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…

To my first reader on my blog
…
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Ucapan Terimakasih
Dulu, setiap kali gue selesai baca buku orang lain, gue selalu
mengkhayal, “Kapan ya, gue punya buku sendiri ?”
Lalu, gue memotivasi diri sendiri: harus mulai nulis.
Gue lalu nyoba nulis blog pada tahun 2014. Hari demi
hari gue lewatin dengan nulis di depan laptop sambil ngupil.
Respon dari temen-temen yang baca blog gue hampir
positif semua. Mereka ketagihan dan bilang supaya gue
nulis terus.
Sekarang udah lebih dari tiga tahun nulis blog,
akhirnya salah satu cita-cita gue tercapai juga. Sekarang,
ehm, akhirnya gue punya buku sendiri. Buku yang ditulis
dengan penuh perjuangan, jerih payah, dan nanah dimanadimana. Aduh, gue jadi terharu. Gue pengin boker.
Fokus. Fokus.
Untuk menulis semua cerita, tentunya ada banyak
pihak yang sangat membantu. Maka dari itu, gue di sini
pengin mengucapkan terima kasih.
Terima kasih kepada Allah SWT, Tuhan yang selalu
memberi gue kesehatan, panjang umur, dan pengalamanpengalaman abnormal yang bisa diceritakan ke orang lain.
Terimakasih untuk kedua orang tua, yang selalu
mendukung apapun yang gue lakukan. Catatan mereka:
asalkan gue melakukan hal yang gue suka dan positif.
Termasuk memberi saripati ketek gue ke Hana (adik gue).

Terima kasih juga kepada penulis-penulis yang tanpa
mereka sadari, mereka jadi mentor gue dalam menulis.
Raditya Dika, Chetan Bhagat, Tere Liye, Orizuka, Karl Marx,
dan masih banyak lagi.
Gue juga berterima kasih banget buat pembaca
pertama gue di buku ini (dulu masih dalam bentuk keras jilid
A4). Ada Yunita, Laras, Sandra, Trisna, dan Adit. Masukanmasukan dari kalian sangat berarti banget.
Dan yang terakhir, gue pengin ngucapin terimakasih
kepada pembaca blog nopalmologi.blogspot.co.id dari awal
sampai sekarang yang akhirnya jadi buku. Karena tanpa
kalian, gue hanya butiran debu di tengah-tengah seonggok
tokai kucing. Without reader, I’m nothing.
Udah, mungkin cuman segitu aja. Karena mungkin
ucapan terimakasih sering dilewatin sama pembaca. Gue
cuman nitip pesen: beli bukunya, jangan minjem. Semoga
yang minjem dikutuk jadi kemaluan jenglot!

Sodara Zayn Malik,

Abdurrahman Naufal

5

Daftar Isi
Prolog………………………………………………………...9
Omegle……………………………………………………….11
Perut… Oh Perut……………………………………………21
Takut Dibacok……………………………………………….29
5 Alasan (mainstream) Cewek Mutusin Cowoknya……….37
Bukber With KUINN………………………………………...43
Kamu………………………………………………………...53
Ambeien Menyiksaku………………………………………55
Ternyata Orang Gila Masih Punya Hati…………………… 61
Sleeping Is Beauty…………………………………………..67
Jagoan Rumah Hantu………………………………………71
Trik Mencontek Ketika Ujian………………………………81
Misteri Tokai di Kamar Mandi……………………………..87
Kado Untuk Pacar…………………………………………..95
Bang Nopal, Main Yuk !........................................................107
Perpisahan Yang Sangat Panjang………………………….115
6

Temen atau Temen ?!?……………………………………..123
Ingatlah Ini Sebelum Jogging……………………………...131
Rumah Binatang……………………………………………137
Cara Membuat Makanan Kucing (Sederhana)…………...145
Petak Umpet……………………………………………….149
Jatuh Cinta Dalam Diam…………………………………...155
Balsem Muntah Kecoa……………………………………..167
Dibalik Hiruk Pikuk Tugas…………………………………171
Malapetaka Sebuah Motor Baru………………………….179

7

Prolog
Apa itu Nopalmologi ?
Mungkin kalian banyak bertanya-tanya apa itu
Nopalmologi. Nopalmologi bukanlah sebuah buku pelajaran
yang erat berhubungan dengan mahluk hidup---Biologi.
Kalau kalian berpikir seperti itu, kalian salah besar. Saran
gue: segeralah banyak-banyak minum kencing kuda, supaya
sadar.
Nopalmologi merupakan sebuah nama yang gue
ciptakan sendiri untuk blog pribadi gue.
Semua berawal pada suatu malam di bulan juni
tahun 2014. Saat itu gue lagi baca buku biologi kelas satu
SMA di dalam kamar. Gue membuka halaman satu per satu,
membaca dengan seksama.
Di buku tersebut ada satu bab yang membuat gue
tertarik, cabang ilmu biologi. Salah duanya adalah embriologi
dan arachnologi. Embriologi berarti ilmu yang mempelajari
perkembangan embrio. Sedangkan arachnologi merupakan
ilmu yang mempelajari tentang laba-laba.
Dari situ lahir ide cemerlang, dan gue ngomong
dalem hati, “Gimana kalo nama blog gue Nopalmologi aja, ya
? Keren tuh.”
Nopalmologi merupakan penggabungan dua kata.
Nopal yang berarti nama gue sendiri, dan logos yang berarti
ilmu. Jadi, Nopalmologi adalah ilmu yang mempelajari
tentang keseharian Nopal. Pemikiran yang cerdas, sekaligus
menghancurkan kredibilitas sejarah cabang ilmu biologi.
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Akhirnya tercetuslah sebuah nama blog gue,
Nopalmologi.
Tulisan yang akan kalian baca setelah halaman ini
adalah kumpulan blog pribadi gue sendiri. Isinya mengenai
cerita sehari-hari gue yang konyol, seru, sedikit
berpengetahuan dan (kadang) menyentuh. Semua yang gue
ceritakan adalah pengalaman dari kisah nyata.
Buku ini tidak diperkenankan untuk ibu-ibu hamil
dan menyusui. Enjoy this book!

9

TENTANG PENULIS

Abdurrahman Naufal, penulis dan pemenang
lomba bekel tingkat kecamatan. Lahir di Cimanggis pada
tanggal 16 Mei 1997, dia sehari-hari lebih akrab dipanggil
Nopal oleh teman-temannya, dan Zayn Malik oleh tukang
sayur depan rumah.
Dia sekarang sedang sibuk kuliah di Jurusan Teknik
Grafika dan Penerbitan, dengan Prodi Penerbitan
(Jurnalistik) di Politeknik Negeri Jakarta. Selain kuliah,
mengajar les privat matematika juga menjadi kesibukannya.
Beredar kabar burung, Nopal ingin dinobatkan
sebagai model ambassador sendal swallow pada tahun 2017.
Kontak dia di
Email

: nopalmologi@gmail.com

Twitter

: @Abdnaufal

Instagram

: @Abdrnaufal

Blog

: nopalmologi.blogspot.co.id
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