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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji syukur „Alhamdulillah‟ 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karena berkat Rahmat-

NYA buku ini dapat terselesaikan dan siap go publish. 

Selama ±6 bulan penulis berkutat dalam proses 

pengerjaan buku ini yang diberi judul “OPINI PUTIH ABU-

ABU”. 

Hal yang paling mendasar sebenarnya mengapa 

buku ini tercetuskan adalah lebih dikarenakan hasil dari 

ke-gabutan penulis semata, wkw. Tapi mengapa buku ini 

diberi judul “OPINI PUTIH ABU-ABU?” ehmmm.... lebih  

disebabkan buku ini berisi tentang sebuah kumpulan 

opini  sang penulis selama dulu sempat makan 

bangku,meja, papan tulis bahkan kebon sekolahan, saya 

sikaat semuaaa, wkw. Candaaaa... Lanjut topik tadi yaa.  

Buku ini berisi tentang sebuah kumpulan opini humor 

sang penulis selama menempuh pendidikan Sekolah 

Menenegah Atas yang menurut pendapat sang penulis tak 

akan pernah dijumpai kembali di jenjang pendidikan 

manapun ( nostalgia ).   
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Selain itu penulis ingin mengucapkan terimakasih 

kepada: 

1. Mas Syihabudin ( si anak ITB ), Pembuat 

desain sampul buku. 

2. Riyo Dwi Nurfajar, si anak teater 

dikampusnya Univesitas Jendral Soedirman 

Purwokerto. ( rada kopl*k sih anaknya, wkw ) 

3. Retno ayu F, si editor yang kebetulan satu 

almamater dengan saya di Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 

Penulis juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika 

didalam kepenulisan masih terdapat kekurangan dan 

kesalahan kata-kata sehingga dapat menyinggung 

perasaan pembaca. 
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ekolah Menengah Atas atau yang biasa disingkat 

dengan SMA, hmm apa yang pertama kali ada 

dalam benak kalian ketika mendengar kata 

tersebut? 

Kangenkah? Rindukah? atau teringat mapel-mapel 

tersulit dan terkejam dalam sejarah kehidupan kalian?? 

Matematika?? 

Bahasa Inggris?? 

Kimia?? Fisika?? Biologi?? Hah?? Yang mana coba??? 

Untung saya dulu IPS, jadi enggak ada pelajaran 

kimia dan semacamnya kaya begono tadi hahaha atau 

teringat akan guru killer? Dimana  kita slalu berdo‟a 
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sepanjang hari agar beliau tidak bisa masuk kelas? Mmm 

sepertinya itu do‟a yang jahat ya kawan, jangan lakukan 

itu lagi tapi lebih bagusnya lanjutkan!!! Hahaha. 

Tentunya nih ya yang paling disukai dari semua 

yang disukai anak SMA adalah... jeng jeng jeng (musik)...   

JAM KOSONG !! Yeeaaayyyy!!! Hahaha  

Mendapat kabar bahwa guru tidak bisa masuk 

kelas adalah bagaikan surga dunia, betul? Kalau iya, 

berarti kita sama...kita sama-sama mengkhawatirkan 

maksudnya wkwkwk, karena apa? Karena pelajar yang 

normal itu seharusnya pergi ke sekolah dengan tujuan 

untuk menuntut ilmu supaya pandai dan berharap 

semua guru masuk untuk memberikan pelajaran. Lah 

ini? Dengerin guru waktu jelasin juga enggak, malah 

ngarepin jam kosong eh udah gitu pengennya bisa sukses 

lagi, enak bener ya? Hahaha. 

Ingat kawan, kalau kalian pengen lihat 

pemandangan bagus dari atas gunung, ya kalian harus 

panjat dulu tuh gunung. Capek-capek dulu, aus-aus 

dulu, kedinginan dulu.  

Nah, setelah kalian berjuang baru dah tuh 

nikmatin pemandangan yang enggak bakal kalian temuin 

di dataran rendah, enggak mungkin kan kalian pengen ke 

atas gunung terus tiba-tiba udah nangkring aja dipucuk? 

Emang dikira gatot kaca yang sekali lompat dua tiga 

pulau terlampaui?. Semua butuh proses dan usaha yang  
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