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Perjalanan

Setiap perjalanan memiliki cerita  
masing-masing. Begitu juga perjalanan 
menulis sobat cilik. Dalam perjalanan 
mengasah kemampuan menulis, sobat cilik 
bukan hanya fokus untuk menghasilkan 
sebuah buku. Namun, juga bagaimana me-
nikmati proses yang menyenangkan dalam 
mengembangkan kreativitas, melatih daya 
pikir logis, imajinatif, berpikir kritis, empati, 
keberanian, dan lain sebagainya. Sehing-
ga, sobat cilik juga berkembang sebagai 
pribadi yang bertumbuh melalui perjalanan 
tersebut.

Setiap penulis cilik di buku ini telah 
menunjukkan “warna” dan keunikan diri 
melalui cerita yang dituliskan. Karya-karya 
ini mencoba mengajak pembaca menjela-
jah ke berbagai petualangan yang penuh 
imajinasi, kreativitas, dan bermakna. Besar 
harapan kami buku ini dapat membawa 
manfaat bagi sobat cilik, kami, dan semua 
pembaca dalam berliterasi. 

Salam, 
Klub Literasi Anak
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Penghapusku?
Di Mana 

Oleh : Hanifah Syifa Wardhani

Di Mana Penghapusku?

Hai !!
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Bomi adalah anak laki-laki yang sangat pelu-
pa. Akan tetapi, ia sangat pintar dalam mencari  
sesuatu.

Pada hari minggu yang panas…

Bomi sedang menyiapkan peralatan tulis untuk 
ulangan besok. Namun, saat tengah menyiapkan 
peralatan tulis, ia terkejut dan merasa ada yang ku-
rang. Ternyata penghapusnya hilang! 

Bomi mulai panik. Ia lalu mencari penghapus 
di kamarnya. Ia mencari ke semua sudut kamar 
sampai kamarnya berantakan. Bomi membiarkan  
kamarnya berantakan dan tidak membereskannya 
lagi.

Setelah yakin tidak menemukan penghapusnya 
di kamar, ia lalu mulai mencari ke seluruh rumah. Ia 
mencari di ruang tamu, ruang makan, dan juga ru-
angan lainnya. Sampai-sampai semuanya jadi be-
rantakan. Namun, ia tetap tidak menemukan peng-
hapusnya. 

Ia lalu duduk termangu di kamarnya. Bomi mera-
sa kehilangan sekali. Itu adalah penghapus satu- 
satunya, juga penghapus kesayangannya. 
“Bagaimana aku bisa ikut ulangan besok kalau 
penghapusku hilang?” kata Bomi dalam hati. 

Tak lama kemudian, ibu Bomi datang ke kamar 
Bomi. Ibu datang dengan wajah marah karena 
Bomi tidak membereskan ruangan setelah mencari 
penghapusnya. Laci-laci terbuka, rak buku jadi be-
rantakan, bantal sofa berjatuhan, meja ruang tamu 
tak karuan. Ibu marah karena Bomi membuat rumah 
jadi berantakan. 

Bomi merasa bersalah dan baru menyadari 
kalau seisi rumah berantakan karena ulahnya.  

Di Mana Penghapusku?
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Ia pun akhirnya membereskan kembali seluruh ru- 
angan sendiri. Setelah beberapa lama kemudian, Bomi  
telah berhasil membereskan rumah. Walaupun saat 
membereskan, ia masih memikirkan penghapusnya 
yang hilang. 

Ibu takjub melihat ruangan yang menjadi rapi  
seperti semula. 

“Nah, gitu dong. Anak Ibu memang hebat!” puji 
Ibu kepada Bomi. Bomi hanya mengangguk. 

Hari sudah semakin malam. Bomi masih sedih 
karena penghapusnya belum ketemu. Lalu, Bomi 
menceritakan kegelisahannya kepada ibunya. Itu-
lah yang mengakibatkan rumah jadi berantakan. 

“Bu, tadi aku sedang mencari penghapus. Peng-
hapusku hilang, padahal besok ada ulangan,” jelas 
Bomi.

“Kalau belum ketemu, besok pinjam saja ke 
teman sekelasmu,” kata Ibu memberikan ide.

“Itu adalah penghapus satu-satunya. Bisa gawat 
kalau besok aku ujian dan nggak bawa pengha-
pus,” jelas Bomi panjang lebar. Ibu mengangguk 
dan mengerti yang dirasakan Bomi.

“Semoga besok ada yang bisa meminjamkan 
penghapus untukmu. Sekarang sudah malam dan 
waktunya tidur,” kata Ibu. 

Boni mengangguk dan beranjak ke tempat  
tidurnya. Ia berharap hal yang sama seperti ibu. Se-
moga ada teman yang mau meminjamkan peng-
hapus. 

Keesokan harinya…

Bomi berangkat ke sekolah dengan 
perasaan gelisah. Sebenarnya, Bomi tahu ka-

Di Mana Penghapusku?

Hai !!
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lau semua anak di kelasnya hanya punya satu peng-
hapus. Sudah pasti mereka akan menggunakannya 
saat ulangan dan tidak bisa meminjamkannya ke-
pada orang lain. Apalagi suasana ujian memang 
sangat menegangkan di kelas. 

Tiba-tiba, Bomi teringat bahwa ada seorang 
murid yang mempunyai dua penghapus. Ia ber-
nama Yuda. Namun, selama ini Yuda dikenal se-
bagai anak yang tidak mau meminjamkan barang- 
barangnya. Bomi jadi ragu untuk meminjam kepada 
Yuda tapi Bomi tidak punya pilihan lain. Bomi hanya 
bisa berharap Yuda mau meminjamkan pengha-
pusnya.

Bomi segera masuk ke dalam kelas. Lalu ia mene-
mui Yuda yang sedang duduk di bangkunya.

“Yuda, penghapusku hilang. Apakah kau mau 
meminjamkan satu penghapusmu kepadaku?”  
tanya Bimo dengan nada pelan.

“Hmm, nggak bisa. Bulan lalu aku meminjamkan 
pensil kepadamu tapi malah kamu hilangkan. Aku 
nggak mau penghapusku nanti hilang lagi,” jelas 
Yuda dengan nada ketus.

Mendengar itu Bomi jadi merasa sedih. Ia me-
mang menyesal pernah menghilangkan pensil 
Yuda, ia tidak sengaja. Bomi jadi semakin sedih kare-
na tidak mendapat pinjaman penghapus.  

Tak lama kemudian, kelas dimulai. Semua murid 
sudah bersiap untuk ulangan hari ini. Bomi akhirnya 
pasrah dan mencoba sebisa mungkin tidak melaku-
kan kesalahan saat menulis. 

Saat mengerjakan soal ulangan, tak sengaja 
Bomi salah menjawab dan ingin menghapusnya. Ia 

baru teringat kalau tidak punya penghapus. Bomi 

Di Mana Penghapusku?
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merasa sangat cemas dan gelisah. Matanya berka-
ca-kaca. Bomi mulai berkeringat. Kemudian secara 
tak sengaja ia memasukkan tangannya ke laci meja 
dan berusaha mencari-cari sesuatu. 

“Bagaimana ini, soal ulangannya sedikit. Kalau 
salah satu soal aja dan tidak bisa menghapusnya, 
nilaiku jadi berkurang,” gumam Bomi dalam hati.

Tangan Bomi tak sadar berusaha mencari-cari 
sesuatu di laci mejanya. Lalu ia seperti merasakan 
suatu benda ada di dalam laci.

“Apa ini?” ujarnya. Ia langsung mengeluarkan 
benda tersebut. Alangkah terkejutnya ia melihat 
benda yang ditemukannya.

“Wah, ini adalah penghapusku!” Bomi bersorak ri-
ang. Ia langsung menghapus tulisannya yang salah. 
Bomi jadi bersemangat mengerjakan soal-soal  
ulangan.  Bomi pun menyelesaikan soal ulangan 
dengan hati riang.

Keesokan harinya saat ulangan berikutnya…

Bomi mengerjakan soal ulangan dengan lancar. 
Kemudian, Bomi menengok ke temannya, yaitu 
Yuda. Yuda terlihat gugup, Bomi menjadi penasa-
ran. Lalu saat waktunya mengumpulkan ulangan, 
Bomi mengantre di belakang Yuda. Yuda masih saja 
terlihat gugup. 

Bomi jadi penasaran dan bertanya kepada Yuda, 
“Kamu kenapa?” 

“Semua penghapusku hilang. Aku lupa menaruh 
nya di mana,” jelas Yuda dengan nada sedih. 

“Wah, penghapusmu hilang juga?” tanya 
Bomi memastikan. Yuda hanya mengangguk 
lemas.

Di Mana Penghapusku?

Hai !!
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“Apalagi ada soal ujian yang salah aku kerjakan. 
Aku jadi nggak bisa menghapusnya,” kata Yuda se-
dih.

Melihat Yuda, Bomi jadi ikut merasa kasihan. Ia 
pernah merasakan seperti yang dialami Yuda. 

Tak lama kemudian, Bomi mengambil sesuatu. 
“Ini pinjam saja penghapusku,” ujar Bomi sambil 
memberikan penghapusnya. 

Yuda terkejut melihatnya. Yuda jadi merasa malu 
karena kemarin tidak meminjamkan penghapusnya 
kepada Bomi. Namun sudah terlambat, nasi telah 
menjadi bubur. 

Yuda pun meminta maaf kepada Bomi, “Maaf 
ya, Bomi. Kemarin aku nggak meminjamkan peng-
hapus kepadamu.” 

“Ah, tidak apa-apa. Aku juga minta maaf su-
dah menghilangkan pensilmu. Lain kali aku akan 
menjaga barang yang kupinjam,” kata Bomi. Yuda  
mengangguk.

“Lagi pula kita kan teman. Jadi, harus saling me-
nolong. Hehe,” kata Bomi kepada Yuda. Mereka 
berdua tersenyum gembira.

Di Mana Penghapusku?


