat. Aku harus pergi, Sara tengah panggil aku dari tadi. Jumpa 

lagi ya!” sahut Nirsa. 

Aku tidak menjawab sahutannya. Otak aku sedang ligat berfikir, 

mengapa Irka sebarkan perkara-perkara ini? Aku pun tidak pasti. Apa yang aku 

buat sehingga dia bersikap dingin terhadap aku? Lagipun, kami tidak pernah 

bertegur sapa. 

“Quraisyah! Kau pergi beli dulu!” panggil Izlynn. Aku tersentak dari 

lamunan aku. Lantas aku pergi membeli makanan aku. Apabila aku pergi ke kedai 

kegemaranku untuk membeli nasi lemak, aku terpandang seseorang.  

“Panjang umur. Aku baru saja fikir pasal Irka. Itu pun dia. Nasib aku 

memang malang,” bisik aku di dalam hati. 
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Aku bergegas pergi ke kedai. Apabila sudah tiba masanya untuk aku 

membeli makanan aku, aku bertentang mata dengan Irka. Cepat- cepat aku 

mengubah pandangan aku ke hala lain. Setelah membeli makanan aku, aku lari 

ke meja kegemaranku. Tinggal beberapa tapak lagi, aku tersembam dengan 

seseorang. Makanan aku terus tertumpah ke lantai. Aku mendengus kasar.  

“Kenapalah benda malang begini terjadi dengan aku? Dahlah aku tak 

makan sarapan  pagi tadi!” Aku membebel-bebel sambil pergi ke kedai untuk 

membeli lagi. Belum sempat aku sampai ke kedai, satu suara menyahut nama 

aku. Aku beralih ke belakang dan aku melihat seseorang yang aku tidak sangka, 

Irka. Dia menghulurkan nasi lemak kegemaranku yang belum lagi disentuh. Aku 

menghala pandangan aku ke muka dia, tidak mengerti. 

“Ambillah makanan aku. Aku bukannya lapar sangat,” kata Irka 

“Tetapi kenapa kau berbaik dengan aku? Bukankah kau benci aku? 

Banyak orang yang mengatakan yang kau memfitnah aku,” soal aku, pelik. 

“Orang yang bercakap dengan kau tentang aku, mereka sendiri tak suka 

aku. Aku cuba untuk bertegur sapa dengan kau tetapi aku sudah terlambat. Jadi 

aku agak berita itu sudah sampai ke telinga kau,” jelas Irka. 

 “Ohh… aku minta maaf dan terima kasih,” kata aku 

“Salam persahabatan,” Irka senyum lalu pergi. 

Sekarang, baru aku tahu apabila orang berkata, jangan menghukum 

buku oleh penutupnya. Aku terlalu mempercayai orang lain tanpa memahami 

kisah sebenar di sebaliknya. Itulah kesalahan aku. Aku berjanji pada diriku 

sendiri tidak akan mengulangi perkara ini lagi dengan menjadi kawan dengan 

Irka. 
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Aku cepat-cepat makan makanan aku. Izlynn sudah pergi kerana loceng 

akan berbunyi sekejap lagi. Dengan pengalaman aku ini, aku telah menemui 

kawan baru. 

Nur Quraisyah(2CO1) 
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Daniyal 

Daniyal. Nama itu masih terngiang-ngiang di telingaku. Dia temanku dari 

Sekolah Menengah Sembawang. Kami berdua selalu menghabiskan masa 

bersama-sama di sekolah. Dia seorang teman yang sungguh baik budi. Apabila 

ditanya oleh guru, dia akan menjawab dengan penuh sopan-santun. Apabila 

dimarahi, dia akan meminta maaf dan dia tidak akan biadab terhadap orang 

yang memarahinya. Badannya tidaklah begitu besar dan ketinggiannya juga agak 

sederhana, tetapi, matanya sentiasa lebam. Pernah sekali aku bertanya 

mengapa matanya lebam. Dia pun menjawab bahawa dia tidak cukup tidur. 

Bagiku, dia adalah seorang yang sempurna. 

     Satu peristiwa telah membuat aku mengubah pandangan 

terhadapnya. Seorang teman yang ku sangka kan seorang insan yang sempurna 

rupa-rupanya mempunyai tabiat yang buruk sekali. Waktu itu, aku dan dia 

sedang berjalan menuju ke kelas. Kami berdua baru sahaja selesai makan. 

Apabila sampai di hadapan pintu kelas, tiba-tiba satu pengumuman telah dibuat 

oleh pengetua sekolah menerusi alat pembesar suara yang terletak di kelasku. 

Pengetua sekolah telah menyuruh Daniyal pergi ke pejabat am untuk berjumpa 

dengannya. Dia pun mengajakku untuk menemaninya. 

  Apabila sampai di pejabat am, aku terkejut. Ada dua orang anggota 

polis sedang berdiri tegak. Pengetua sekolah berada di sebelah mereka berdua. 

Wajahnya agak kecewa. Daniyal membuka pintu pejabat. Apabila kami masuk 

ke dalam, kedua-dua anggota polis itu menjelaskan kehadiran mereka berdua di 

situ. Mereka berkata bahawa mereka ingin memberkas Daniyal kerana Daniyal 

disyaki telah menghisap dadah. Daniyal tidak berkata apa-apa pun. Dua anggota 

polis itu menggari tangannya. Daniyal dibawa keluar oleh anggota polis tersebut. 

Aku cuba menahan anggota polis itu tetapi mereka tidak menghiraukan aku.  
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   Tiba-tiba, Daniyal meminta izin kepada anggota polis tersebut supaya 

dia dapat menjelaskan segalanya kepadaku. Apabila polis itu memberikan 

keizinan, dia pun menjelaskan segalanya. Dia berkata bahawa dia menghisap 

dadah kerana ibu bapanya telah meninggal dunia. Dia tidak boleh menerima 

kenyataan. Jadi dia mengambil dadah. Pada mulanya, dia tidak mahu 

mengambilnya, tetapi kawannya yang mengambil dadah memberitahu Daniyal 

tentang kehebatan, dia pun mencuba. 

   Mendengar penjelasannya itu membuat diriku bungkam. Perasaan 

marah dan sedih bermain di sanubariku. Polis itu pun membawa Daniyal keluar 

dari sekolah. Sejak hari itu, kepercayaanku terhadap orang-orang yang baik 

sudah pudar dari sanubariku. 

 

Kamarul Ismail (2CO1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Keluarga Sejahtera 
 

Sang mentari memancarkan cahayanya. Bahang pada hari itu amat 

terasa. Berpeluh-peluh Arman semasa dalam perjalanan pulang ke rumah dari 

sekolah. Arman seorang pelajar menengah tiga di sekolah yang berdekatan 

dengan rumahnya. Dia tergesa-gesa hendak sampai ke rumah kerana adik-

adiknya sedang menunggunya di muka pintu. Arman anak yang sulung dalam 

keluarganya. Adik-adiknya, Azman dan Afiq, yang berusia sembilan dan sepuluh 

tahun, sudah sampai di rumah. Oleh sebab kedua-dua ayah dan ibu Arman 

bekerja, jadi adik-adiknya yang harus dijaga oleh Arman. 

“Abang!” kedengaran suara Azman memanggilnya. “Kenapa abang 

lambat sangat?” Azman bertanya kepada abangnya dengan sedikit rasa marah. 

“Maaflah. Tadi abang tertinggal buku di dalam kelas. Jadi, abang 

berpatah balik untuk mengambilnya,” jelas Arman kepada adiknya dengan 

tenang. 

Pintu rumah segera dibuka oleh Arman. Senyap sunyi rumahnya kerana 

kedua-dua ibu bapanya sedang bertugas. Mereka berhempas-pulas bekerja 

sebagai operator pengeluaran di sebuah kilang demi menyara keperluan 

keluarga mereka. Lazimnya, mereka akan pulang pada jam 7 malam. 

Pada petang itu, sedang Arman sibuk menyelesaikan tugasan sekolahnya, 

tiba-tiba telefon di rumahnya berdering. Arman menjawab panggilan tersebut. 

Mendengar suara ibunya di hujung talian, dia terkejut. Ibunya sedang menangis 

teresak-esak. 

“Arman, ayah kemalangan! Sekarang ibu ada di hospital menunggu ayah. 

Arman jaga adik-adik, ya,” ibu memohon kepada Arman. 

“Baik, bu,” jawab Arman. 
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Arman berasa sangat sedih apabila mendapat tahu bahawa ayahnya 

telah terlibat dalam kemalangan semasa di tempat kerja. Bagaimanakah 

keadaan ayahnya sekarang? Bimbang. Risau dia akan keadaan ayahnya. 

Bagaimana pula dengan keadaan ibu? Pasti fikiran ibu sedang kusut. Dia 

mengambil keputusan untuk meringankan beban yang ditanggung oleh ibunya. 

Dia tidak mahu ibunya bimbang akan keadaan dia dan adik-adiknya di rumah. 

Arman membersihkan dan mengemas rumahnya pada setiap hari. Adik-

adiknya dijaga setiap hari mereka pulang dari sekolah. Dia memastikan yang 

adik-adiknya ada makanan setiap kali mereka sampai di rumah. Mi segera atau 

nasi goreng akan dimasakkan oleh Arman untuk adik-adiknya. Dia juga 

membantu adik-adiknya dengan kerja rumah mereka. Pada masa yang sama, dia 

juga pastikan yang kerja sekolahnya diselesaikan. Walaupun penat, Arman sedar 

tanggungjawabnya sebagai abang dan dia lakukan semua itu dengan ikhlas. 

Selepas satu minggu berlalu, ayahnya pun dibenarkan pulang. Sangat 

bersyukur ibu Arman kerana Arman telah memikul tanggungjawab untuk 

menjaga adik-adiknya semasa ibunya sibuk menjaga ayahnya di hospital. Ayah 

Arman berasa bangga kerana tanggungjawabnya sebagai anak dan abang telah 

dijalankan oleh Arman dengan baik. Sesungguhnya, sikap seperti inilah yang 

telah membantu mereka semua untuk hidup bahagia. 

 

Muhammad Hanif Bin Suhaimi 

3IN1 
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Hikmah Berkat Kesabaran 
 

Geram sungguh aku dibuatnya! Mengapa Azrin sanggup memperlakukan 

diriku sebegitu? Berdegup kencang jantungku. Hari ini aku akan diuji dengan 

ujian yang amat berat buatku. Adakah aku tidak sempurna buatnya? Aku 

menoleh ke arah kananku, merenung gambar perkahwinan kami yang 

tergantung di atas dinding. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Hanya air mata 

jatuh berlinangan. Tidak lama lagi aku akan melahirkan cahaya mata kami yang 

kedua tetapi dia langsung tidak memikirkan tentang perasaan anak dan isterinya. 

Perutku kuusap sambil menatap kad jemputan perkahwinannya. Hampa. Remuk 

hatiku. Dengan berat hati dan penuh kesayuan, aku berdandan untuk acara 

pernikahan lalu termenung di hadapan cermin. 

“Kenapa awak asyik balik lambat sahaja? Banyak sangatkah kerja di 

pejabat? Saya selalu tunggu di ruang tamu untuk menjemput awak tetapi saya 

dah terlelap apabila awak pulang,”  kuluahkan kerisauanku kepada Azrin pada 

suatu pagi. 

Setiap kali aku menanyakan soalan itu, dia tetap menyatakan dia sibuk 

di pejabat. Semasa aku hendak membasuh pakaian semalamnya, baju Azrin 

harum sekali dan baunya tidak sama dengan minyak wangi yang aku ada. Tidak 

berani aku berterus-terang dengannya dan aku pun tidak mahu menuduh Azrin 

yang bukan-bukan. Telefon bimbit sering digunakannya di bilik tidur. Aku 

biarkan sahaja. Kadang kala aku perasan, dia asyik tersengih-sengih dan 

tersenyum-senyum. Entahlah mengapa. 

“Saya ada temu janji di klinik esok. Boleh awak temankan saya?” tanyaku 

dengan penuh harapan. 

“Awak bawa sahajalah si Haikal bersama awak. Berlambak tugas yang 

ada di pejabat,”jawabnya tanpa rasa prihatin. 
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Rasa sebak menyelinap dalam hatiku.  Aku beralih menghadap tembok 

bagi menyembunyikan kesedihanku. Dia langsung tidak peduli bahawa aku 

merajuk dengannya. Dengan berat hati, makanan yang telah kubungkuskan tadi 

kuhulurkan kepadanya lalu bersalam dengannya.  

Aku berharap akan menerima panggilan telefon atau pesanan ringkas 

berkenaan dengan keadaan kandunganku daripada Azrin tetapi, tiada satu pun 

panggilan kuterima. Hampa aku terhadapnya. Namun, sudah menjadi kebiasaan 

harian bagiku untuk berdoa kepadaNya agar Azrin menjadi suami dan ayah yang 

lebih prihatin. Azrin jarang sekali menanyakan tentang kandunganku dan Haikal. 

Kasih sayangnya terhadap Haikal hanya ditunjukkan dengan membelikan 

mainan. 

“Ibu, kalau Haikal tidak mahu mainan lagi, boleh tak ayah meluangkan 

masa dengan kita?” si cilik bertanya pada suatu petang.  

Aku mengusap rambut Haikal dan hanya mampu tersenyum. Pasti anak 

itu merindui ayahnya. Dia perlukan kasih sayang daripada ibu dan ayah, jika aku 

seorang pasti tidak cukup. Pernah aku menghendap Haikal dari balik pintu 

biliknya dan dia kelihatan muram. 

Sejak kebelakangan ini, Azrin tidak mengendahkan lagi aku dan Haikal. 

Situasi lebih teruk dari dahulu. Haikal tidak dihantarnya ke sekolah dan sudah 

jarang pulang ke rumah. Peningku dibuatnya. Adakah rumahtanggaku 

bermasalah? Aku buntu. Aku tidah mahu ibu bapaku risau dan terjebak dalam 

hal ini. 

Aku terbangun dari tidur. Jam menunjukkan baru lima setengah pagi dan 

aku terdengar alunan azan. Waktu subuh telah masuk dan solat subuh aku 

kerjakan. Aku berdoa agar semua urusan dipermudah. Alhamdulillah, rasa 

lapang di dada. Walaupun aku tidak mampu mengharungi apa yang sedang 
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berlaku, aku pasti ini ujian buat diriku. Ada banyak orang lagi yang lebih berat 

ujiannya. 

Terkenang aku suatu pagi yang amat memilukan. Ketika kukejutkan 

suamiku  agar cepat bersiap untuk ke pejabat kerana sudah agak lewat, telefon 

bimbitnya berdering. Setiap kali aku yang menjawab panggilan, si pemanggil 

tidak menjawab. Nama si pemanggil ialah nama perempuan. Mungkin rakan 

sekerjanya, maklumlah dia terlewat. Telefon itu menerima pesanan. Aku 

mengerling dan terbaca mesej di telefonnya. 

“Awak di mana, sayang? Cepatlah ambil saya. Kita berdua sudah lewat 

nak pergi kerja,” mesej daripada seorang wanita yang bernama Coco. 

Kucampakkan telefon bimbit itu ke arahnya. Azrin pun bangun. Kami 

bertekak. Aku tidak berdaya untuk mengawal emosiku. Segalanya kuluahkan. 

Azrin menamparku dan aku terjatuh ke lantai. Akhirnya dia mendedahkan Coco 

sebagai kekasihnya. 

“Kenalkan ini Coco, bakal madu awak,” dia menyatakan tanpa rasa 

bersalah sambil menunjukkan gambar Coco. 

Aku menguatkan diri bangun lalu meluru ke bilik Haikal. Menitiskan 

airmataku yang bertakung tadi, tidak henti-henti. Haikal terbangun dan 

mengelap airmataku sambil memelukku. Jantungku berdegup kencang. Sukar 

untuk aku menerima kenyataan. Aku tidak mahu bermadu. Apa kekuranganku? 

Azrin langsung tidak cuba memujuk diriku, pasti dia tidak cintakan aku lagi. 

Aku menelefon ibu dan meluahkan segalanya yang terpendam. Ibu 

menyuruhku bersabar dan tabah menghadapi ujian yang sangat berat ini. 

“Nor, usah termenung lagi. Majlis nikah akan bermula sekejap lagi,” ujar 

makcikku. 
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Kali ini aku reda dan sedar jika aku memberikannya lebih perhatian dan 

cinta pasti dia tidak akan mencari wanita lain. Aku bersyukur bahawa aku tidak 

diceraikan walaupun tidak rela sebenarnya untuk bermadu. Mungkin jodoh 

Azrin dan Coco sudah ditakdirkan. 

Tok kadi dan semua telah bersedia untuk melangsungkan majlis itu. Azrin 

tiba-tiba tidak mahu melangsungkan pernikahan itu. Dia meluru ke arahku. Dia 

menyatakan dia amat menyesali  perbuatannya selama ini dan akulah satu-satu 

wanita yang sempurna buatnya. 

Majlis pernikahan itu dibatalkan. Aku agak kasihan kerana kedua-dua  

keluarga harus menanggung malu tetapi aku juga bersyukur Azrin menyedari 

siapa cinta sejatinya. 

Beberapa minggu selepas kejadian itu, aku melahirkan seorang bayi 

perempuan dan menamakannya, ‘Azura’. Alhamdulillah, Azrin lebih 

bertanggungjawab sebagai seorang bapa dan meluangkan masa bersama kami 

semua walaupun waktunya agak terbatas. Kini, rumahtangga kami lebih terurus 

dan hal yang lalu dianggap sebagai sebuah pelajaran buat aku dan Azrin untuk 

mengukuhkan ikatan antara suami isteri. Inilah hikmah berkat kesabaranku. 

Ceria. Bahagia, begitulah rumahtangga kami sekarang. Semoga keluargaku kekal 

bahagia hingga ke jannah. Amiin. 

 

Dg Muhammad Aqil Bin MD Alias(3IN2) 
 

 

 

 

 



25 
 

Ikut Hati Mati, Ikut Rasa Binasa, Ikut Mata Leta 
 

Perasaan bersalah masih menghantuiku. Semakin aku mengetepikan 

perasaan itu, semakin tidak tenang hatiku. Sejak kebelakangan ini aku 

sering berdiam diri kerana perbuatan yang telah aku lakukan selalu bermain di 

dalam fikiranku seperti radio yang rosak. Aku selalu kurung diriku di dalam 

bilikku kerana aku takut jika aku akan ditangkap. Akan sentiasa aku tersentap 

jika ahli keluargaku cuba memulakan perbualan bersamaku.  Aku takut. 

Aku takut aku akhirnya akan ditangkap kerana aku telah membunuh dan 

meragut rantai leher seorang wanita tua seminggu yang lalu. Aku tahu 

bahawa polis sedang menjalankan penyiasatan. Waktu itu, duit poketku sudah 

kering dan baru-baru ini juga aku telah dibuang kerja. Aku tidak dapat 

memberitahu ahli keluarga tentang pekara ini kerana aku tidak mahu mereka 

kecewa. Kami adlah keluarga yang miskin. Ibuku bekerja menjual epok-epok 

yang dibuatnya untuk dijual di warungnya. 

Ayahku pula telah meninggal dunia tiga tahun lalu akibat ketagihan 

dadah dan alkohol. Dia stres kerana tidak dapat melangsaikan hutang-hutang 

bil rumah dan ada kemungkinan rumah kecilku akan dilelong. Hidupku bagaikan 

air pun ada pasang surutnya. Walaupun dilanda hidup yang tidak begitu senang, 

aku dan keluargaku ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Aku berasa 

sungguh gembira sehinggalah suatu hari itu, syarikat tempat kerjaku terpaksa 

ditutup kerana sebab-sebab tertentu. 

Aku buntu dan tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Setiap hari aku 

keluar dengan baju kerjaku untuk menunjukkan kepada keluarga bahawa 

aku masih bekerja. Tetapi, kerana aku terpaksa, aku meragut seorang wanita tua 

dan telah membunuhnya secara tidak sengaja. Aku telah memakai 

sarung tangan supaya polis tidak dapat mengecam identitiku dengan senang. 

Aku kemudian membuang pisau yang berdarah itu di sebuah laut supaya 
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tiada sesiapa pun dapat mencarinya. Aku mengambil duit dan barang kemas 

wanita itu dan menggunakannya untuk membayar bil rumah. 

Sekarang, aku hanya lemas dalam perasaan bersalahku. Aku rasa 

berdosa teramat. Aku tahu ibuku dan adikku akan berasa kecewa. Maka itu aku 

telah membuat keputusan muktamad. Aku keluar dari bilikku lalu terus 

memeluk ibu dan adikku. Aku hanya membisikkan kepada mereka bahawa aku 

minta maaf dan meminta mereka menghalalkan makan minumku. Titisan air 

mataku jatuh mengalir dipipiku bagai sungai mengalir tiada hentinya. Dengan 

itu aku bersalaman dengan ibuku dan mencium dahinya. Aku mencium dahi 

adikku lalu segera keluar dari rumah. Bagaikan tangan mencencang bahu 

memikul, aku pun menuju ke destinasi tersebut. Apabila aku tiba ditempat yang 

aku hendak pergi, aku mengelap air mataku lalu menarik dan menghembuskan 

nafas yang panjang. Dengan itu, aku melangkah masuk ke dalam lalu 

memberitahu orang itu, "Tuan, saya mahu menyerah diri." 

Dalam kisah ini, pengajaran yang harus kita pelajari ialah jangan kita ikut 

hati mati, ikut rasa binasa, ikut mata leta. Walaupun dalam keadaan 

susah, jangan membazir waktu lalu membuang garam ke laut kerana akhirnya, 

kita akan menyesal. 

 

Dyan Nur Quraisyah(3IN4) 
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Mengalah Bukan Bererti Kalah 

Tujahan cahaya matahari pagi menampar dada bilik. Jam locengku 

berbunyi menandakan masa untuk aku bangun daripada tidurku dan bersiap-

siap untuk ke sekolah. Perlahan-lahan aku membuka mataku lalu mencapai jam 

loceng yang sedang berdering di atas meja di sebelah katilku. Aku turun dari katil 

dan mengheret kakiku ke bilik air. Badanku berasa lenguh kerana tiga hari 

berturut-turut, aku telah berlatih bersungguh-sungguh untuk perlawanan 

nasional badminton yang akan diadakan minggu hadapan. Ini adalah satu-

satunya masa untuk aku menunjukkan kebolehanku untuk memenangi sesuatu 

buat pasukanku.  

Apabila aku tiba di sekolah, kawan karibku, Nazirah, sedang menanti 

ketibaanku di kantin sekolah. Nazirah ialah seorang rakan yang baik dan rajin 

berusaha untuk mencapai apa yang diimpikannya. Setiap hari selepas sekolah, 

dia akan berlatih bermain badminton dan dia juga akan membuat kerja sekolah 

sambil mengulang kaji pelajarannya. Oleh disebabkan dia juga di dalam pasukan 

badminton bersamaku, dia sering memberiku motivasi dan selalu memberiku 

nasihat yang baik jika aku hampir putus asa. Alhamdulillah, bagai menelan 

mestika embun, aku telah menjadi ketua pasukan bersama Nazirah. Bersyukur 

aku mempunyai rakan sepertinya.  

“Bagaimana latihan badminton semalam? Maaf kerana aku tidak dapat 

berlatih bersama-sama kau. Aku harus menolong ibuku di rumah,” kata Nazirah 

lalu tersenyum menampakkan barisan gigi yang putih bak mutiara.  

“Tidak mengapa, Nazirah. Aku berlatih bersama rakan-rakan yang lain. 

Apabila aku bangun dari tidur pagi ini, kaki dan badanku terasa lenguh,” jelasku 

sambil tertawa kecil.  
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Apabila tiba hari perlawanan badminton itu, aku dan Nazirah tidak henti-

henti memberi kata-kata semangat antara satu sama lain. Kami berasa gementar 

dan juga ghairah kerana masa yang dinanti-nantikan telah pun tiba. Apabila kami 

sedang menunggu giliran kami, tiba-tiba terdengar namaku dipanggil untuk 

giliranku. Tangan dan kakiku menggeletar walaupun ini bukan kali pertama aku 

menyertai perlawanan badminton.  

Sebaik sahaja kedengaran wisel menandakan perlawanan itu bermula, 

aku pun bergerak mengikut arah bola tangkis itu. Tumpuanku seratus-peratus 

pada peringkat awal. Namun, entah mengapa aku hilang fokus kemudian kerana 

terbayang-bayang saat kemenanganku. Tiba- tiba, sedang aku bergerak ke kiri 

dan ke kanan dan mengingati nasihat-nasihat guruku, aku terbangun daripada 

lamunanku. Wisel ditiup menandakan bahawa pasukan lawan telah mendapat 

skor pertama mereka. Bunga-bunga kebimbangan menguntum di kelopak hatiku. 

Apa yang telah aku lakukan? Mengapakah semua ini harus berlaku? Soalan-

soalan itu bermain-main di dalam mindaku. Kesalahan aku itu membuat 

jurulatihku memberi isyarat agar aku fokus. Aku gelisah.  

Pada perlawanan kedua, aku berikhtiar untuk membuat yang lebih baik. 

Namun, akhirnya aku terpaksa mengalah kerana peluang harus diberikan 

kepada rakan sepasukanku yang lain. Aku duduk semula lalu memikirkan 

tentang kesilapan yang aku lakukan tadi. Sungguh mengecewakan!  

Namun begitu, aku berasa bangga terhadap rakan-rakan sepasukanku 

kerana mereka telah memenangi perlawanan nasional badminton. Aku sedar 

bahawa kadang-kala, sikap mengalah untuk memberikan peluang kepada orang 

lain akan membawa kebaikan juga. 

Nadhrah Athirah Bte Muhammad A 

4TE2 



29 
 

Elakkanlah Persengketaan  
 

“Kakak! Itu adik punya. Pulangkan balik !” tengking Sarah. 

Masa itu Sarah dan kakaknya, Amelda, sedang bergaduh mengenai 

perkara kecil. Hari jadi mereka jatuh pada hari yang sama iaitu 16 Ogos. Ibu 

mereka membelikan hadiah untuk mereka berdua. Hari itu merupakan hari jadi 

Sarah yang ke-16 dan Amelda ke-18. Kedua-dua hadiah itu berbeza. Apabila 

Sarah membuka bungkusan yang dihulurkan ibunya, dia menjerit . 

“Wah! Adik dapat telefon bimbit yang terkini,” luah Sarah agak lantang.  

Tersembunyi rasa cemburu dalam hati Amelda. Dia hanya mendapat 

barang-barang solekan. Dipandang adiknya dengan wajah masam mencuka. Dia 

menjeling pula adiknya itu lalu  bergerak pantas mendekati adikknya. Amelda 

merampas hadiah Sarah yang sedang dipegangnya.  

Ibu mereka berasa kecil hati kerana mereka masih bertengkar walaupun 

setelah dibelikan barang yang disukai mereka. Dia cuba memujuk Amelda agar 

memulangkan telefon bimbit Samsung Galaxy A7 itu kepada adiknya tetapi dia 

berdegil. Amelda terus meluru ke  biliknya dan mengunci pintu. Sarah cuba 

mendapatkannya balik. Dia mengetuk pintu bilik kakaknya berkali-kali. Ibu dan 

dia mengetuk pintu dengan kuat tetapi Amelda masih berkeras kepala. 

Sarah cuba menenangkan diri dan membiarkan kakaknya begitu sahaja 

selama sehari. Ibu tetap cuba memujuk Amelda tetapi ia tidak berhasil. Amelda 

membisu sahaja di dalam biliknya. Peristiwa yang berlaku tadi sukar dilupakan 

oleh Sarah.   

Sehari sudah berlalu. Amelda mula rasa bersalah dan kecewa atas 

sikapnya. Semasa Sarah sedang tidur di katil di biliknya sendiri, Amelda 

meletakkan kotak hadiah itu di sebelahnya. Di atas kotak itu terletak sekeping 

surat daripada Amelda mengatakan dia mahu meminta maaf. Dia sedar akan 

kesilapannya. Sikapnya yang tidak mahu mengalah tidak mendatangkan 
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manfaat. Amelda sedar bahawa dia sepatutnya bersyukur kerana ibunya 

bersusah payah mengeluarkan duit untuk memuaskan hati anak-anaknya 

sempena hari jadi mereka. Selepas Amelda meletakkan hadiah adiknya itu, 

Sarah tersedar.  

“Kakak ambillah hadiah ini. Kakak lebih memerlukannya,” suara adiknya 

kedengaran dari belakang.  

Sarah sedar kakaknya memerlukan telefon bimbit baru kerana yang ada 

sekarang sudah tidak berfungsi dengan baik. Sarah memahami bahawa 

kakaknya lebih memerlukan lebih daripadanya kerana Amelda sekarang 

penuntut sebuah politeknik yang harus menyiapkan banyak projek dan perlu 

menghubungi rakan-rakannya. Kakaknya tidak memberitahu ibu tentang 

keadaan telefon bimbitnya yang rosak kerana tidak mahu menyusahkan ibu.  

Amelda menoleh ke arah Sarah lalu memeluknya. Dia meminta maaf 

kepada Sarah dan mengucapkan Selamat Hari Jadi kerana dia tidak 

mengucapkannya semalam. Mereka pun bersetuju untuk saling menukar hadiah. 

Jadi sekarang, semua masalah sudah selesai. Walaupun mereka bertukar hadiah, 

Amelda dan Sarah mengongsi barang-barang tersebut. Sejak hari itu, mereka 

bertambah rapat. Sikap mengalah sesungguhnya telah membawa kesejahteraan 

hidup mereka sekeluarga. 

 
Nurul Aqilah Aainaa Bte Mohd A 
4TE2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

Masa Depanku Ditentukan Tuhan 

“Anak tidak mengenang budi!” tempik ayahku.  

Pipi yang dibasihi air mata, sudah pun kering. Sabar. Itulah kekuatan 

yang membuatku tidak melawan. Sepasang mata yang melihat situasiku, hanya 

tersenyum puas. Hati ini amat terguris. Orang yang aku impikan untuk menjadi 

penyokong hidupku, seperti hilang kewarasan. Aku terkulai layu di lantai setelah 

ditampar sekuatnya. Semakin aku lemah, semakin berkuasa dia. Suasana yang 

tegang menjadi sunyi.  

“Mak, tolong Ain, Mak!” rayuku. 

Namun, ia tidak akan pernah terjadi. Pemergian ibuku sebulan lepas 

telah mengubah hati dan akhlak insan-insan yang disayangi. Aku melihat dia 

berlalu pergi. Soalan demi soalan mula mengocak mindaku. Harapan terhadap 

seorang ketua keluarga untuk membimbing keluargaku, mula hancur sedikit 

demi sedikit. Ayah tidak pernah membelaku kerana kepercayaannya terhadapku 

berkurangan. Inilah yang membuat kakak kembarku, Sheryn mempermainkanku. 

“Aku mahu kau beritahu Ayah bahawa kau yang mencuri duit itu! Bukan 

Aku!” bentak Sheryn. 

Wajahnya yang bengis membuat aku gerun. Takut. Itulah perasaanku 

ketika itu. Permintaan yang tidak masuk akal. Permintaan yang membuat orang 

sekeliling menjauhiku, tidak mempercayaiku. Dialah yang menghasut ayah 

bahawa aku yang mencuri duit itu untuk menutupi kesalahannya sendiri. 

Tergamak sungguh. Pilu rasa hatiku mengenangkan bagaimana dia 

mempergunakan aku. Sikapnya yang ceria dan bersopan santun lenyap begitu 

sahaja selepas kematian ibu. Trauma atas kemalangan yang menimpa ibu, 
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kakakku berubah menjadi pemarah. Akulah yang menjadi mangsa melepaskan 

nafsu amarahnya.  

Hujan yang membasahi bumi tepat menggambarkan hati dan emosiku. 

Aku kerap termenung setelah selesai Peperiksaan Peringkat ‘A’. Kenangan demi 

kenangan mula bermain di mindaku. 

“Sheryn, Ain, Mak hendak kamu berdua memasuki universiti ya,” ibuku 

meluahkan hasratnya.  

Setelah dua bulan berlalu, kami berdua mendapat keputusan 

Peperiksaan Peringkat ‘A’. Alhamdulillah, aku berasa amat kagum akan 

keputusanku. Namun, kebahagiaan itu hanya sementara. Gambaran kakakku 

membuat aku serba salah. Keputusan kami bagai langit dan bumi. Aku tidak 

mahu keputusannya yang kurang baik menambah tekanannya setelah 

pemergian ibu. Disebabkan duit simpanan ibu buat masa hadapan kami semakin 

susut, ayah cuma mengizinkan aku untuk memasuki universiti tetapi bukan 

kakakku kerana keputusanku yang lebih cemerlang berbanding dengannya. 

Sheryn yang dikuasai oleh nafsu cemburunya, mula untuk 

memerangkapku. Tewas, itulah yang dia rasakan. Demi kasih sayang yang 

berlimpah buat kakakku, aku mengalah. Beginilah nasibku kini setelah dikhianati 

kakakku sendiri. 

Namun, sangkaanku bahawa masa hadapanku gelap kerana gagal untuk 

memasuki universiti, meleset. Beberapa minggu kemudian selepas kejadian duit 

yang dicuri oleh kakakku, aku menerima surat kemasukan ke Universiti 

Singapura dengan pelepasan yuran pengajian. Sebenarnya, aku telah senyap-

senyap menghantar borang permohonan tanpa pengetahuan ayah.  
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Titisan air mata gembira menghilangkan segala kegundahan di jiwaku. 

Syukur, itulah yang dapat kuucapkan. ‘Terima Kasih Ya Allah’. ‘Terima Kasih Ibu’. 

Aku menyedari bahawa sikap mengalah tidak akan menjejaskan kebahagiaanku 

jika dilakukan sebagai pengorbanan untuk kebaikan orang lain.  

Nurul Ain Bte Sha’al 

4TE3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Suatu kesilapan Identiti 

   Aku terburu-buru mencari kertas kecil itu. Seingat aku, kertas itu 

telah diletakkan di tempatnya. Malangnya, aku tidak dapat menemui kertas itu.  

Aku benar-benar memerlukannya. Semasa aku meneruskan usaha untuk 

mencari kertas tersebut, aku cuba untuk bertenang kerana otakku berserabut 

memikirkan apa yang akan terjadi kepadaku jika kertas itu tidak aku temui.  Aku 

cuba menenangkan fikiranku dan cuba mengimbas kembali di mana kertas kecil 

itu aku letakkan. Walaupun aku sudah imbas kembali dan bersusah payah untuk 

mencari kertas kecil itu, usahaku hanya sia-sia sahaja.  Habis berselerak bilikku 

dibuatnya hanya disebabkan kertas kecil itu namun segala usahaku untuk 

mencari kertas itu gagal.   Aku bertambah risau memikirkan akan apa yang boleh 

aku lakukan untuk mendapatkan semula kertas yang sangat penting itu. 

              Jika aku tidak mendapatkan kertas kecil itu aku tidak dapat 

membuktikan kepada pihak polis akan kebenaranku.  Sebenarnya, aku telah 

dituduh dalam kes kecurian barangan runcit. Menurut pegawai polis yang 

menyoalku, mereka lihat seseorang yang kelihatan iras rupaku menerusi kamera 

litup, "CCTV", yang terdapat di kedai itu.  Mereka ingin kepastian bahawa 

barangan yang aku bawa bersamaku merupakan barangan yang aku beli dan 

bukan aku pencuri barangan runcit itu.  Kertas kecil yang aku cari-cari itu 

merupakan resit yang diberi oleh juruwang selepas aku membeli barang-barang 

di kedai itu.  Aku perlukan kertas itu untuk membuktikan bahawa aku tidak 

bersalah.  Aku tidak boleh kawal perasaanku dan fikiran-fikiran negatif terus 

menghantui diriku walaupun aku tahu aku tidak bersalah. 

                "Di mana lagi aku boleh cari, aku sudah cari di semua tempat 

tetapi kertas itu masih belum aku jumpa. Habislah aku kalau aku masih tidak 

jumpa kertas itu, aku tidak mahu masuk penjara, " aku berbisik sendirian. 
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                 Aku memandang ke arah pegawai polis yang mengiringi aku 

pulang ke rumah untuk mencari resit itu.  Aku tiada pilihan selain daripada 

memberitahunya bahawa aku tidak dapat menemukan resit tersebut walaupun 

sebenarnya aku memang tidak bersalah. Sebelum sempat aku bersuara,   tiba-

tiba telefon bimbit pegawai polis yang sedang bersamaku itu mula berdering. 

Dia terus mengangkat telefonya. Mula-mula dia berdiam sahaja, tiba-tiba 

wajahnya berubah. Perasaanku berasa semakin berdebar-debar kerana khuatir 

aku akan didapati bersalah. 

                 " Awak pasti dia bukan pencurinya?" kata pegawai polis itu. 

                 Sejurus kemudian,  pegawai polis itu terus meletakkan telefon 

bimbitnya dan hatiku mula berdebar-debar menunggu apa yang ingin diucapkan 

oleh pegawai polis itu, Pegawai polis itu memberitahu aku yang mereka telah 

menemukan pencuri yang sebenar. Senyuman gembira terukir di bibirku dan 

aku mula bertanya kepada pegawai polis itu untuk mendapatkan kepastian. 

                      "Betulkah, Encik, rakan Encik sudah menemukan pencuri 

yang sebenar? " aku bertanya. 

                  " Mengikut apa yang rakan saya katakan. Ya, mereka sudah 

menemukan pencuri tersebut dan pencuri itu pun sudah membuat pengakuan. 

Saya ingin minta maaf kerana saya dan kumpulan saya telah menuduh awak," 

kata pegawai polis. 

                  Hatiku melonjak gembira kerana akhirnya aku boleh berasa 

tenang. Aku pun menjabat tangan pegawai polis dan melihat dia pergi. Bagi 

menenangkan diriku, aku bercadang turun ke kedai yang berdekatan untuk 

membeli air.  Sebaik sahaja aku ingin mengeluarkan wang, sekeping kertas 
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terjatuh ke lantai , aku mula tertawa kerana kertas yang aku cari-cari itu 

sebenarnya berada di dalam saku seluarku selama ini. 

 
Abdul Qayyum B Abdul Rahman(4TE4) 
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Terima Kasih, Kakak 

Cahaya terang memasuki biliku.  Aku terbangun.  Bunyi loceng waktu dari 

telefon bimbit aku pun tidak aku sedari.  Hari ini ialah hari jadi aku dan kakak. 

Aku telah lama menunggu hari bahagia ini tiba. Aku rasa untuk aku menyambut 

hari jadi bersama dengan adik-beradik ialah rezeki yang diberi oleh Allah tetapi 

kakak aku benci denganku.  Arwah ibu aku amat berharap aku dilahirkan pada 

hari yang sama dengan kakak aku supaya beliau dan ayah boleh menyambut hari 

jadi aku dan kakak aku bersama-sama. Selepas arwah ibuku melahirkan aku, 

itulah masanya kakakku mula benciku.  

Sewaktu aku kecil , kakak aku pernah membuli, mencubit dan memarahi 

aku jikalau aku terbuat perkara yang salah atau menyebabkan kakak aku untuk 

membuat perkara yang salah. Arwah ibuku dulu selalu menyuruh kakaku untuk 

memberikan aku makanan yang aku gemari atau membuat susu untuk aku . 

Kakakku berasa marah dan geram sekali kerana apabila dia hendak keluar 

dengan rakan-rakannya, arwah ibuku selalu memarahinya dan menyuruhnya 

untuk menjagaku. Kakakku berasa marah sekali sehingga dia sanggup lari dari 

rumah untuk keluar dengan kawan-kawannya . Arwah ibuku dan aku 

mencarinya dari Woodlands ke Esplanade.  Puas kami mencari tetapi kami tidak 

bertemu dengannya.  Arwah ibuku pun melaporkan kehilangan kakakku kepada 

pihak polis.  Ibuku menangis hingga ke malam.  Aku terlalu kecil untuk aku faham 

perasaan aku sendiri.  Kehidupan kami sekeluarga juga tidak begitu senang.  

Ayahku terpaksa bekerja keras.  Ibuku menolong kemas rumah dan abangku 

harus mencari kerja untuk menolong ayahku . 

Beberapa hari kemudian, kakakku pulang sambal menangis teresak-esak. 

Air matanya membasahi pipinya. Dia berlari ke arahku dan memelukku dengan 

erat sekali. Walaupun aku tidak tahu apa yang telah terjadi , aku tetap berasa 
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sedih . Kakakku pulang kerana dia berasa bersalah akan perbuatannya kepadaku . 

Selepas itu , kakakku pun berubah dan menjadi seorang yang bertanggungjawab . 

Dia lulus peperiksaan peringkat ‘O’ dengan cemerlang dan menyambung 

pelajarannya di politeknik . Namun begitu , ada sesuatu perkara telah berlaku . 

Ibuku telah terkena penyakit angin ahmar . Kakakku terpaksa berhenti sekolah . 

Dia harus menjagaku, memasak untuk kami semua dan mengemas rumah 

sambil juga menjaga ibu tersayang kami. 

Walaupun kakakku, pada awalnya terpaksa mengalah untukku, dia tetap 

juga dapat meneruskan pengajiaannya di politeknik.  Ini semua berjaya dia 

lakukan selepas perginya ibuku ke pangkuan Allah dan aku pula telah semakin 

dewasa dan boleh menjaga diriku sendiri.  Aku berasa amat bersyukur dan 

terharu atas segala pengorbanan kakakku untuk kami sekeluarga.  

Sesungguhnya benar kata pepatah Melayu, hutang emas boleh dibayar, hutang 

budi dibawa mati.  Terima kasih, Kakak. 

 

 

Muhammad Hafizi Ajit (4TE2) 
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Pengorbanan Seorang Kakak 

 

Aku merenung pada bingkai gambar yang tergantung di dinding.  Betapa 

bangganya aku ketika itu melihat kejayaan satu-satunya adikku. Gambar adik 

yang mengenakan gaun universiti di dalam gambar itu, membuat aku 

mengimbas kembali peristiwa yang berlaku 20 tahun yang lalu. 

Pada ketika itu, aku tinggal bersama ibu dan seorang adik di flat sewa. 

Sudah agak lama ibu menjadi seorang ibu tunggal selepas kematian ayah akibat 

kemalangan jalan raya. Oleh itu,ibu harus melalui cabaran kehidupan 

membesarkan kami sendirian. Ibu membanting tulang untuk menyara 

kehidupan kami adik-beradik. Pada waktu siang,ibu bekerja sebagai pekerja 

pembersih di pusat membeli-belah sedangkan pada waktu malam pula, ibu 

mengambil upah menjahit. Aku berasa sangat simpati melihat pengorbanan ibu 

untuk membesarkan kami adik-beradik.  Oleh disebabkan itulah,aku bertekad 

dan tanamkan dalam jiwaku bahawa aku ingin berjaya hingga ke menara gading. 

Sudah lama aku bercita-cita untuk menjadi  seorang pensyarah di Universiti  

Nasional Singapura. Malangnya,impianku tidak tercapai akibat suatu peristiwa 

yang membuatku putus harapan. 

“Assalamualaikum,Jemah,”kedengaran suara pemilik rumah sewa 

kami,Puan Maria. 

“Walaikumsalam kak,ada apa kakak datang ke sini?” tanya ibu kepada 

Puan Maria. 

“Kakak datang ke mari mahu menuntut duit sewa rumah daripada kamu 

kerana sudah 5 bulan kamu menangguh.” Kata Puan Maria. 
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“Maaf ya, kak namun ini sahaja yang saya mampu, bulan depan saya 

akan bayar wang selebihnya.”kedengaran suara sayu ibu meminta simpati 

daripada Puan Maria. 

 Setelah memberi duit itu kepada Puan Maria. Puan Maria beredar dari 

situ, ibu mula menangis.  Aku hanya mampu melibat ibu berjalan lemah masuk 

ke dalam bilik.   Di dalam bilik, aku terlihat ibu membuka sebuah kotak kecil yang 

diisi surat.   Aku ternampak surat itu merupakan surat pajak gadai.  Aku kini 

mulai sedar bahawa ibu telah menggadaikan barang kemasnya yang diberikan 

ayah dahulu.  Tidak tertahan sebak di hati, aku terus keluar dari bilik ibu dan 

sambung dengan kerja sekolahku dengan hati yang sebak.  Adik begitu curiga 

dengan kelakuan anehku. 

Tidak berapa lama kemudian, ibu keluar dari bilik lalu duduk di kerusi di 

mana aku dan adik sedang membuat kerja sekolah. Ibu berkata bahawa beliau 

mahu menyampaikan keputusan yang telah beliau fikirkan.  Ibu memberitahu 

kami bahawa beliau sudah tidak mampu lagi untuk menanggung persekolahan 

kami dan mahu aku memilih sama ada aku atau adik yang mengalah untuk  

berhenti sekolah.  Ibu berharap aku dapat membantu ibu dengan perbelanjaan 

keluarga.  Aku menoleh melihat adik dengan perasaan terkejut.   Ibu telah 

memilih aku untuk berhenti sekolah untuk menolong ibu bekerja.  Aku tidak 

boleh membantah kemahuan ibu, oleh itu aku terima keputusan yang diberikan 

oleh ibu.  Aku terpaksa menamatkan impianku dan mengalah  supaya aku dapat 

menolong menyara kehidupan keluargaku.   Aku sedar kami tidak dapat berbuat 

apa-apa kerana keadaan telah memaksa. 

Memang tidak boleh dinafikan yang aku amat kecewa kerana aku tidak 

dapat mencapai impianku. Namun, itu tidak bermaksud, adik tidak boleh berjaya.  
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Aku berpesan kepada adik aku supaya dia belajar bersungguh-sungguh.   Aku 

mahu memastikan adikku berjaya. 

Aku bekerja sebagai seorang pelayan di Hotel Lima Bintang.  Aku 

menolong ibu mengambil upah menjahit pada waktu malam.   Dengan pekerjaan 

yang aku lakukan ini, dapat aku langsaikan segala hutang kami dan bayaran duit 

sewa bulanan kami.  Adik juga dapat bersekolah hingga dia menerima ijazah di 

universiti luar negara. 

Aku masih ingat lagi semasa aku sedang bekerja,adik tiba-tiba menelefon 

aku kerana dia telah berjaya mendapatkan ijazah. Aku bersyukur dan gembira 

apabila mendengar berita itu. Dia berkata bahawa dia akan pulang ke tanah air. 

Aku segera menyampaikan berita itu kepada ibu. 

Kini adik telah menjadi seorang pensyarah di Universiti Nasional 

Singapura.  Aku pula mula bersekolah dan sekarang, adik pula membiayai 

persekolahan aku. Aku berdoa agar aku berjaya seperti adik. Jika difikirkan 

semula, tidak sia-sia aku mengalah kerana sikap mengalahku membawa 

kebaikan kepada kami sekeluarga. 

 

NADHIRAH BTE ZURAIMEE(5EM2) 
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Sikap Mengalah Membawa Berkat  

 “Asyik – asyik aku yang mengalah, asyik – asyik aku. Sampai bilakah 

hendak kita bermain tarik-tarik tali,” Fakhri bermonolog sendiri.  

Hampir dua bulan dan tiada apa-apa yang berubah di dalam 

perkahwinan mereka. Erina akan sentiasa mencari kesalahan suaminya dan dia 

berfikir bahawa ia adalah sesuatu yang lucu yang pasangan suami isteri akan 

lakukan. Seperti menurut katanya, jika suaminya mengalah, ia tentunya 

membuktikan bahawa suaminya mencintainya. Apa yang tidak diketahuinya 

ialah Fakhri sudah penat dengan karenahnya.  Kadang-kala,  Erina akan 

melampaui batas sehingga dia akan membangkitkan pergaduhan atas sesuatu 

yang kecil seperti membasuh pinggan.  

Malam itu, pasangan suami isteri itu ke rumah Mak Senah, ibu Erina.  

Semasa makan, Mak Senah bertanya "Bagaimana keadaan perkahwinan 

kamu berdua? Semuanya baik-baik sahaja?” Erina tersenyum mendengar soalan 

daripada ibunya. 

"Perkahwinan kami menyeronokkan, Fakhri selalu  melakukan semua 

kerja di dalam rumah."  

Suaminya hanya tersenyum tetapi di matanya jelas kelihatan perasaan 

kecewanya.. Dia penat, pasti kerana isterinya tidak membantu dengan apa-apa 

urusan di dalam rumah.  

"Dalam kehidupan rumahtangga, kesaksamaan amat penting.” Mak 

Senah cuba memberikan nasihat. 

"Dengar itu." Kata Fakhri. 

Tiada apa-apa yang berubah walaupun Mak Senah telah memberikan 

nasihat. Erina walaupun tidak bekerja, dia hanya duduk di rumah, menonton 

televisyen atau tidur. Erina sampai hati membiarkan suaminya menyelesaikan 
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semua kerja rumah walaupun penat setelah pulang dari sekolah.  Fakhiri 

mengalah kerana dia tidak mahu menyakiti hati isterinya dan dia tidak 

mempunyai masa untuk berurusan dengan Erina.  

Beberapa hari kemudian, Fakhri mendapat berita bahawa ibu mertuanya 

akan datang untuk menziarah ke rumah mereka.  Fakhri segera membuat segala 

persediaan untuk memasakkan ibu mertuanya makanan kegemaran beliau, iaitu 

asam pedas ikan pari. Semasa sedang memasak, Fakhri mendengar bunyi 

ketukan di pintu. 

"Assalamualaikum," Mak Senah memberi salam. 

Fakhri bergegas ke pintu untuk menyambut ibu mertuanya di pintu. 

Dengan baju yang basah kuyup dengan peluh sambil memegang spatula, Fakhri 

berkata "Waalaikumusallam." 

"Ya Allah Fakhri, mengapa engkau kuyup dengan peluh? Mana Erina? " 

ditanya Mak Senah. 

"Dia sedang tidur, masuk dulu, emak,” kata Fakhri kepada ibu mertuanya 

yang terkejut dengan keadaan yang menyambutnya di pintu. 

 Mak Senah bergegas ke bilik mereka berdua lalu menolak daun pintu 

bilik itu.  Mak Senah mendapati anaknya sedang tidur lena.  Beliau segera 

melangkah ke arah Erina lalu memukul kepalanya dengan bantal. 

 "Eh! Erina, mengapa kamu masih tidur sambil suami kamu membuat 

kesemua kerja rumah.Bangun sekarang. Ikut Mak, cepat." 

Mak Senah menarik tangan Erina dan mereka menyelinap di belakang 

pintu dapur untuk melihat Fakhri melakukan kerjanya dengan ikhlas. 

“Kau lihat suami kau itu. Berpeluh dengan keringat tetapi tidak sepatah 

perkataan pun yang keluar dari mulutnya untuk mengadu.” Kata Mak Senah. 
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Erina melihat keikhlasan suaminya. Dia sedar yang selama ini dia lalai 

dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri.  Sekarang baru 

dia sedar bahawa akan kesilapannya, dia menghampiri suaminya lalu mengambil 

spatula dari tangan suaminya. 

“Fakhri, mengapa awak tidak beritahu saya bahawa awak menderita. 

Saya meminta maaf atas segala sikap saya selama ini yang membebankan awak.  

Maafkan saya Fakhri, saya bukan isteri yang baik untuk awak.” Kata Erina sambil 

menitiskan air mata. 

Fakhri yang hanya terdiam selama ini berbicara. 

“ Saya gembira yang awak sedar akan kesilapan awak.  Selama ini saya 

telah mengalah kerana saya sedar yang ia boleh membawa kebaikan . Sekarang 

awak telah sedar, marilah kita mulakan hidup baru.” Katanya kepada Erina. 

Fakhri gembira kerana sikap mengalahnya akhrinya membawa berkat 

kerana rumah tangga mereka semakin bahagia dan Erina kini merupakan isteri 

yang sangat bertanggungjawab. 

 

 

Siti Nur Syamsiah Bte Mohd Zain(5EM1) 
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Hikmah di sebalik sebuah pengorbanan 

  Tanganku tidak terhenti menggeletar pada saat aku menjejakkan kaki 

ke dalam persekolahanku. Hari ini merupakan hari yang paling penting dan telah 

aku nanti-nantikan selama tiga tahun. Pelajar yang dapat markah tertinggi di 

sekolah akan dapat biasiswa dan peluang untuk melanjutkan pelajaran di luar 

negara. Biasiswa ini memang menjadi idaman ramai pelajar di kampungku ini. 

Maklumlah, hidup kami di kampung tidak mewah dan kami tidak mampu untuk 

melanjutkan pelajaran dengan duit sendiri. 

  “Farid, kau sudah bersedia untuk melakukan peperiksaan yang sama-

sama kita telah nanti-nantikan?  

Bibirku berbicara dengan kembar lelakiku yang sedang gigih membaca 

nota-nota yang diberikan guru. Dia hanya menganggukkan kepalanya 

menandakan dia terlalu sibuk sehinggakan tidak mampu membalas dengan 

kata-kata. 

  Aku berasa amat takut sepanjang perjalanan dari tingkat satu hingga 

tingkat empat. Manik-manik peluh membasahi dahiku. Aku mencapai sehelai 

kertas tisu dengan perlahan. Aku dengan sedaya upaya cuba untuk 

menyembunyikan wajahku yang takut. Selepas selesai sudah peperiksaan itu, 

Farid dengan bangganya menghampiriku. 

  “Aku pasti akan dapat biasiswa itu,Farusha. Siang malam aku tidak 

berhenti mengulang kaji. 

 Aku tidak membenarkan sesiapa pun mendapatkan biasiswa itu selain 

aku!”  
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Aku tersentak dengan kata-kata adik kembarku sendiri. Lamunanku 

terhenti setelah loceng sekolah berbunyi dan aku bergegas pulang ke rumah. 

  Dua hari selepas hari peperiksaan itu, aku sedang sibuk membantu ayah 

menjemur kain di belakang rumah. Tidak lama kemudian,terdengar teriakan 

suara pelajar-pelajar di kampung.  Hatiku berdebar tidak terhenti. Pelbagai 

persoalan bermain di fikiranku. Tanpa berfikir panjang,aku lantas ke halaman 

rumah. Di situ, berdiri sesusuk tubuh yang segak.  

“Hmm orangnya seperti aku kenal. Eh! Cikgu Aman! Pengetua sekolah!”  

Belum sempat aku menghampirinya, Farid menolakku ke tepi lalu berlari 

menuju ke arah di mana Cikgu Aman berdiri.  

“Farid ke Farusha? Farid ke Farusha?” terdengar dengan jelas perbualan 

pelajar-pelajar yang berdiri di belakang Cikgu Aman. 

Di saat itu juga,aku tahu pemenang biasiswa itu merupakan pilihan 

antara aku ataupun Farid. Farid dengan pantas mencapai surat yang dipegang 

Cikgu Aman. Ayahku pula keluar dari bengkel di bawah rumah lalu menghampiri 

Farid dengan harapan agar anak lelakinya seorang itu telah mencapai impiannya. 

Dengan perlahan, Farid membuka surat itu sambil membaca apa yang tertulis di 

atasnya. 

  “Tahniah kami ucapkan... Pemenang biasiswa 2015 ialah...FARUSHA?”  

Biji mata Farid seakan-akan terkeluar dari kelopak matanya tanda tidak 

percaya dengan apa yang dibaca.Wajahnya berubah menjadi wajah bengis 

seolah-olah aku telah mengambil sesuatu yang berharga dalam hidupnya.Farid 

merupakan pelajar kedua di dalam kedudukan selepas aku.  
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“Apa dia, Farid? Aku pemenang biasiswa?” aku menanya seperti tidak 

lagi percaya berita yang aku dengar. 

  “Tidak! Aku yang layak mendapat biasiswa ini! Aku anak lelaki! Kau anak 

perempuan! Kau tidak akan ke manapun dengan biasiswa ini kerana akhirnya di 

dapur juga tempat kau!”   

Aku tersentak dengan kata-kata adik kembarku yang amat menyakitkan 

hati. 

  Ayah menghampiri Farid dan diriku. Dia memberitahuku supaya berikan 

sahaja biasiswa ini kepada adik kembarku dengan penjelasan bahawa aku 

sememangnya anak perempuan dan di dapur sahaja tempatku semenjak 

pemergian ibuku tiga tahun yang lalu disebabkan penyakit barah. Buat pertama 

kalinya, aku tidak rela mendengar permintaan ayah.  Aku segera merampas 

surat yang digenggam oleh Farid. 

  “Hanya disebabkan Farusha anak perempuan, Ayah mahu katakan 

Farusha tidak ada masa depan? Hanya disebabkan Farusha ambil alih tempat 

mak di rumah, Farusha tidak ada masa depan?  Hanya disebabkan Farusha anak 

perempuan?”  

Ayah hanya berdiri kaku dan tidak dapat mengatakan apa-apa untuk 

menenangkan hatiku yang panas.   

Akhirnya, ayah bergerak ke arah Farid lalu berkata, “Jangan risau,Farid, 

ayah percaya kakak kau itu akan mengalah.” 

  Namun, tanggapan Ayah salah. Sudah tiga tahun aku bekerja dengan 

keras untul saat yang aku nanti-nantikan dengan senangnya ayah mahu aku 

mengalah? Aku berbisik di dalam hatiku sambil menahan kemarahan dan 
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kesedihan di dalam diriku.Empat hari sudah berlalu sejak hari keputusan itu dan 

Ayah berturut-turut menolak segala makanan yang aku sediakan. Dengan cara 

ini, dia mahu aku mengalah dan memberikan biasiswa itu kepada Farid. Aku 

berasa tertekan terhadap sikap ayahku yang aku anggap hanya berat sebelah. 

  Malam itu, surat biasiswa itu aku dakap dengan erat sambil aku 

memerhatikan jam di dinding. Akhirnya, Farid pun pulang ke rumah,aku dengan 

berat hati menghulurkan surat itu lalu memberikannya. 

 “Kau ambillah biasiswa ini. Kau buktikan kepadaku yang kau mampu 

tanggung hidup kami di kampung ini kelak.” Akhirnya aku mengalah.  Aku sedar 

aku perlu mengalah demi kebaikan keluargaku. 

Sudah masuk dua minggu Farid telah ke luar negara melanjutkan 

pelajaran, aku berdiam diri di rumah menjalankan tugasan seharianku di rumah. 

Pada hari itu, seperti hari-hari yang sudah, aku menghiburkan hatiku dengan 

melukis.  Sedang aku terbenam dalam lukisanku, aku terdengar suara yang tidak 

aku kenali. 

  “Wow! Magnificient!” 

Aku menoleh ke arah mana suara itu dan di situ terdiri segak susuk tubuh 

seorang lelaki. Dia amat kagum dengan lukisan itu. Tanpa aku menduga, 

rezekiku sebenarnya melalui lukisanku.  Aku diperkenalkan oleh lelaki tersebut 

kepada seseorang pemilik muzium di Paris. 

  Sepuluh tahun kemudian,aku pulang ke kampung, kali ini dengan 

segulung ijazah.  Aku telah berjaya menamatkan pengajianku dalam bidang 

lukisan atas biasiswa seorang pelukis terkenal di Paris.   Melalui bimbingnya, aku 

kini menjadi seorang pelukis yang berjaya dan sering diundang ke majlis-majlis 
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penting di Amerika Syarikat,Asia dan Eropah. Aku berdiri di hadapan rumahku  

sambil mengingat semula peristiwa yang pernah berlaku dalam hidupku.   Tidak 

lama kemudian,sebuah kereta mewah berhenti di halaman rumahku. Seorang 

lelaki yang tampan dan segak keluar dari kereta itu. 

”Farid?”aku amat kenali senyuman manis yang terlukis di wajah itu.  

Farid kini merupakan seorang doktor pakar di London dan telah membangunkan 

beberapa yayasan untuk kanak-kanak di Afrika.  Dia telah banyak memberikan 

khidmat kepada pesakit-peakit di Afrika.  Aku amat kagum dengan kejayaan 

adikku. Aku bangga kerana sikap mengalahku memberikan biasiswa itu 

kepadanya tidak dipersia-siakan. Dengan perlahan ,pintu rumah terbuka. Di situ 

terdiri tubuh seorang tua yang amat kami rindui. Dia tersenyum melihat 

kehadiran yang dia menantikan. 

 “Ayah.” 

Putri Nur Diyanah(5EM2) 
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Kasih sayang seorang kakak 

Cuaca pada hari itu sungguh panas. Daun-daun di pepohonan di tepi 

jalan itu kelihatan kering dan layu.  Sinaran terik sang mentari seolah-olah 

menggigit-gigit kulitku tanpa sedikit pun menaruh rasa belas.  Manik-manik 

peluh mula membasahi pipiku yang lembut. Aku dalam perjalanan pulang dari 

sekolah dengan berita yang amat menggembirakan. Aku telah diterima masuk 

ke Universiti Nasional Singapura.  Peluang keemasan inilah yang telah sekian 

lama aku nanti dan impikan. 

“Ayah tentu bangga dengan keputusan cemerlangku ini,” bisik hati 

kecilku dengan senyuman lebar terukir di bibirku.  

Ayahku seorang yang amat bertanggungjawab terhadap aku dan adikku. 

Beliau selalu bertungkus-lumus mencari rezeki yang halal siang dan malam 

untuk menampung hidup kami sekeluarga.  Ibu telah meninggalkan kami sejak 

aku dan adikku, Ali masih kecil lagi.  Aku tahu Ibu pergi kerana tidak tahan 

dengan kehidupan kami yang amat susah ini.  Kehidupan kami yang seperti kais 

pagi makan pagi, kais petang makan petang membuat ibu tidak bahagia.  Ibu 

kecewa kerana ayah tidak berdaya memanjakannya dengan kekayaan seperti 

yang pernah ayah janjikan sebelum mereka berkahwin dahulu.  

Tiba sahaja di rumah, aku ternampak ayahku sedang memeluk Ali 

dengan erat.  Keceriaan terpancar jelas di wajah mereka berdua.  Aku baru 

sahaja teringatkan sesuatu.  Ali juga menerima keputusan Peperiksaan Peringkat 

Biasanya hari ini. Pasti Ali mendapat keputusan yang membanggakan ayah.  

Tidak sabar aku untuk berkongsi berita gembiraku dengan mereka pula.  Aku 

memberi salam dan terus berlari ke dalam dakapan ayah.  Giliran aku merasakan 

pelukan mesra ayah.  Daripada reaksiku, ayah tahu bahawa aku juga telah lulus 
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dengan cemerlang.  Namun di sebalik senyuman ayah, aku tahu ada sesuatu 

yang sedang mengganggu fikiran ayah.   

“Kenapa, ayah tidak sukakah melihat anak-anak ayah membawa pulang 

keputusan yang cemerlang?” aku bertanya dengan lembut.  Aku takut kalau-

kalau pertanyaanku itu menyebabkan hati ayah terluka. 

“Bukan tidak suka, sebenarnya ayah tidak mampu untuk menampung 

kos pendidikan kamu berdua lagi,” ayah menjawab dengan nada yang sayu. 

Aku dan Ali tidak dapat menahan sebak di dada kami sebaik sahaja 

mendengar pengakuan ayah.  Kami berpelukan sambil menangis.  Aku tidak 

sangka kebahagiaan yang aku rasakan sebentar tadi lenyap dalam sekelip mata.  

Pada tika dan saat itu, aku bertekad untuk melakukan sesuatu untuk keluargaku.  

Aku akan mengalah.  Ya, aku harus mengalah demi Ali dan ayah.  Akan aku 

korbankan cita-cita untuk melanjutkan pelajaranku di universiti impianku 

supaya Ali dapat mencapai impiannya dan seterusnya mengeluarkan kami 

daripada lingkaran kemiskinan yang sedang membelenggu kami sekarang ini. 

Keesokan harinya, aku mula mencari kerja untuk membantu ayah 

menampung hidup seharian kami dan juga kos pelajaran Ali.  Nasib aku baik.  

Aku telah diterima bekerja sebagai jurujual di sebuah kedai kasut.  Setiap hari 

aku bekerja lembur supaya aku dapat meraih sebanyak mungkin pendapatan 

untuk kaum keluarga.  Walaupun tubuhku penat tetapi aku tidak pernah 

merungut.  Ali pula tidak menghampakan kami.  Dia terus belajar dengan 

bersungguh-sungguh dan meraih keputusan yang cemerlang setiap tahun.  Ali 

juga telah dianugerahi biasiswa kerana keputusannya yang cemerlang itu.  

Terasa ringan sedikit beban yang terpaksa aku pikul ini. 
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Sepuluh tahun telah pun berlalu.  Ali kini seorang doktor yang berjaya 

dan terkenal.   Aku tumpang gembira atas kejayaannya.  Kami kini tinggal di 

sebuah rumah banglo di kawasan Orchard Road.  Tidak ada lagi masalah 

kewangan yang membelenggu hidup kami.  Aku juga sekarang telah pun 

menyelesaikan pengajianku di universiti impianku.  Aku kini memiliki ijazah 

dalam bidang pendidikan. Ali telah membiayai semua perbelanjaan pendidikan 

aku.  Ini sebagai membalas jasaku yang telah mengalah dan berkorban untuk 

kejayaan keluarga kami.  Sesungguhnya sikap mengalahku telah membawa 

kebaikan kepada adik dan ayahku,  insan-insan yang amat aku sayangi. 

 

Suhaila Binti Sumanti(5EM2) 
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Kalau Bukan Jodoh 

 

Sinar mentari sore menyelinap masuk ke dalam auditorium universiti 

termasyhur di Singapura, iaitu Universiti Nasional Singapura (NUS). Sementara 

pensyarah kami sedang membuat ucapan terakhir sebelum menutup kelas itu, 

kelihatan Lela sedang termenung jauh.  

“Pissss, beri tumpuan Lela! Jangan asyik termenung,” bisik adik 

kembarnya, Laila. 

Mereka berdua berumur 22 tahun dan mengambil kursus yang sama. 

Walaupun mereka kembar, mereka memiliki perwatakan yang berbeza.  Laila 

amat sensitif dan peramah sementara Lela pula dikenali ramai sebagai seorang 

yang pendiam dan baik hati. Beberapa minit kemudian, kelas pun berakhir. Lela 

mengangkat kakinya keluar dari kelas untuk menuju ke kantin sementara Laila 

bertemu dengan kawan – kawannya.  

“Lela…Lela!” kedengaran teriakan suara satu-satunya kawan Lela, Amri. 

“Di lain masa, jika  panggil orang, jangan berteriak…boleh?” kata Lela 

cuba mengingatkan rakannya itu.  Mereka berdua kemudian duduk berbual-bual 

di kantin sehingga mereka dihalau dari kantin kerana sudah waktu untuk mereka 

pulang ke asrama mereka. Apabila, Lela menjejakkan kakinya ke dalam bilik 

asramanya, Laila dengan pantas menarik tangan kakaknya lalu duduk di atas 

katil.  

Laila dengan segera berkata,“Lela…mari sini aku ada cerita ingin aku 

sampaikan kepada kau. Sejak kebelakangan ini, aku asyik teringat dan bermimpi 

akan seorang lelaki. Selama ini, tiada orang yang boleh membuat aku 

berperasaan sebegini. Sebenarnya, hatiku sudah terpaut kepada seorang lelaki 

di kampus kita ini.” 
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“Sudahlah Laila, kau jangan asyik memikirkan tentang percintaan.  

Berikan tumpuan kepada pelajaran kau.” Lela cuba memberikan nasihat kepada 

adiknya itu. 

Dengan pantas Laila bergerak ke arah Lela lalu berbisik,“ Aku suka Amri.” 

“Apa? Cuba kuatkan sedikit suara kau,” kata Lela. 

“Aku suka Amri,” Laila menjawab. 

Lela berhenti seketika. Dia boleh merasakan jantungnya berdegap – 

degup dan waktu tiba-tiba terhenti.  Lidahnya kelu tidak terkata.   

Lela terimbas kembali akan kenangan manisnya bersama Laila di dalam 

bilik mereka. Ketika itu, mereka masih berada di sekolah rendah. Sejak kecil, 

mereka sentiasa melekat dan tidak pernah berpisah, bak kata pepatah bagai isi 

dengan kuku. Lela masih ingat perjanjiannya bersama Laila untuk tidak 

mempunyai teman lelaki hingga mereka berjaya ke menara gading. 

“Lela, kau nak teman lelaki di samping kau bila dewasa nanti?” tiba-tiba 

Laila menanyakan soalan ini. 

“Mestilah, siapa yang tidak mahu ada teman lelaki bila dewasa,” Lela 

terus menjawab. 

“Kalau begitu, kau harus janji dengan aku akan tidak mempunyai teman 

lelaki hingga ke menara gading?” Laila memberi cabaran untuk Lela. 

“…Boleh, aku janji. Tetapi kau pun harus berjanji juga,” Lela mengambil 

perjanjian itu tanpa memikirkan apa – apa.   

Laila terus menyahut balik,“ Aku janji.” 

Lamunannya terputus dan aku melihat Laila melambaikan tangannya di 

depan muka Lela. Laila berasa takut jika Lela akan berasa marah terhadapnya 

Keesokan harinya, Lela menjauhkan dirinya daripada Amri. Dia membuat 

begitu selama tiga hari berturut-turut. Akhirnya, Amri mengambil keputusan 

untuk berdepan dengan Lela dan mencari masalahnya. Walaupun, Amri ingin 
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bercakap dengan Lela, dia tetap larikan dirinya daripada Amri. Tidak mahu 

membiarkan Lela pergi tanpa kata-kata, Amri menunggu Lela di depan pintu 

kelasnya. Apabila Lela membuka pintu kelasnya, Amri terus mencapai tangan 

Lela lalu memegang tangan Lela dan menariknya ke satu sudut.  

“Amri? Amri, lepaskan tangan akulah!” Lela meninggikan suaranya 

sambil cuba meleraikan tangannya daripada pegangan Amri tetapi tidak berjaya. 

“Lela, dengar sini. Aku memang tidak mahu memaksa kau ke sini tetapi 

aku harus buat begini kerana kau asyik menjauhkan diri kau daripada aku. 

Seperti kau tidak mahu berkawan dengan aku lagi. Apa salah aku?” Amri 

menghabiskan kata-katanya dengan soalan yang menusuk di hati Lela.  

“Aku…Aku… Sebenarnya adik aku suka kau!” Lela terlepas cakap akan 

akuan Laila minggu lalu. Lela terus teringat akan perjanjian antara dia dan Laila 

lalu dengan segera Lela menghentikan ucapannya. 

“Apa?” Amri menjawab kerana tutur kata Lela tidak jelas. 

“Tiada apa-apa, aku hanya bergurau sahaja,” Lela menjawab takut Amri 

terdengar apa yang dikatakan pada awalnya. 

Malam itu, Lela tidak boleh tidur akibat risau dia telah memungkari 

janjinya. Dia berasa bersalah dan ingin memberitahu tentang hal ini. Tetapi dia 

akui bahawa adiknya memang panas baran. Sebab itulah, dia memikir dua kali 

sebelum memberitahunya. Ketika Lela sedang memikirkan akan apa yang dia 

harus lakukan, Laila membuka pintu. Arus fikiran Lela berhenti. Lela kelihatan 

keliru dan bersalah. Laila menanyakan apa yang telah terjadi. Lela pun dengan 

rela memberitahu kebenaran. Muka Laila menjadi merah.  

Laila terus menghembuskan kata-kata yang menghiris hati Lela.  Lela 

berasa sedih atas kata – kata adiknya tetapi dia ingat akan kelakuannya petang 

tadi dan dia mengaku akan ini semua salahnya.  
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Loceng berbunyi, menandakan waktu untuk pergi ke kelas. Lela bangun 

dari tempat posisi tidurnya untuk menutup loceng itu. Dia menoleh kepalanya 

ke kiri dan melihat katil Laila yang  kelihatan kemas. Tiba – tiba dia terdengar 

bunyi telefon berbunyi. Dia pun mengangkat telefon itu lalu mengucapkan 

selamat pagi.  

“Selamat pagi, ada apa yang boleh bantu?” kata Lela. 

“Selamat pagi. Boleh saya bercakap bersama Cik Lela?” orang itu 

menyoal Lela pula. 

“Ya, itu saya. Kenapa?” Lela menjawab. 

“Saya dari pejabat Universiti Nasional Singapura ingin mengucapkan 

tahniah kerana kamu telah mendapat biasiswa untuk melanjutkan pelajaran 

kamu di Universiti Oxford di London,” kata orang itu. 

“…Terima kasih. Haruskah saya datang ke pejabat awak untuk mengisi 

borang?” tanya Lela. 

“Ya, kamu juga harus menghadir sesi perkenalan pada Isnin minggu 

hadapan,” perempuan itu menyahut. 

“Terima kasih atas informasi tersebut,” Lela menjawab penuh ikhlas. 

Selepas Lela meletakkan panggilan itu, Amri pun baru tiba di meja Lela. 

Amri bertanya apa yang telah terjadi apabila melihat ekspresi muka Lela. Lela 

tidak mahu memberitahu tentang berita yang baru diterimanya itu. Beberapa 

bulan kemudian, Lela pun pulang ke rumahnya untuk menziarahi keluarganya. 

Kelihatan Laila masih marah kepada Lela. Di rumah mereka, Lela membuat 

keputusan untuk menyelesaikan masalahnya dengan Laila.  

“Laila, aku minta maaf akan perbuatan aku hari itu. Aku tahu bahawa 

kelakuanku itu salah dan aku memang tidak berniat untuk memberitahu Amri  

akan pengakuan kau itu,” Lela merayu kepada Laila. 
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Lela dan Laila akhirnya berpelukan sebagai tanda bahawa mereka telah 

pun meleraikan segala masalah antara mereka . Malam itu, dia memberitahu 

keluarganya akan biasiswa itu. Pada hari penerbangan Lela ke London, Laila 

mempunyai kelas tambahan dan keluarga mereka tidak dapat menghantar Lela. 

Di kampus, Laila ternampak Amri begitu hairan akan kehilangan Lela.  

“Lela tidak hadir kelas hari ini?” Amri begitu gelisah bila menyoal Laila. 

“Lela tidak memberitahu kau bahawa dia mendapat biasiswa untuk ke 

London?” Laila memberikan jawapan.  Amri berasa kecewa kerana Lela tidak 

memberitahunya walaupun mereka kawan rapat. 

Laila memberitahu Amri butir-butir penerbangan Lela. Amri terus 

bergegas ke lapangan terbang. Lela melihat ke kaca televisyen yang 

menunjukkan penerbangan yang sedia pada waktu itu. Alangkah terperanjatnya, 

Lela mendapati penerbangannya ditangguhkan selama 2 jam. Lela hanya boleh 

duduk dan menunggu waktu penerbangannya. Selama beberapa minit, Lela 

berasa bosan dan berjalan – jalan di lapangan itu. Tiba – tiba, Lela marasakan 

ada orang menarik tangannya. Dia menoleh dan terkejut melihat Amri di situ.  

“Apa yang kau buat di sini? Kau sepatutnya berada di kampus,” Lela 

berkata sambil cuba melepaskan tangannya. 

“Kau tidak beritahu aku akan kepergian kau ke luar negara?”Amri 

bertanya menginginkan jawapan. 

Lela hanya mampu berdiam dan Amri terus menarik tangan Lela lagi. 

Tanpa mereka sedari, seorang lelaki tampan melepaskan pegangan mereka. Ini 

membuatkan orang ramai membuat bulatan. 

“Jangan kacau dia!” kata-kata lelaki itu membuat Amri melepaskan 

tangan Lela dan menghadapinya. 

“Kenapa kau mencampuri hal orang?” Amri menjawab lelaki itu dengan 

nada suara yang tinggi.  
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“Lebih baik awak pergi sekarang sebelum saya memanggil polis,” Lelaki 

itu tegas akan kata – katanya. 

Lela berasa syukur setelah Amri menghilang dirinya dari tempat itu. 

Orang ramai pun beredar dari situ. Sebelum Lela ingin mengucapkan terima 

kasih akan lelaki tampan itu, dia sudah tiada di situ. Beberapa bulan selepas 

kejadian itu, Lela baru sahaja pulang dari kelasnya dan ingin pulang ke 

asramanya di situ. Sedang Lela berjalan pulang, dia ternampak lelaki sebiji 

seperti lelaki yang menolongnya akan kejadian Amri itu. Dia pun bergegas ke 

arah lelaki itu. Akhirnya, Lela mengucapkan terima kasih dan lelaki tampan itu 

memperkenalkan dirinya sebagai Kamil.  

Dari situ Lela dan Kamil berkenalan hingga menjadi kawan rapat. Laila 

mendapat berita bahawa Amri sebenarnya sudah mempunyai tunangan di 

kampung dan mereka akan bernikah.. Amri akhirnya menunjukkan wataknya 

yang sebenar. Lela merasakan lega kerana tidak bersamanya lagi. Laila 

melanjutkan pelajarannya ke tahap tinggi di universiti yang sama. Sekarang, Lela 

mendapat kebahagiaannya semula bersama Kamil. 

 

Nurul Izzah Bte Mohd Kamil(5EM2) 
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Pengorbanan Seorang  Abang 

Sudah masuk waktu berbuka puasa. Kami empat beradik duduk 

berkeliling di atas lantai yang hanya beralaskan tikar mengkuang.  Apa yang 

tersaji di hadapan kami hanya beberapa biji kurma dan lima cawan teh 0 panas.  

Aku memandang wajah-waja ahli keluargaku, aku dapati abang masih belum 

pulang. 

“Kenapa agaknya dia lambat pulang hari ini?” tanya hatiku. 

Tidak lama kemudian, kami dengar suara abang memberi salam.  Adik-

beradikku yang lain bangkit lalu berlari ke arah pintu.  Daun pintu dibuka.  Di 

tangan abang ada dua buah beg kertas berisi makanan segera Mac Donalds.  

Dengan tidak berlengah-lengah lagi, kami merebut beg kertas itu dan 

mengambil berger dan kentang goreng yang terkandung di dalamnya.  Inilah 

sajian makanan yang paling enak yang pernah kami rasakan di sepanjang dua 

belas hari kami berpuasa.  Kami sangat gembira.  Tiba-tiba aku teringat abang.  

Di mana dia? 

“Abang tidak makan bersama?” aku bertanya sambil melangkah ke 

ruang dapur. 

“Tidak mengapalah.  Duit abang tidak cukup tadi.  Abang hanya dapat 

membeli empat berger dan kentang goreng sahaja.  Jangan bimbang, ada bubur 

masjid semalam yang masih boleh dimakan,” jelas abang.  

Aku terkejut lalu letakkan bergerku kembali ke dalam bekasnya.  

Sungguh murni hati abang, memberi makanan yang enak pada adik-adiknya 

sedangkan dia hanya memakan bubur semalam.  Aku merenung abang yang 

sedang membelakangiku. 

Aku kagum dengan sikap abang.  Ini bukan kali pertama dia melakukan 

perkara sedemikian.  Aku masih ingat lagi satu ketika dahulu, nasi adikku 

tertumpah.  Abang sanggup berlapar dengan memberikan nasinya pada adik.  

Pengorbanan  abang itu amat aku sanjungi dan amat ketara sekali semenjak ibu 

meninggal dunia.  Dia amat menyayangi kami dan sanggup berkorban dari segi 

apa jua untuk kami semua. 
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Ayah pula sering tiada di rumah.  Dia bekerja keras walupun gajinya amat 

kecil untuk menampung kami lima beradik.  Abang merupakan anak yang sulung 

dan semenjak tahun lalu, dia telah mula bekerja sambilan pada hujung minggu.  

Tahun ini, abang akan menduduki peperiksaan peringkat O manakala aku pula 

akan menduduki peperiksaan peringkat N pula.  Kami mempunyai tiga adik lagi 

yang berada di sekolah rendah. 

Gaji yang abang perolehi tidak banyak tetapi dia telah menggunakan 

kesemuanya untuk keperluan sekolah kami.  Dengan wang ini, abang memberi 

wang belanja pada kami setiap hari.  Aku tahu bahawa abang jarang sekali 

makan semasa waktu rehat.  Kami juga menghadiri kelas tambahan anjuran 

Mendaki pada setiap hujung minggu.  Walaupun mendapat subsidi daripada 

pemerintah, yurannya masih tetap mahal untuk kami.  Oleh itu, setelah dua 

bulan, abang tidak lagi menghadiri kelas tersebut dengan alasan dia boleh 

mengulang kaji sendiri.  Dia sanggup berkorban lagi demi untuk masa depan 

adik-adiknya.  Dia mahu melihat kami semua berjaya dalam pelajaran.  

Setiap menjelang hari raya, seperti biasa, ayah akan membelikan kami 

semua baju kurung dan kasut baru untuk dipakai semasa hari raya.  Abang tidak 

akan membeli baju kurung baru.  Katanya pada ayah, adik-adik lebih 

memerlukan dan inilah merupakan satu ganjaran atas usaha mereka berpuasa 

di sepanjang bulan Ramadan.  

Pengorbanan dan jasa abang tidak ternilai bagi kami sekeluarga.   Aku 

sering mengingatkan adik-adikku yang lain bahawa abang telah banyak 

berkorban untuk kami semua. Maka itu, hormatilah abang dan sayangilah dia 

sampai bila-bila.  Sikap abang itu telah mengajar aku untuk menjadi ahli keluarga 

yang lebih bertimbang rasa dan lebih menyayangi  sesama kami.   

Aku berdoa agar abang akan lulus peperiksaan peringkat O nya dengan 

keputusan yang cemerlang.   Pergorbanan abang itu pasti akan aku balas suatu 

hari nanti.  Itu janji aku kepada abang. 

  

 Salman Faris B Kamaruddin(5EM2) 
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Ciri-ciri Warga Negara yang baik 

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, maksud warga negara ialah 

penduduk sesebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan atau 

tempat kelahiran. Mereka mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai 

seorang warga negara dari negara itu. Oleh itu, untuk menjadi seorang warga 

negara yang baik, mereka perlu memenuhi beberapa ciri. 

Terdapat banyak ciri yang boleh dicontohi untuk menjadi seorang warga 

negara yang baik. Salah satu cirinya adalah dengan mentaati atau mematuhi 

peraturan sesebuah negara tersebut. Jika seorang itu mentaati atau mematuhi 

peraturan negara, mereka tidak akan melibatkan diri dalam kelakuan yang tidak 

diingini seperti ditangkap oleh pihak polis dan mempunyai rekod yang buruk. 

Contohnya, gula-gula getah tidak dibenarkan untuk dibawa masuk ke Singapura 

kerana terdapat ramai orang yang tidak bertimbang rasa setelah memakan gula-

gula getah itu. Mereka tidak membuangnya di tempat yang sesuai.  

Sebaliknya,mereka melekatkannya di merata-rata tempat. Dengan itu, 

seseorang warga negara Singapura yang baik tentunya tidak akan melanggar 

undang-undang tersebut dan tidak akan membawa masuk gula-gula getah ke 

Singapura melalui tambak Johor kerana ingin memastikan agar negara 

Singapura sentiasa bersih. 

Salah satu ciri untuk menjadi warga negara yang baik adalah dengan 

menjadi warga negara yang bertanggungjawab, memiliki penampilan yang 

positif terhadap negaranya. Sebagai warga negara yang bertanggungjawab, kita 

harus mempunyai rasa saling hormat-menghormati antara satu sama lain dari 

segi bangsa, agama, budaya dan lain-lain. Ini disebabkan jika rakyat sesebuah 

negara tidak mempunyai sikap toleransi dan hormat-menghormati tentulah 

negara tersebut tidak boleh aman.  Jika sesebuah negara tidak aman, banyak 
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pergaduhan yang akan berlaku antara agama ataupun bangsa. Dengan sikap 

sebegini, kita tidak akan hidup dalam negara yang aman. Oleh itu, kita sebagai 

seorang warga negara yang bertanggungjawab tentunya ingin memastikan agar 

negara kita aman dan harmoni sentiasa. 

Bukan sahaja pemerintah yang dituntut harus bersikap jujur dan adil, 

warga negaranya juga perlu mempunyai sikap yang sama.  Ini supaya tercipta 

hubungan yang harmonis dan rasa saling mempercayai antara satu sama lain 

dalam sesebuah negara. Kejujuran merupakan kunci bagi terciptanya 

keselerasan dan keharmonian hubungan antara warga negara. Contohnya, 

semasa menjalankan majlis perkahwinan di kolong-kolong blok, orang Melayu 

perlu bersikap sensitif dan memperlahankan bunyi suara mikrofon atau muzik 

yang dimainkan agar tidak mengganggu penduduk di kawasan blok tersebut.  

Begitu juga dengan bangsa Cina, mereka perlu memastikan agar kertas-kertas 

yang mereka bakar semasa musim perayaan tidak menjejas ketenteraman 

penduduk di kawasan blok tersebut. Oleh itu, jiak setiap warga negara 

mempunyai sikap toleransi dan bertanggungjawab terhadap persekitaran 

mereka tentunya tidak akan ada rasa salah faham dalam kalangan penduduk di 

negara tersebut.   Ini tentunya akan membantu negara tersebut untuk terus 

maju dan terkenal di mata dunia. 

Inilah ciri-ciri yang menunjukkan seorang warga negara yang baik supaya 

kita dapat hidup dalam negara yang aman dan harmoni. Sebagai seorang warga 

negara yang baik, kita perlu mengamalkan ciri-ciri sebegini supaya kita dapat 

menjauhkan perkara yang tidak elok.  

 

Nurhanie Ashiqin (4TE5) 
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Ciri- ciri warga nergara yang baik 

 

Seseorang warga negara yang baik, perlu ada ciri-ciri yang penting yang 

mereka patut ada dan seharusnya mereka miliki ketika mereka masih kecil lagi. 

Ciri-ciri ini biasanya sudah diajar pada waktu mereka berada dalam tingkatan 

sekolah rendah atau pun daripada ibu bapa mereka. Ciri-ciri yang patut diajar 

sejak dari kecil adalah seperti menghormati orang lain, sikap bertimbang rasa, 

mengetahui sejarah negara dan banyak lagi. 

 

   Ada banyak ciri yang perlu ada jika seseorang ingin menjadi warga 

negara yang baik. Namun, tidak semestinya seorang warga negara harus ada 

semua ciri-ciri yang baik untuk menjadi seorang warga negara yang baik. 

Seseorang  warga negara yang baik perlu ada sekurang-kurangnya tiga ciri 

berikut.  

Salah satu cirinya adalah untuk sentiasa taat atau patuh pada peraturan 

negara. Warga negara yang baik tidak akan melanggar peraturan, tidak kira apa-

apapun. Mereka akan setia kepada peraturan negara. Seorang warga negara 

yang baik tidak akan melanggar peraturan atau pun undang-undang negara yang 

hanya akan memalukan negara tersebut. Warga negara yang benar-benar baik 

juga tidak akan melanggar undang-undang dengan cara yang boleh menyakiti 

masyarakat lain sehingga tercetusnya isu perkauman.  Dengan ciri ini, jika 

seorang warga negara mematuhi undang-undang, mereka boleh rasa lebih 

bertanggungjawab dan mereka memainkan peranan yang penting dalam 

masyarakat kerana mempengaruhi orang lain. Jika seorang warga negara 

mematuhi undang-undang negara, ia juga untuk kebaikan negara, sebagai 
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contoh, warga asing pasti tidak akan keberatan untuk datang ke negara tersebut 

kerana mereka tahu bahawa negara tersebut aman. 

   Selain itu, untuk menjadi seorang warga negara yang baik, mereka juga 

harus ada ciri bertimbang rasa. Contohnya, seorang warga negara yang ada sifat 

bertimbang rasa ialah dia akan menghormati orang lain ataupun mendengar 

pandangan orang lain dan berfikir tentang apa yang mereka katakan dan dari 

situ, mereka boleh membantu dengan apa sahaja kerja-kerja sukarela dengan 

cara yang memberi manfaat kepada masyarakat mereka, seperti membantu 

masyarakat yang memerlukan. Dengan ciri atau sifat bertimbang rasa ini, ramai 

orang akan lebih menghargai setiap warga negara yang baik dan juga ada sifat 

bertimbang rasa kerana mereka telah banyak menolong sesiapa yang 

memerlukan seperti kanak-kanak yang kurang bernasib baik  atau pun warga 

emas. 

   Akhir sekali, seorang warga negara yang baik juga perlu mempunyai ciri 

menghormati alam sekitar dan tidak merosakkannya. Dengan menghormati 

alam sekitar, kita boleh sedar betapa pentingnya alam sekitar kepada manusia 

kerana ia penting dalam kehidupan seharian manusa. Jika tidak adanya alam 

sekitar, manusia tidak akan dapat meneruskan kehidupan dengan baik. Bukan 

itu sahaja, warga negara yang baik juga akan menjaga persekitaran negara agar 

sentiasa bersih demi kehidupan yang sihat bagi setiap rakyat. Contohnya, warga 

negara yang baik tidak akan melihat sampah terbiar di sekeliling mereka, mereka 

pasti akan memungut sampah tersebut.  Mereka juga pasti akan sering mengitar 

semula.  Dengan menghormati alam sekitar, seseorang warga negara yang baik 

boleh menunjukkan keprihatinannya terhadap alam sekitar. 

   Kesimpulannya, untuk menjadi warga negara yang baik mudah 

sebenarnya. Namun, ada yang tidak mengambil berat atau ingin mengambil 
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tahu tentang ciri-ciri yang mudah untuk menjadi warga negara yang baik. 

Bagaimanapun, sebagai seorang warga negara yang baik, kita harus menjadi 

contoh yang baik kepada orang-orang muda terutama sekali kepada kanak-

kanak kerana apabila mereka sudah dewasa kelak, mereka tahu kebaikannya 

dan mereka boleh sebarkan kepada generasi yang datang pula. 

 

Abdul Qayyum B Abdul Rahman(4TE4) 
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Cara-cara untuk menggalakkan warga Singapura  
agar terlibat sama dalam kerja-kerja sukarela 

 
Warga Singapura dikatakan kurang melibatkan diri dalam kerja-kerja 

sukarela mungkin disebabkan beberapa faktor.  Antaranya,  mungkin 

disebabkan mereka tidak mempunyai masa kerana sibuk dengan kerja dan 

sekolah ataupun mereka merasakan kerja sukarela ini hanya membuang masa. 

Sebenarnya, kerja sukarela ini ada manfaatnya. Oleh itu penting untuk kita 

mencari cara bagaimana untuk menggalakkan warga Singapura agar terlibat 

sama dalam kerja-kerja sukarela. 

Pertama, dengan pemberian cuti kerja kepada sukarelawan oleh 

syarikat-syarikat pemerintah mahupun swasta. Pemberian cuti tanpa rekod 

yang dipohon oleh sukarelawan haruslah dipermudahkan. Dengan ini, warga 

Singapura mempunyai masa dan akan menggunakan cuti itu untuk melibatkan 

diri dalam kerja-kerja sukarela.  Mereka juga tidak perlu risau tentang rekod 

kerja mereka. Jadi, dengan pemberian cuti tanpa rekod yang dipohon oleh 

sukarelawan, mereka dapat melibatkan diri dalam kerja-kerja sukarela dan 

dapat melakukan sesuatu yang bermakna. 

Kedua, sumbangan bakti oleh sukarelawan perlu diambil kira. Apabila 

mereka melibatkan diri dalam kerja-kerja sukarela, sumbangan bakti mereka 

perlu diambil kira dalam proses kenaikan pangkat atau peluang melanjutkan 

pelajaran bagi orang dewasa yang bekerja dan para pelajar. Dengan ini, warga 

Singapura akan merasakan bahawa penglibatan mereka dalam kerja-kerja 

sukarela boleh memanfaatkan diri mereka juga . Jadi, sumbangan bakti oleh 

para sukarelawan perlu diambil kira dalam proses kenaikan pangkat atau 

peluang melanjutkan pelajaran untuk menggalakkan lebih ramai warga 

Singapura agar terlibat dalam kerja-kerja sukarela. 
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Ketiga, majikan atau pihak pemerintah mestilah memberikan 

pengiktirafan terhadap para pekerjanya ataupun warga emas yang melibatkan 

diri dalam kerja sukarela. Contohnya, pekerja ataupun warga emas yang aktif 

dalam kegiatan sukarela harus diberi pengiktirafan dalam bentuk hadiah, sijil 

anugerah, bonus dan sebagainya. Dengan ini, warga Singapura dapat merasakan 

sumbangan bakti mereka diiktiraf oleh pemerintah dan majikan. 

Dengan cara-cara ini, ia dapat menggalakkan lebih ramai warga 

Singapura agar terlibat dalam kerja sukarela kerana mereka merasakan 

penglibatan mereka diberi pengiktirafan.  Pengiktirafan seperti ini juga mampu 

menarik lebih ramai lagi sukarelawan di negara kita, Singapura. 

 

Mohammad Raihan Bin Mohd Rafi(5EM2) 
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Cara-cara agar warga Singapura terlibat dalam kerja-kerja sukarela 

 

     Peribahasa tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang 

menerima.  Pada pendapat saya, ini seharusnya dijadikan pegangan bagi setiap 

indvidu terutama bagi golongan mereka ingin melakukan kerja-kerja sukarela 

Seseorang itu tidak semestinya melakukan kerja-kerja sukarela dengan 

menggunakan wang semata-mata. Sebaliknya, ia boleh dilakukan dengan hanya 

menggunakan pengetahuan, kemahiran atau pengalaman yang dimilki. 

Malangnya, kini tidak ramai warga Singapura yang meluangkan masa untuk 

melakukan kerja-kerja sukarela. Saya ada beberapa cara yang ingin saya kongsi 

untuk menggalakkan warga Singapura agar terlibat dalam kerja-kerja sukarela. 

     Terdapat pelbagai cara untuk menggalakkan warga Singapura agar 

terlibat dalam kerja-kerja sukarela. Salah satu di antaranya adalah dengan 

menggalakkan ibu bapa agar membawa anak-anak mereka bersama ketika 

melakukan kerja-kerja sukarela. Ibu bapa boleh mengajak anak-anak mereka 

ketika menderma atau menolong warga emas di rumah tumpangan. Contohnya, 

ibu bapa boleh menyuruh anak-anak mereka menolong menyiapkan hamper 

untuk dihantarkan ke rumah tumpangan atau hanya untuk berbual-bual mesra 

bersama dengan warga emas di rumah tumpangan. Tentunya perbuatan ini 

akan dialu-alukan oleh golongan tersebut agar mereka tidak kesunyian. Dengan 

ini, anak-anak mereka akan dapat membiasakan diri mereka dengan melakukan 

kerja-kerja sukarela dan melakukannya hingga mereka dewasa bak kata pepatah 

alah bisa tegal biasa. 
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     Cara kedua adalah agar pihak sekolah mengadakan peraduan 

membuat brosur untuk para pelajar. Brosur yang dibuat harus mempunyai 

infomasi yang penting seperti tujuan dan kepentingan melakukan kerja-kerja 

sukarela. Contohnya, para pelajar dalam kumpulan masing-masing harus 

mendapatkan maklumat tentang kerja-kerja sukarela, kebaikannya dan juga 

tentang orang-orang yang memerlukan bantuan. Bagi menarik minat pelajar 

agar terlibat sama dalam persediaan brosur ini, pihak sekolah boleh 

memberikan ganjaran.  Ganjaran berupa tiket untuk ke sebuah taman hiburan 

seperti “Universal Studios Singapore”. Dengan ini, para pelajar akan lebih 

berminat untuk melibatkan diri mereka dalam kerja-kerja sukarela. Dengan 

maklumat yang diperolehi, para pelajar akan mula malakukan kerja-kerja 

sukarela. 

     Cara ketiga adalah agar pengurus syarikat-syarikat memberi ganjaran 

dengan memberikan cuti bergaji kepada pekerja-pekerja yang melakukan kerja-

kerja sukarela. Pekerja-pekarja yang melakukan kerja-kerja sukarela seperti 

menderma, memasak untuk golongan warga emas atau menolong mereka yang 

kurang upaya akan diberkan cuti bergaji supaya mereka dapat terus melakukan 

kerja-kerja sukarela dan tetap mandapat gaji. Contohnya, pengurus syarikat-

syarikat boleh memberi ganjaran tersebut kepada para pekerja yang melakukan 

kerja-keja sukarela sekurang-kurangnya tiga kali sebulan. Dengan ini, ramai 

pekerja akan mula melakukan kerja-kerja sukarela kerana ingin mendapatkan 

lebih cuti bergaji supaya mereka tetap mendapat gaji walaupun mereka tidak 

datang kerja. 
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     Kesimpulannya, terdapat banyak cara yang boleh dilakukan oleh 

pihak sekolah, pengurus syarikat-syarikat atau ibu bapa untuk menggalakkan 

warga Singapura melibatkan diri dalam kerja-kerja sukarela. Pada pendapat saya, 

setiap orang  harus memastikan bahawa masa mereka digunakan untuk 

melakukan perkara yang bermanfaat seperti kerja-kerja sukarela supaya dapat 

menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukannya. 

 

Dhaniyah Batrisyia (5EM1) 
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Cara-cara Mengekalkan Sebuah Persahabatan 

Ikatan persahabatan sangat penting dalam hidup kita. Seorang sahabat 

akan menemani, membantu dan menceriakan hidup kita. Tanpa persahabatan, 

kita akan berasa sunyi dan keseorangan. Oleh itu, peliharalah persahabatan 

yang telah terjalin. Berusahalah untuk mengeratkan lagi ikatan persahabatan 

agar bertambah sejahtera hidup kita.  Berikut ialah cara-cara yang boleh kita 

lakukan untuk mengekalkan sebuah persahabatan. 

Pertama, berpegang teguhlah pada janji. Apabila kita berpegang pada 

janji yang telah dibuat bersama seseorang rakan, kita akan dianggap sebagai 

rakan yang boleh dipercayai dan dihormati. Rakan kita akan senang untuk 

berkongsi apa sahaja dengan kita. Sebaliknya yang akan berlaku jika kita mungkir 

janji.  Contohnya, jika rakan kita memberitahu sesuatu rahsia, tetapi kita 

mendedahkan rahsia itu kepada orang lain, dia pasti akan berasa kecewa dan 

tidak lagi mahu meneruskan persahabatan dengan kita. Justeru, amatlah 

penting untuk kita bersikap amanah dengan berpegang pada janji bak kata 

peribahasa kerbau dipegang pada talinya, manusia  dipegang pada janjinya.  

Kedua, kita harus menghulurkan bantuan bila-bila sahaja diperlukan oleh 

rakan kita. Jika rakan kita menghadapi sesuatu masalah, kita harus menunjukkan 

sikap prihatin dan membantu seberapa yang boleh untuk meringankan 

bebannya. Contohnya, jika rakan kita dibuli, kita haruslah menolong dengan 

melaporkan perkara itu kepada pihak sekolah supaya tindakan segera boleh 

diambil ke atas pembulinya. Rakan yang dibantu pasti rasa dihargai. Maka itu, 

berilah sokongan dalam dalam bentuk apa pun yang dimampui untuk menjaga 

persabahatan agar kekal sejahtera. Jika kita menolong rakan kita, suatu hari 

nanti, apabila kita dalam kesusahan, mereka pasti akan membalas jasa kita. 

Hiduplah bagai aur dengan tebing, sentiasa membantu satu sama lain. 
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Ketiga, perkenalkanlah keluarga kita kepada rakan kita. Pasti rakan kita 

ingin mengetahui latar belakang keluarga kita. Dengan mengetahui sedikit 

sebanyak tentang keluarga kita, rakan kita akan lebih memahami diri kita, 

bagaimana acuan begitulah kuihnya. Ibu bapa kita juga dapat mengenali rakan 

kita dan memberi sokongan moral jika perlu. Contohnya, jemputlah rakan kita 

ke rumah kita untuk membuat projek bersama atau semasa musim hari raya. 

Dengan ini, rakan kita akan berasa selesa untuk berkawan dengan kita dan usaha 

sebegini pastinya dapat mengekalkan persahabatan. Persabahatan yang 

mendapat sokongan ibu bapa akan bertambah keberkahannya.  

Kesimpulannya, dengan cara-cara yang disebutkan, kita dapat 

mengekalkan persahabatan kita dan juga menukar status ‘rakan’ kepada 

‘sahabat’.  Rakan boleh kita cari di mana-mana. Rakan untuk bersuka ria ramai 

tetapi sahabat yang sering membantu dan menemani kita dalam keadaan susah 

ataupun senang, sukar untuk ditemui. 

 

Mohammad Raihan Bin Mohd Rafi(5EM2) 
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Emel Tidak Rasmi 

Daripada johan@e-khabar.com 

Kepada syakila@e-khabar.com 
Subjek Sambutan Tahun Baru Cina 

Tarikh 21/02/2017 

 

Syakila  

            

             Apa khabar? Saya di sini sihat-sihat sahaja. Saya berharap awak 

juga berada di dalam keadaan sihat. Sudah lama kita tidak berjumpa.  

Maklumlah, kita sedang sibuk menyesuaikan diri di sekolah menengah.  Saya 

ingin menceritakan kepada awak mengenai sambutan Tahun Baru Cina di 

sekolah saya.  Hebat sungguh sambutan di sekolah saya. 

 

             Saya berasa sangat gembira kerana dapat menyambut 

perayaan ini di sekolah baharu saya bersama guru dan rakan-rakan baharu 

saya. 

   

              Sambutan Tahun Baru Cina di sekolah menengah amat 

berbeza dengan sekolah rendah Saya. Sekolah saya telah mengadakan 

pertandingan membungkus bakul hadiah dan hiasan kelas yang tercantik di 

sekolah.   

 

Untuk pertandingan membungkus hadiah, kami sekelas telah 

mengumpulkan barang-barang seperti susu tin, milo, magi dan sebagainya tiga 

minggu sebelum perayaan.  Kami berasa sungguh gembira membungkus bakul 

hadiah yang akan dihantar ke Singapora Christian Home. Beberapa hari 

sebelum Tahun Baru Cina, saya dan rakan-rakan sekelas menghiasi kelas kami 

mailto:Johan@e-khabar.com
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dengan cantic untuk pertandingan menghias kelas. Kami menghiasi pintu, 

tingkap dan papan tanda dengan hiasan berwarna merah. Kelas saya sangat 

gembira ketika menghiasi kelas kami. Namun, kedua-dua pertandingan itu 

tidak kami menangi.  Kelas saya berasa sedih. 

 

               Di kelas, kami dapat memakan lohei atau yu sheng dalam 

Bahasa Cina.  Di dalam lohei ini terdapat sos plum, sengkuang yang pelbagai 

warna dan lain-lain lagi. Kami dikehendaki untuk melambung-lambungkan 

bahan-bahan itu kerana ianya dianggap bertuah.   

 

Selepas itu, kami pergi ke dewan sekolah untuk menonton konsert 

yang dirancang oleh pelajar-pelajar Cina Sekolah Menengah Sembawang. 

Konsert itu ada acara nyanyian, tarian dan permainan. Sekolah saya juga telah 

menjemput warga emas dari Singapora Christian Home.  Pada akhir konsert 

itu, ada Dewa Bertuah yang memberi gula-gula serta coklat kepada kami. Dia 

melemparkan semuanya kea rah kami.  Saya dan rakan sekelas saya berebut-

rebut untuk mendapatkan gula-gua serta coklat.  Saya dan kawan-kawan saya 

berasa gembira kerana dapat menyambut Tahun Baru Cina bersama-sama.  

                 

           Sampai di sini sahaja e-mel saya. Saya menantikan balasan e-mel 

daripada awak. 

 

 

Yang benar, 

Johan 

 

Estrella Carl Justin Nicol(1EX1) 
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Daripada amin@yahoo.com 

Kepada aidil@yahoo.com 
Subjek Meminta Nasihat 

Tarikh 26 Februari 2017 

Aidil 

 

Saya khabar baik. Awak apa khabar? Saya harap awak sihat sejahtera. 

Sudah lama saya tidak nampak awak. Saya baru membaca e-mel awak. 

 

Awak tentu rasa tertekan. Saya boleh berkongsi dengan awak 

beberapa saranan untuk mengatasi masalah awak. Pertama, awak boleh 

belajar di rumah. Awak cuma harus memberitahu adik awak untuk 

perlahankan suara atau bermain dengan senyap. Maka, awak mampu belajar 

dengan tenang dan tanpa gangguan daripada adik awak. 

 

Saranan kedua ialah awak boleh belajar di perpustakaan atau di 

sekolah. Perpustakaan merupakan tempat yang senyap. Jadi agak sesuai untuk 

awak ulang kaji di sana. Contohnya, awak boleh meminta izin daripada ibu 

awak untuk pergi ke perpustakaan. Saya pasti ibu awak akan mengizinkan 

awak untuk pergi ke perpustakaan untuk ulang kaji. 

 

Saranan terakhir ialah memberikan telefon bimbit kepada ibu awak 

agar awak boleh tumpukan perhatian dengan ulang kaji awak. Awak boleh 

meminta telefon bimbit awak apabila awak ingin rehat daripada ulang kaji. 

Kemudian, berikan telefon bimbit awak kepada ibu awak apabila ingin 

sambung ulang kaji. Saya pasti ibu awak mampu menolong menyimpan 

telefon bimbit awak dengan baik. 

 

mailto:amin@yahoo.com
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Itu sahaja saranan-saranan yang mampu saya kongsi dengan awak. 

Saya harap saranan-saranan saya dapat mengatasi masalah awak. Saya juga 

harap awak dapat membalas e-mel saya. 

 

Yang benar, 

Amin 

 

 

Syakirah (2CO3) 
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Daripada amin@yahoo.com 

Kepada aidil@yahoo.com 
Subjek Meminta Nasihat 

Tarikh 26 Februari 2017 

Aidil 

 

Saya sihat walafiat. Saya juga harap awak sihat. Maaf kerana tidak 

membalas e-mel yang awak baru hantar kepada saya kerana saya sangat sibuk 

mengulangkaji pelajaran saya. Maklumlah, peperiksaan pertengahan tahun 

akan tiba tidak lama lagi. 

 

Pada pendapat saya, wajar ibu awak mengambil telefon bimbit awak 

kerana dia takut pelajaran awak akan terjejas. Jika awak simpan telefon bimbit 

awak, mungkin pelajaran awak akan terganggu kerana awak akan sibuk 

membalas mesej yang dihantar oleh rakan-rakan awak. Contohnya, apabila 

rakan awak menghantar mesej kepada awak, sudah tentu awak akan 

membalas mesejnya. Ini akan mengganggu tumpuan awak terhadap ulang kaji 

awak. Jadi, saya setuju dengan perbuatan ibu awak untuk menyimpan telefon 

bimbit awak. 

 

Saya ingin berkongsi beberapa saranan untuk membantu awak. 

Saranan pertama ialah awak boleh pergi ke perpustakaan awam untuk 

mengulangkaji pelajaran awak. Jika awak di rumah, pasti awak tidak mampu 

memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap ulang kaji pelajaran awak kerana 

adik-adik awak akan mengganggu awak dengan membuat bising ketika 

bermain. Jadi saya syorkan kepada awak untuk mengulangkaji di perpustakaan 

kerana perpustakaan tidak bising dan awak boleh fokus sepenuhnya. 

 

mailto:amin@yahoo.com
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Saranan selanjutnya ialah awak boleh berjumpa dengan guru awak 

atau kaunselor di sekolah. Jika awak rasa tertekan, awak boleh memberitahu 

mereka tentang masalah awak. Saya pasti mereka akan sanggup menolong 

awak dengan memberi nasihat-nasihat kepada awak. Selain itu juga, awak 

boleh meminta bantuan guru awak di sekolah dengan ulang kaji pelajaran 

awak. 

 

Saya harap saranan-saranan saya dapat membantu awak. Saya akan 

menantikan balasan e-mel daripada awak. 

 

Yang benar 

Amin 

 

 

Siti Aisyah Irwan (2CO4) 
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Daripada amin@yahoo.com 

Kepada aidil@yahoo.com 
Subjek Meminta Nasihat 

Tarikh 26 Februari 2017 

Aidil 

 

 Saya sihat sejahtera. Awak pula apa khabar Aidil? Saya minta maaf 

kerana sudah lama saya tidak menghantar e-mel kepada awak. Saya berharap 

saranan-saranan saya ini dapat memberi manfaat kepada awak. 

 

 Sebenarnya, saya tidak setuju dengan tindakan ibu untuk mengambil 

dan menyimpan telefon bimbit awak. Awak perlukan telefon bimbit untuk 

mencari bahan pengajaran di laman web. Mungkin awak boleh pujuk ibu 

untuk pulangkan telefon bimbit awak. 

 

 Saranan pertama yang ingin saya kongsi ialah awak boleh menelaah 

pelajaran di dalam bilik awak jika adik-adik awak membuat bising. Selain itu, 

awak boleh menyuruh adik-adik awak untuk perlahankan suara ketika 

bermain di dalam rumah. Jika mereka masih lagi tidak mendengar, awak boleh 

mengadu kepada ibu awak. Saya pasti ibu awak akan menyokong awak. 

 

 Saranan kedua ialah awak boleh menelaah pelajaran di perpustakaan. 

Suasana di sana senyap. Saya percaya awak boleh fokus dalam pelajaran di 

perpustakaan. Selalunya saya akan menelaah pelajaran di perpustakaan 

kerana saya dapat tumpukan perhatian sepenuhnya dengan pelajaran saya. 

Mungkin awak boleh meminta izin daripada ibu bapa awak untuk 

membenarkan awak ke perpustakaan untuk menelaah pelajaran. Mungkin 

kita boleh ulang kaji bersama! 

mailto:amin@yahoo.com
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 Saranan terakhir ialah awak boleh belajar di sekolah. Sekiranya awak 

tidak boleh fokus belajar di rumah, awak boleh belajar di sekolah. Tambahan, 

di sekolah awak boleh meminta bantuan daripada guru-guru awak. Saya 

percaya mereka pasti akan membantu awak dalam ulang kaji pelajaran awak. 

 

 Saya berharap saranan-saranan saya dapat membantu awak. Sehingga 

kita bertemu lagi di lain kesempatan. 

 

Yang benar 

Amin 
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Daripada : zakiah_ariffin@e-warkah.com 

Kepada : rina_iskandar@e-warkah.com 
Tarikh : 28/1/17 

Subjek  : Pengalaman Menyertai Peraduan Bercerita 

 

Rina 

 

Saya di sini baik-baik sahaja. Terima kasih kerana bertanyakan khabar 

saya. Tidak mengapa. Saya faham bahawa awak juga sibuk mengulang kaji 

pelajaran awak. Semoga kita sama-sama akan mendapat keputusan yang 

cemerlang bagi ujian penggal satu nanti. 

 

Terima kasih atas ucapan tahniah awak itu. Saya juga tidak menyangka 

dapat menjuarai pertandingan tersebut. Jangan khuatir, saya akan berkongsi 

pengalaman saya menyertai peraduan bercerita. 

 

Pertama sekali, saya telah menyiapkan skrip saya terlebih dahulu. 

Setelah itu, saya berusaha untuk menghafalkan skrip saya itu. Saya berlatih 

menyampaikan cerita saya itu di hadapan keluarga saya, guru dan teman-

teman sekelas saya. Kemudian, saya meminta maklum balas daripada mereka 

tentang penyampaian saya. Daripada maklum balas mereka, saya berusaha 

untuk memperbaik penyampaian saya. Oleh sebab saya sering berlatih di 

hadapan orang yang berbeza-beza, saya jadi terbiasa bercakap di hadapan 

orang lain. Ini telah membantu saya pada hari pertandingan. 

 

Kedua, saya juga memaksa diri saya untuk berkongsi pandangan saya 

semasa perbincangan tentang topik-topik tertentu dijalankan di dalam kelas. 

Pada mulanya, saya rasa memang sukar untuk berkongsi pandangan saya 

mailto:zakiah_ariffin@e-warkah.com
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kerana saya berasa malu. Namun, lama-kelamaan saya berjaya mengatasi rasa 

malu saya kerana sudah biasa berkongsi pandangan saya di dalam kelas. 

 

Mungkin awak juga dapat melakukan perkara yang sama untuk 

menghilangkan rasa malu awak itu. Hari ini tidak akan dapat berubah dalam 

sekelip mata. Namun, jika awak tidak berputus asa, pasti awak akan berjaya 

untuk mengatasi keadaan ini. 

 

Sampai di sini sahaja e-mel saya kepada awak. Saya harap awak telah 

dapat meraih manfaat daripada perkongsian saya. Semoga kita dapat 

berjumpa lagi di e-mel yang akan datang.  

 

Yang benar 

Zakiah Ariffin 

 

 

 

Muhammad Hanif B Suhaimi(3IN1) 
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Daripada : hamizan_amsyar@yahoo.com 

Kepada : nurin@e-warkah.com 
Tarikh : 3/2/2017 

Subjek  : Gaya pemakanan sihat 

Nurin 

Apa khabar, Nurin? Saya di sini sihat walafiat. Saya harap awak 

sekeluarga berada dalam keadaan sihat juga. Ya, memang sudah lama kita 

tidak saling menghantar e-mel. Maklumlah, saya sibuk mengulang kaji 

pelajaran kerana peperiksaan akan diadakan seminggu lagi. 

Melalui e-mel awak yang lalu, awak ada menyatakan bahawa pihak 

sekolah awak telah menjalankan sebuah inisiatif untuk menggalakkan pelajar-

pelajar tentang gaya pemakanan yang sihat. Sebagai ketua pelajar juga, saya 

tahu ianya mencabar apabila harus menarik perhatian rakan-rakan untuk 

mengamalkan gaya pemakanan yang sihat. Sudah tentu saya akan mengongsi 

cara-cara untuk menggalakkan para pelajar agar mengamalkan pemakanan 

sihat. 

Cara pertama ialah awak boleh menyediakan slaid ‘Powerpoint’ yang 

memuatkan pelbagai informasi mengenai manfaat yang boleh para pelajar 

raih apabila mereka makan buah-buahan. Contohnya, apabila seseorang 

wanita makan buah limau, ia dapat mencantikkan paras wajah mereka supaya 

ia kelihatan semakin berseri. Bagi pelajar lelaki pula, mereka juga boleh meraih 

manfaat dengan memakan sebiji buah epal untuk membantu membentuk 

otot-otot mereka agar lebih kuat. Ini disebabkan epal mengandungi vitamin C 

dan ia amat penting untuk kesihatan tubuh kita 

Cara kedua ialah awak boleh mengadakan kuiz kesihatan. Ini akan 

membantu para pelajar agar mereka berasa tercabar and bersemangat untuk 

mailto:hamizan_amsyar@yahoo.com
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memberikan jawapan yang betul. Dengan itu, para pelajar akan lebih 

memahami kepentingan gaya pemakanan sihat dan berasa teruja untuk  

memakan buah-buahan yang diberikan apabila dihidangkan bersama 

hidangan makanan mereka secara set bento. 

Cara ketiga pula, awak boleh mengadakan sebuah pertandingan antara 

kelas. Secara kelas, mereka haruslah bekerja sama untuk mengamalkan 

pemakanan sihat supaya boleh menurunkan berat badan mereka. Dengan 

penurunan berat badan yang paling banyak, kelas itu akan mendapat ganjaran 

yang mungkin diberikan oleh pihak sekolah untuk kelas mereka. Kelas itu juga 

akan dikenali sebagai kelas yang hebat. Pertandingan seperti ini mampu 

menaikkan semangat pelajar lain untuk mengamalkan gaya pemakanan yang 

sihat supaya dapat mengalahkan kelas tersebut. Dengan cara ini, semua 

pelajar dalam sekolah itu akan berjaya menurunkan berat badan mereka. Ia 

juga mengelakkan mereka daripada menghidapi pelbagai penyakit yang 

mungkin timbul akibat pemakanan yang kurang sihat. 

Saya berharap cara-cara ini bermanfaat untuk awak. Saya menantikan 

e-emel balasan yang positif daripada awak. 

 

Yang benar 

Hamizan     

 

 

Suhaila Bte Sumanti(5EM2) 
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Daripada : hamizan_amsyar@yahoo.com 

Kepada : nurin@e-warkah.com 
Tarikh :  

Subjek  : Gaya Pemakanan Sihat 

Nurin 

Saya di sini sihat walafiat. Terima kasih kerana bertanya khabar saya. 

Bagaimana pula dengan keadaan awak sekeluarga?. Saya harap awak juga di 

dalam keadaan yang serupa.  Ya, memang sudah lama kita tidak mengutus e-

mel.  Maklumlah masing-masing sedang sibuk dengan urusan sekolah.  Saya 

telah selesai membaca e-mel awak yang meminta saya berkongsi beberapa 

cara untuk menggalakkan para pelajar agar mengamalkan pemakanan sihat.  

Menang benar juga bahawa sekolah saya telah memulakan inisiatif gaya 

pemakanan sihat ini tahun lalu. Jangan risau, saya sedia membantu awak.   

Cara pertama yang awak boleh lakukan adalah untuk mengadakan sesi 

soal jawab dan penerangan dengan para pelajar yang masih mengeluh 

terhadap pemakanan sihat dengan memberitahu mereka akan kesusahan 

ataupun kesakitan yang mungkin akan mereka hidapi di masa hadapan jika 

mereka tidak mengubah gaya pemakanan mereka. 

Cara kedua adalah dengan mengurangkan nasi dan daging di pinggan 

makan sebaliknya melebihkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Oleh 

disebabkan harga penuh telah dibayar untuk membeli makanan tersebut pada 

waktu rehat, pelajar-pelajar tidak ada pilihan lain selain daripada 

menghabiskan makanan yang telah disediakan di atas pinggan mereka, 

termasuk sayur-sayuran.  Walaupun mungkin pelajar tidak gemar memakan 

sayur-sayuran tersebut namun tentunya mereka tidak mahu membazirkan 

wang mereka dan pastinya mereka akan makan juga sayur-sayuran tersebut. 
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Cara ketiga dan terakhir adalah dengan mengedarkan risalah atau 

brosur dengan tujuan untuk memberitahu pelajar-pelajar tersebut akan 

kepentingan mengamalkan gaya pemakanan sihat.  Brosur ini juga bertujuan 

untuk mengingatkan pelajar akan masalah kesihatan yang mungkin mereka 

akan hidapi di masa depan jika gaya hidup sihat tidak mereka amalkan. 

Sehingga di sini sahajalah e-mel saya buat masa ini.  Saya harap apa 

yang telah saya kongsikan dapat membantu awak dan rakan-rakan awak untuk 

mengamalkan gaya pemakanan sihat di sekolah awak.  Semoga berjaya! 

Yang Benar 

Hamizan 

 

 

Salman Faris B Kamaruddin(5EM2) 
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EMEL RASMI 

Daripada : hanita@gmail.com 

Kepada : pegawai_majlis_perbandaran_cempaka@gov.com.sg 
Tarikh : 2/2/2017 

Subjek  : Saranan Aktiviti – Aktiviti untuk Mengisi Masa Lapang Warga 
Tua 

Tuan 

             Saya, Hanita merupakan salah seorang penduduk di Estet 

Perumahan Cempaka. Saya ingin menyuarakan keprihatinan saya mengenai 

warga emas yang tinggal di dalam kawasan kejiranan saya ini . Dalam kalangan 

mereka, ada yang menghabiskan masa duduk bersembang di kolong blok dan 

ada yang duduk bersendirian di tempat – tempat awam di sekitar kawasan 

perumahan itu. Saya amat prihatin akan keadaan ini kerana masa yang 

terluang boleh diisi dengan akitviti – aktiviti yang berfaedah bagi warga emas 

itu. Oleh itu, saya ingin menyarankan beberapa aktiviti untuk mereka. 

              Pertama, saya memerhatikan bahawa warga emas sering 

bermain papan catur. Dengan ini, saya cadangkan agar Tuan mengadakan 

pertandingan papan catur di estet perumahan saya. Ini supaya warga emas 

dapat merasakan bahawa mereka masih lagi diberi perhatian dan dihargai. 

Selain daripada itu, warga emas tersebut boleh berasa gembira dan dapat 

berdaya saing apabila bermain papan catur.  Permainan catur juga selain dapat 

menggembirakan warga emas, ia dapat membantu minda warga emas agar 

berfungsi dengan lebih baik lagi. 

              Kedua, ada beberapa warga emas di estet perumahan saya 

yang bersendirian dan tidak melakukan apa – apa faedah, mereka tinggal 

sendirian. Warga emas tersebut selalunya kelihatan pada waktu malam. Oleh 

itu, saya cadangkan di setiap beberapa kolong blok, pihak jawatakuasa boleh 
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meletakkan televisyen sebagai satu hiburan untuk warga emas. Mereka boleh 

menonton siaran seperti Channel News Asia, Channel 8, Suria, Channel 5 

ataupun Vasantham. Ini supaya mereka boleh menonton filem dan berita 

untuk mengetahui isu – isu yang berlaku di dalam dan luar negeri. 

              Ketiga, kelab masyarakat sering sunyi dan saya memerhatikan, 

tidak banyak aktiviti ataupun warga emas di situ. Oleh itu, saya cadangkan 

pihak jawatankuasa boleh bekerjasama bagi menambah kemahiran baru 

untuk warga emas secara percuma di kelab masyarakat. Ini disebabkan warga 

emas berpeluang untuk mengikuti sebuah kursus dan membina kemahiran 

mereka. Setelah mereka menyelesaikan sesebuah kursus, contohnya muzik, 

sukan, seni ataupun bahasa asing, mungkin mereka boleh diberikan peluang 

untuk mengetengahkan kemahiran mereka itu melalui persembahan di atas 

pentas. 

              Saya harap Tuan akan memberikan pertimbangan yang 

sewajarnya berkenaan dengan isu yang saya ketengahkan ini. Harapan saya 

agar pihak – pihak tertentu akan mengambil langkah – langkah yang telah saya 

cadangkan. 

Sekian. Terima kasih. 

Yang benar, 

Hanita. 

 

 

Nurul Izzah Bte Mohd Kamil(5EM2) 
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Daripada hanita@gmail.com.sg 

Kepada pengawai_majlis_perbandaran_cempaka@gov.com.sg 
Subjek Aktiviti- aktiviti untuk warga emas 

Tarikh 9 Februari 2017  

 

Tuan, 

 

     Saya, Nur Hanita merupakan salah seorang penduduk baru di Estet 

Perumahan Cempaka. Tujuan saya menulis e-mel ini adalah untuk 

memberikan saranan aktiviti-aktiviti untuk warga emas di estet ini. Saya amat 

prihatin bagaimana warga emas ini menghabiskan masa mereka dengan baik.  

Apa yang saya lihat mereka sering kali duduk bersembang di kolong blok 

sahaja. Saya berharap dengan saranan saya ini, masa mereka boleh diluangkan 

dengan lebih bermanfaat.  Saya juga akan senaraikan manfaat-manfaat yang 

boleh mereka raih ketika melakukan aktiviti-aktiviti tersebut. Berikut adalah 

aktiviti-aktiviti serta manfaatnya.   

 

     Aktiviti pertama ialah aktiviti berkebun. Berkebun boleh dilakukan dua kali 

seminggu pada setiap pagi ataupun petang. Dengan melakukan aktiviti 

berkebun, mereka boleh mengeluarkan kotoran dalam badan melalui peluh. 

Selain itu, mereka juga boleh berinteraksi dengan warga emas yang lain.  Ini 

sekali gus dapat merapatkan silaturahim di antara mereka. Bukan itu sahaja, 

nereka juga boleh mengawal tekanan dan menghilangkan kata-kata negatif 

yang bermain di minda mereka. Dengan melakukan aktiviti tersebut, mereka 

boleh menghindari penyakit Dimentia dan kekal sihat sepanjang sisa-sisa 

hidup mereka.     
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     Aktiviti kedua adalah bersenam. Terdapat banyak kategori senaman yang 

boleh mereka lakukan. Contohnya senaman Taichi, Poco-Poco, Zumba dan 

berjalan-jalan. Misalnya, aktiviti Poco-Poco amat terkenal dalam kalangan 

masyarakat Melayu. Warga emas berbangsa Melayu boleh melakukan 

senaman poco-poco pada setiap hujung minggu pada sebelah pagi. Tuan juga 

boleh menggalakkan warga emas berbangsa lain untuk menyertai aktiviti 

tersebut. Mungkin Tuan boleh menampal poster mengenai aktiviti senaman 

di lobi lif agar diketahui oleh mereka. Dengan melakukan senaman, tulang 

mereka akan menjadi kuat dan mereka akan berasa cergas. Selain itu, mereka 

juga boleh berjumpa dengan warga emas yang lain dan bersembang tentang 

perkara yang mereka minati. Dengan itu, mereka juga dengan tidak secara 

langsung dapat mengeratkan tali silaturahim antara mereka dan mengetahui 

tentang apa yang mereka lalui setiap hari. 

 

Aktiviti yang terakhir, adalah berkaraok. Warga emas yang berminat boleh 

menyanyikan lagu kegemaran mereka dan mengingati peristiwa sewaktu 

mereka muda dahulu. Ini mungkin boleh menggembirakan mereka. Selain itu, 

mereka juga boleh berinteraksi dengan penduduk di estet itu semasa aktiviti 

tersebut. Dengan cara itu, mereka boleh berkongsi cerita atau masalah yang 

berkaitan dengan mereka dan secara tidak langsung boleh meringankan 

beban mereka.   

 

      Sebagai warga emas, mereka pasti sering berasa bosan duduk di rumah 

tanpa membuat perkara yang tidak berfaedah ataupun hanya duduk 

bersembang-sembang sahaja di kolong blok. Saya berharap pihak Tuan dapat 

mempertimbangkan saranan-saranan saya tentang mengadakan aktiviti untuk 
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Hernney Emeilya(5EM2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

warga emas di estet ini. Dengan mengadakan aktiviti-aktiviti tersebut, mereka 

tidak akan berasa bosan.  Malah, masa lapang mereka terisi dengan perkara 

yang bermanfaat.  Bukan itu sahaja, mereka juga boleh berinteraksi dengan 

penduduk yang sebaya dengan mereka.  

 

Sekian. 

 

Terima Kasih. 

 

Yang Benar, 

Hanita    
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PANDUAN MENULIS 

KARANGAN 
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EKSPOSITORI 

 PENDAHULUAN 
 

JENIS-JENIS 
 

CIRI-CIRI PERENGGAN PENDAHULUAN 
 

 Definisi 
 Suasana 
 Persoalan 
 Cogan 

Kata/Peribahasa 
 Gabungan 
 

 Jangan lebih satu perenggan 
 Jelas 
 Sekurang-kurangnya lima ayat: A1 - A5 
 Jangan masukkan penerangan isi 
 Tepat 
 Terus bicarakan tajuk, kaitkan tajuk dengan isu 

semasa, kemukakan pendapat. 
 

 

 ISI 
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 PENUTUP 

Kesimpulan/Rumusan 

Cadangan 

Harapan 

Pendirian 
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DESKRIPTIF & NARATIF 

PERBANDINGAN ANTARA KARANGAN NARATIF & DESKRIPTIF 

PERSAMAAN 

 Gambaran jelas mengenai peristiwa / pengalaman / masa / tempat / benda 
/ perasaan 

 Penggunaan frasa berbunga / menarik / peribahasa 
 Pengajaran yang diperoleh (nyatakan dengan jelas dan kaitkan dengan nilai-

nilai murni tertentu) 
 

PERBEZAAN 

Perkara 
 

Naratif Deskriptif 

Isi 
 

Kronologi /  
tidak kronologi 
 
Ada plot cerita / konflik 
utama dan sampingan / 
klimaks / peleraian 
 
Jangka masa cerita 
panjang 
 

Kronologi  
(mengikut urutan masa) 
 
Bertumpu pada satu 
pengalaman / peristiwa 
 
Jangka masa bahagian 
peristiwa atau pengalaman 
yang perlu digambarkan 
pendek 
 

Dialog  
 

Perlu  Tidak perlu 

Kata Ganti Nama Penulis - gunakan’ aku’ Penulis - gunakan ‘saya’ 
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TEKNIK-TEKNIK MENGEMBANGKAN CERITA  

 
 
 

 
 

 
*TIDAK PERLU DIALOG UNTUK KARANGAN DESKRIPTIF 



98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLIMAKS 

PENDAHULUAN PENUTUP 

PLOT 

BERKEMBANG
PELERAIAN 

Tema: 

_____

Penerapan PAGMaD dalam  
Plot Karangan Naratif 

Gambaran dan Aksi  
diberi lebih tumpuan 

Perasaan meningkat  

mengikut tahap  

ketegangan 

Perasaan pada bahagian  

Klimaks harus 

melebihi   

Semua jenis komponen 

ayat dapat dimanfaatkan 

mengikut kreativiti 

Semua jenis komponen 

ayat dapat dimanfaatkan 

mengikut kreativiti 
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PENGGUNAAN BAHASA DALAM PENULISAN KARANGAN DESKRIPTIF / 

NARATIF 
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KEPELBAGAIAN AYAT DALAM PENULISAN KARANGAN NARATIF 

JENIS –  
JENIS AYAT 
S2TAMP2D 

 

FUNGSI / TUJUAN CONTOH-CONTOH AYAT 
 

Seru 
 

diucapkan dengan 
nada suara tinggi 
untuk melahirkan 
sesuatu perasaan, 
contohnya: 
terkejut, marah, 
kagum. 
 

 Bingit! Benakku menjerit. 

 Aku tidak tahan lagi dengan sikap kau!  
 

Songsang 
 

pendepanan 
predikat, untuk 
menegaskan atau 
memberi tumpuan 
kepada  sesuatu 
 

 Sedih sungguh ibu melihat perubahan 
kakak. 

 Kecoh benar suasana di bilik darjah 
itu.  

Tanya 
 

untuk menyatakan 
/ meluahkan 
soalan yang 
difikirkan 
/diajukan kepada 
seseorang 
 

 Mengapa ayah sanggup berbuat 
begitu?  Tidakkah ayah sayang kami 
lagi? Pelbagai persoalan berlegar di 
mindaku. 

 

Aktif 
 

mengandungi kata 
kerja yang 
mengutamakan 
subjek 
 

 Aku cuba melupakan peristiwa hitam 
itu. 

 Kamu harus memanfaatkan masa 
lapang. 

 Dia tidak menghiraukan langsung 
nasihat ibunya. 

 Hassan merenung lama gambar 
isterinya yang telah pergi. 
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Majmuk 
 

mengandungi 
beberapa 
ayat/perkara yang 
dicantum dengan 
menggunakan 
kata hubung 
 

 Fandi menghampiri Cikgu Aziz lalu 
menghulurkan tangan untuk 
menyalam guru yang dihormatinya itu. 

Pasif 
 

mengandungi kata 
kerja yang 
mengutamakan 
objek 
 

 Peristiwa hitam itu cuba aku lupakan. 

 Masa lapang harus kamu manfaatkan. 

 Nasihat ibunya tidak dihiraukan 
langsung.  

 Gambar isterinya yang telah pergi  
direnung lama oleh Hassan. 

 
Penyata 
 

ayat yang berakhir 
dengan noktah = 
ayat berita / 
keterangan 
 

 Sang suria memancar terang. 

 Tiada yang lebih indah daripada budi 
pekerti yang mulia. 

Dialog 
 

ayat perbualan  “Dengarlah nasihat ibu, Suhaimi. 
Jangan degil,” rayu Puan Lina. 

 “Maaf ibu, Suhaimi menyesal,” luah 
Suhaimi sambil menunduk. 
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PENANDA WACANA 
 

Penanda wacana digunakan untuk menghubungkan ayat dengan ayat atau 

mencantumkan perenggan dengan perenggan yang lain. Penggunaan penanda 

wacana yang berkesan dapat menghasilkan karangan yang berkualiti. 

 

Penanda wacana dapat dibahagi-bahagikan kepada beberapa jenis fungsi dan 

penggunaannya. Antaranya ialah: 

 

Fungsi 
Contoh 

a) Perkataan atau rangkaikata 

untuk menambahkan butiran 

Pertamanya; keduanya; ketiganya... 

Satu lagi ... 

Seperkara lagi... 

Di samping itu... 

Tambahan pula... 

Begitu juga halnya dengan... 

Tidak ketinggalan...juga 

Faktor pertama; faktor kedua... 

Tidak dapat dinafikan bahawa...juga 

Sterusnya; Selanjutnya... 
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b) Perkataan atau rangkai kata 

untuk memutar balik atau 

menafikan hujah yang lepas 

Walaupun ...namun 

Sungguhpun, namun 

Meskipun .............(namun) 

Walau bagaimanapun, 

 

c) Frasa atau rangkaikata untuk 

meluaskan perbincangan 

 

Seperti, ibarat, contohnya, laksana, 

macam, umpama, seumpama, bagai, 

sebagai, bak kata 

d) Frasa atau rangkaikata untuk 

menggambarkan kemungkinan 

 

Sekiranya... 

Seandainya... 

Kalau... 

Jika... 

Jikalau... 

Andaikata 

 

e)Perkataan untuk 

menunjukkan ilustrasi 

Sebagai contoh... 

Contohnya ... 

Umpamanya... 

Bagaikan ... 

Seperti ... 
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f) Perkataan atau rangkaikata 

untuk memberikan pendapat 

 

Pada pendapat saya... 

Pada hemat saya... 

Pada pandangan saya... 

Saya berpendapat (bahawa)... 

Saya yakin (bahawa)... 

Saya percaya (bahawa)... 

g) Perkataan atau rangkaikata 

untuk menegaskan sesuatu 

Tegasnya ... 

Pada dasarnya ... 

Sesungguhnya... 

Tidak keterlaluan jika ... 

Dalam ertikata yang luas 

 

h) Perkataan atau rangkai kata 

untuk menggulungkan hujah 

kesimpulan atau menunjukkan 

sesuatu kesan 

Oleh itu, 

Dengan sebab itu, 

Natijahnya, 

Akibatnya ... 

Pendek kata ... 

Ekoran daripada perkara tersebut … 

Kesimpulannya ... 

Sebagai kesimpulannya... 
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SENARAI NILAI / SIFAT / SIKAP                                  

Nilai / Sifat Positif Contoh-contoh bukti, perbuatan atau sikap 

Adil Tidak berpihak pada sesuatu / sesiapa 

Amanah Boleh dipercayai ( utk jalankan tugas atau simpan 

rahsia ) 

Baik hati Suka menolong, mudah simpati dan pengasih 

Bercita-cita  

tinggi/berwawasan 

Ada matlamat hidup, tahu arah tujuan  

Berjimat Tidak membazir sesuatu atau menggunakan sesuatu 

mengikut keperluan 

Bertanggungjawab Menjalankan peranan atau kewajipan dengan baik 

( sebagai ayah, ibu, anak, pelajar dll) 

Bertimbang rasa Tidak pentingkan diri sendiri, memikirkan keadaan atau 

perasaan orang lain 

Berwaspada Hati-hati melakukan sesuatu supaya tidak mendapat 

masalah 

Bijak Tahu buat keputusan yang terbaik, pandai menilai 

buruk-baik seseuatu perkara, pandai dalam pelajaran 

Cekal Semangat yang kuat / tetap hati / tahan menderita 

menghadapi kesukaran dan kesusahan hidup 

Gigih Tetap / tekal / konsisten dengan usaha untuk mencapai 

sesuatu 

Jujur Tidak menipu, boleh dipercayai, bercakap benar, 

amanah 

Matang Boleh berfikir  atau membuat keputusan dengan baik, 

mengambil langkah-langkah untuk kepentingan semua 
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Memahami Mengerti keadaan atau perasaan orang lain 

Mengambil berat Memberi perhatian yang lebih pada sesuatu / 

seseorang dengan berusaha melakukan perkara-perkara 

yang perlu  

Mengenang jasa Tidak lupakan perbuatan baik seseorang, menghargai 

pengorbanan seseorang 

Murah hati Suka memberi / tidak kedekut 

Peka / sensitif Beri perhatian pada sesuatu, mengambil peduli akan 

sesuatu 

Pemaaf Mudah memaafkan orang lain  

Penyabar Tahan menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan / 

disukai (tidak mudah marah) 

Penyayang Menunjukkan rasa ambil berat / keprihatinan dengan 

membelai, memberi nasihat / kata-kata motivasi 

Prihatin Menunjukkan rasa ambil berat dengan bertanya, 

berbincang, membantu, memberi nasihat 

Rajin  Suka bekerja atau belajar, selalu berusaha melakukan 

sesuatu 

Sanggup 

berkorban 

Melakukan sesuatu demi kepentingan atau untuk 

kebahagiaan orang lain 

Taat Mengikut perintah atau nasihat 

Tabah Semangat yang kuat / tetap hati / tahan menderita 

menghadapi kesukaran dan kesusahan hidup 

Tegas Tetap dengan pendirian, percaya pada prinsip atau 

peraturan, tidak mudah dipengaruhi 

Tekun Berusaha bersungguh-sungguh 
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*Perhatian – JANGAN gunakan perkataan ‘baik’ / ‘bagus’ untuk menyatakan 

sifat positif kerana maksudnya terlalu luas. Kamu harus menyatakan sifat yang 

khusus.  

 

Sifat Negatif 

 

Contoh-contoh bukti, perbuatan atau sikap 

Biadap Tidak sopan / bercakap kasar / kurang ajar 

Cemburu / iri 

hati 

Tidak senang melihat kelebihan orang lain 

Dengki Perasaan cemburu sehingga sanggup melakukan sesuatu 

yang buruk terhadap orang lain 

Egoistik Memikirkan kepentingan diri sendiri 

Kedekut / kikir / 

lokek 

Tidak mahu berkongsi / atau memberikan sesuatu yang 

dimiliki 

Keras hati / degil Sukar terima nasihat, tidak mahu berubah 

Mementingkan 

diri sendiri 

Tidak mengendahkan tentang 

(perasaan/keadaan/kesejahteraan) orang lain / 

Memikirkan kepentingan diri sendiri 

Pak turut Orang yang sentiasa mengikut atau meniru orang lain 

Panas baran / 

pemarah 

Cepat marah 

Sensitif Mudah tersinggung / mudah (lekas) merasai sesuatu  

Tidak sensitif  Tidak peka / terhadap perasaan orang lain (tidak 

menghiraukan/mengendahkan/ mempedulikan 

Zalim Memperlakukan seseorang / sesuatu dengan teruk 
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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     

pandangan     

 

TELINGA / DENGAR 

 

ngiang deruman    

dengung bisikan    

bunyi desiran    

suara     
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MATA  

 

lihat jegill kenyit  renung tilik 

belek jeling nampak tatap tinjau 

beliak jengah pandang teliti tonton 

intai jenguk perhati tengok  

intip kerling perasan tenung  

 

HIDUNG / JENIS BAUAN 

 

hidu hancing harum   

bau hapak wangi   

cium hangit semerbak   

busuk tengik aroma   

hanyir  basi    
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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   

 

 

 

 



114 
 

KAKI / PERGERAKAN / TEMPAT BERGERAK 

 

berjalan seret cabut   

rangkak lompat kesot   

tempang lonjak    

hincut  lari    

rangkak lari-lari anak    

 

 

 

 

    

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    
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PERASAAN  

 

gembira bahagia    

suka hati seronok    

girang meriah    

ceria     

riang     

 

sedih sugul    

dukacita muram    

pilu sayu    

hiba gundah 

gelana 

   

gundah     

 

hampa     

kecewa     

putus asa     
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geli hati  lawak    

kelakar     

lucu     

jenaka     

komedi     

 

marah geram    

radang     

berang     

dendam     

sakit hati     

 

malu     

aib     

segan     

bingung     

keliru     

kacau     

tidak keruan   
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kasihan lara    

belas simpati    

haru     

hiba     

ihsan     

 

ragu syak    

curiga prasangka    

sangsi     

waswas     

rawan     

 

bimbang resah    

khuatir     

cemas     

gusar     

gelisah     
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KEADAAN / SUASANA 

 

bising huru-hara dentuman   

riuh hingar-

bingar 

dengung   

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   
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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  

 lapuk rapuh usang  

 

cantik indah menarik menawan  

anggun jelita molek   

ayu kacak ranggi   

elok lawa segak   

gagah manis tampan   
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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     

 

gaduh kacau bilau kontroversi sabung telingkah  

balah kecamuk krisis sengketa tempur 

ganggu kelahi laga tegang  

huru-hara konfrontasi lawan tekak  

kacau konflik rusuh telagah  
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goyang hinggut letup rebak  

ayun gerak letus tular  

buai kocak didih jangkit  

lenggok goncang gelegak biak  

lenggang gegar semarak   
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PERBUATAN 

  

sila     

ajak     

jemput     

pelawa     

undang     

 

duduk    

cangkung    

selunjur/berlunjur 

 

 

   

simpuh    

 

     

     

     

     

     

     

 

TERUSKAN USAHA KENDIRI PERKAYA KOSA KATA 
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FRASA MENARIK 

 

PERASAAN 
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SUASANA 
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PERBUATAN 
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MUTIARA KATA 

 

 

Pangkal ilmu ialah mendengar sebaik-baiknya, kemudian memahamkannya 

dan sesudah itu mengingatkannya. Akhir sekali diamalkan dan disebarkan. 

Sufyan ‘Uyaynab’ 

 

 

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang 

paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia 

mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya.           

Al-Quran 

 

Berusahalah berbuat baik dengan segera. Lebih baik berbuat demikian pada 

hari ini daripada hari esok, kerana hidup ini adalah pendek, sedangkan waktu 

berlari kencang.      

Pythagoras 

 

Hanya penderitaan hidup mengajar manusia menghargai kebaikan dan 

keindahan hidup.    

Goethe 
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Harapan dan sabar akan membuahkan kejayaan. Kalau harapan sudah tiada, 

kekuatan pun sudah tidak ada lagi.     

John Milton 

 

Makin bijaksana seseorang makin pandailah dia menjaga mulutnya.    
Courie Joan 

 

Manusia yang paling pintar ialah manusia yang mengambil iktibar daripada apa 
yang dilihatnya dan menerima nasihat yang didengarnya. 

Hamka 
 

 

Harapan ialah tiang yang menyangga dunia. 

William Shakespeare 

 

Hidup yang bererti adalah rentetan kesulitan dan persoalan yang  

harus dicari jalan huraiannya. 

Davey John Schwartz 

 

Suatu beban berat yang dipikul dengan senang hati, akan menjadi ringan.   

Ovidius 

 

Berusahalah di dunia seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya, 

berusahalah untuk akhirat seakan-akan engkau akan mati esok.   

Maksud Hadis 
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Penghargaan kepada para pelajar 

yang telah menyumbangkan  

karya-karya mereka 

Semoga para pelajar lain  

memperoleh inspirasi  

untuk terus berkarya. 
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Mutiara Kata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
T a n p a  

memp e l a j a r i  

b a h a s a  

s en d i r i , ,  

o r a n g  t i d a k  

a k a n  men g en a l  

b a n g s a n y a  

s en d i r i .   

-  Pr a mo ed y a  

A n a n t a  

T o er   

Banyak hal yang boleh 

menjatuhkanmu. Tapi 

satu – satunya hal yang 

benar – benar dapat 

menjatuhkanmu adalah 

sikapmu sendiri. 

- Raden Ajeng 

Kartini  
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Penghargaan kepada para pelajar yang telah 

menyumbangkan karya-karya mereka dan semoga para pelajar 

yang membaca memperolehi inspirasi untuk teruskan berkarya.  

Semoga semangat menulis dalam Bahasa Melayu terus hidup 

dalam diri setiap pelajar & bersama-sama, kita teruskan usaha 

menyemai dan melestarikan Bahasa ibunda yang tercinta  

Salam Sayang,  

Unit Bahasa Melayu 

Jabatan Bahasa Ibunda 

Sekolah Menengah Sembawang  

 


