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Asam Manis SMA 
Oleh: Widia Ningsih 

 

1. FROM BIG ZERO TO ONE  

Cerahnya suasana di pagi hari yang indah kali 
ini matahari lagi ga pelit makanya dia nongol, begitu 
pula dengan suasana di sekolah SMK BINSTER 1, 
yang tak kalah cerah dari sang matahari. 

Sebut saja gue Whidi yang rada – rada 
tomboy.Tiap pagi  berangkat kesekolah naik angkot 
turun dipasar dan jalan kaki sekitar 20 menit menuju 
sekolah , lewatin jembatan layang yang dibawahnya 
kali , lumayan klo jatuh langsung wassalam, 
pemandangannya pun asoi, banyak yang mandi 
cucikakus dikali tersebut, biasanya gue suka tutup 
mata, tapi gue takut jatoh.Gerbang sekolah gue kecil 
tapi dalamnya luas, masih luas lapangan bola sih tapi 
lebih identik dikategorikan kaya rumah susun yang 
bertingkat. 

Emang sih , hari ini hari senin, hari dimana 
anak- anak sekolah pada naikin bendera dan sambil 
nyanyi hormat dalam kondisi berdiri dan mandang 
bendera yang lagi dekerek, ada yang baca UUD 45, 
ada komandan upacara dan pas kibra’k tentunya.Kali 
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ini gue kebagian jadi pendengar setia kepsek pidato, 
gue yang ada dibarisan belakang dekat pohon liatin 
jalannya upacara, 1 jam berlalu kaya berasa 
seharian, kaki gue pegel keringat gue bercucuran, 
anak – anak cewe lain pada ngoceh ampe berbusa 
ngomongin cowo dan keseharian mereka, tinggal 
gue yang kaya kambing conge lagi ngunyah rumput, 
dan hanya mulut doang yang manyun. 

“Lama nih upacara , baru UUD lagi” seorang 
anak cewe ngomong asal ceplos tapi gw heran ga 
ada yang nyautin, sebut aja Winda yang berdarah 
medan ini ga betah banget berdiri lama- lama, karna 
dia sendiri punya badan gemuk. Gue jadi inget saat 
olah raga hari sabtu kemarin, kita anak- anak 
akuntansi disuruh lari keliling lapangan yang luasnya 
nauzubille, saat gue balapan lari sama winda dia 
jatoh kepeleset, gue berhenti dan ngetawain dia. 
Ah…itukan kemarin , sekarang gue harus sabar 
dengerin kepsek. Sumpah ya klo gue yang jadi 
kepsek saat pidato pastinya cuma ngomong sepatah 
kata “BUBAR” , nah seru kan , tapi kenyataannya gue 
harus ngalahin sinar matahari yang makin lama 
makin panas aja. 

Akhirnya selesai juga, udah BT plus ngantuk, 
ga ada semangat banget buat belajar, mana 
pelajaran pertama matematika, mati gue kelemahan 
gue cuma 1 yaitu matematika, ga tau kenapa setiap 
gue liat rumusnya brasa mau muntah, berhadapan 
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sama rumus dan angka-angka bikin kepala 
pening.kenapa juga gue ambil jurusan akuntansi, g 
gue banget. Kata kaka bagus, dengan PD nya gue 
ambil jurusan akuntansi padahal nilai matematik gue 
jeblok abis. Nyerah deh, dari nilai nol udah pernah 
gue dapetin berkali- kali, jangan ampe tuh telor 
menetas jadi banyak, bayangin klo didadar kan enak, 
itu bayangan angka nol besar didaftar setiap gue 
ulangan waktu kelas 1. 

Awal masuk sekolah, gw duduk ama winda, 
ga ngerti mungkin udah soulmate kali yah,tapi gue 
ga berfikir seperti soulmate lebih terlihat kaya dua 
orang cewe stress yang udah ga bisa mikir karna 
kehabisan obrolan saat ngegosip. 

Guru lagi nerangin rumus, satu demi satu 
dibahas, tapi ga ada yang nyangkut di otak, entah 
kenapa pasti ada kesalahan sama gue. Banyak orang 
bilang bila otak kiri yang besar artinya dia pinter 
dalam berhitung, bila otak kanan yang besar berarti 
dia pandai menghafal dan klo imbang berarti dia 
jenius, nah klo gue kayanya dua- duanya kecil berarti 
bodoh, tapi ga sebodoh orang pikirin,hahahaha 

Pelajaran emang lagi berlangsung kita sekelas 
dikasih tugas , beruntung gue bisa satu meja sama 
winda disamping gue bisa jadi benalunya yang bisa 
nyontek kapan aja  ,  tapi gue  mikir ulang “ kerjain 
sendiri deh “ yang penting gue udah berusaha salah 
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bodo amat namanya juga belajar, jadi wajar- wajar 
aja. Tapi gue sih bukan wajar malah kelewat 
wajarnya , udah keseringan gue dapet telor disetiap 
ulangan nama bisa gue dibilang jenius, gue akuin 
dalam pelajaran lain gue unggul , kaya bahasa 
inggris, indonesia, akuntansi bisa dibilang gue 
peringkat ke 4 dikelas , ga percaya kan! Gue juga ga 
percaya tapi malah sebaliknya matematik  jadi 
musuh terbesar dan harus ditaklukan seperti ilmu 
pasti jawabannya memang harus tepat ga boleh 
meleset. 

“Aduh  mati aja deh gue” kepengen banget 
kecebur dikali kebawa hanyut ampe rumah, ah..tapi 
ga mungkin mana bisa, klo pun bisa juga gue ogah 
,sedih banget sih hidup gue. 

Suatu hari ada temen gue yang bisa dibilang 
ahli ibadah, Alis namanya yang nyaranin bangun 
tahajud trus mohon doa baru ngapalin rumus, 
semepet gue ikutin tapi endingnya emang otak gue 
kaga nyampe, gue mulai putus asa lagi saat Fajar 
keceplosan ngomong didepan temannya bilang gini “ 
eh klo mau pinter lu tulis surat yasin trus bakar 
masukin air dan diminum” . emang sih waktu kelas 
satu kita- kita masih pada polos saking polosnya apa 
aja dilakuin. Gue masih ga ngerti apa pas dibakar gue 
makan tuh tulisan abis itu minum aer? Ah.. yang 
penting gue berhasil, dengan polosnya gue ikutin 
fajar. 
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Pas ulangan gue PD banget dengan wajah yang 
berninar – binar , gue isi semua jawaban sempet sih 
gue ngapalin rumus linear dan pas banget gue dapet 
ulangan itu  mainan logika lagi ,sumpah ya cuma satu 
essay yang berhasil gue isi dan pas hasil ulangan 
dibagikan gue dapet 10, wah entah seneng atau 
harus sedih, bangga banget gue . makin penasaran 
gue liat kertas ulangan alis yang dapet nilai 100, gue 
tambah ga ngerti, gue ngejelajah isi kelas dan liat 
hasilnya satu persatu “ trus gue tanya ke winda yang 
kebetulan dapet 50, “ nilai ini maksudnya apa sih”? 
tanya gue ga ngerti dan nyodorin kertas ulangan ke 
winda, dia ketawa seisi kelas jadi liatin gue berdua 
dikira gue lagi ngebodor kali ya ,dalam hati gue 
pengen banget gue sumpel mulutnya winda pake 
kertas ulangan gue. “ gila loe dapet nilai 10 wah ada 
kemajuan” kata winda ke gue. Gue tambah ga ngerti 
dia ngucapin selamat , kenapa cuma dia doang. “ nah  
ko si alis dapet 100” kata gue yang emang ga paham 
karna si winda kebanyakan ketawa. “ wid ulangan 
loe cuma bener satu dan lu dapet nilai satu koma 
nol,”  

Tanpa basa – basi gue langsung ke toilet dan 
gue makan kertas ulangannya , dalam hati yang 
tadinya gue kira bakal muncul telor akhirnya 
menetas jadi satu ekor ayam nah itulah nilai gue 
From Big Zerro To One, kesan gue waktu kelas satu 
bener – bener payah. 
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2. TRADISI NYONTEK 

Dari awal gue sekolah di BINSTER gue udah 
terkenal , sebenarnya sih gue ga lucu- lucu amat tapi 
lebih bisa dibilang gue malu- maluin. Pas mos dulu 
gue ditunjuk jadi ketua kelas dengan logat kaya 
orang kampung masuk kota. Pernah juga gue 
dihukum gara – gara salah sebut nama guru, cewe 
sih cantik pula , gue pikir  cowo habis namanya kaya 
cowo banget, ditambah lagi gue suka keceplosan 
manggil Bapak sudarma jadi Bu Sudarma. Itulah yang 
malu- maluin dari diri gue. 

Pulang sekolah gue jalan kaki setelah gue 
naik angkot, kira – kira 30 menit , cuacanya waktu itu 
panas banget barasa kaya di oven, masih mending 
kue yang di oven  kalo mateng tinggal makan , klo 
gue yang di oven gosong kali. Ah.. ngebayangin kue 
jadi ngiler. 

Sampe rumah gue dibiasain nyuci kaki sama 
tangan , gue heran kenapa kaka gue selalu nyuruh 
gue ngelakuin hal itu? , emang gue habis ngaduk – 
ngaduk sampah apa disekolah, mungkin sih keliatan 
banget gue kaya orang cacingan jadi kaka gue 
prihatin liat gue ,punya adik bungsu yang 
menyedihkan ,tapi gue selalu nurutin kata- kata dia. 
Ya iyalah klo engga, gue ga dikasih uang jajan.heheh 
engga deng.  
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Kalo belajar gue start jam 8 malem, 
sebelumnya gue makan dulu nyiapin pelajaran buat 
besok, ada PR gue kerjain , klo susah gue nyontek 
ama temen disekolah dan gue suka bangun pagi- 
pagi klo ada PR yang blum dikerjain, nungguin si alis 
didepan kelas yang punya angka 100 disetiap 
ulangan , klo dia dateng gue langsung malak “ 
SERAHKAN PR MU “ sambil bergaya ala preman, tapi 
itu ga akan terjadi karna pastinya gue dikeroyok ama 
temen – temen yang terjadi gue malah bebek belur. 
Blum sempet gue manggil alis, eh temen- temen gue 
langsung ngeroyok dia, mereka narik – narik tangan 
alis, klo gue jadi alis gue kasih petasan satu – satu 
ditas mereka .Gue garuk – garuk kepala “ yah telat 
deh gue nyonteknya “ yang gue heran kenapa 
nyontek aja udah jadi tradisi , tapi untungnya ada 
winda dia yang setia ngajarin gue, akhirnya gue 
ngerjain bareng sama winda, ternyata dia juga blum 
ngerjain , mungkin situasinya waktu itu kita dikasih 
PR yang super duper sulit , maklum namanya juga 
belajar, gue mikir mungkin mereka yang nyontek 
cuma bisa tau jawabannya. Tapi klo gue selalu 
berusaha sendiri biar sesulit apapun kita jangan 
terpaku dengan kata “Nyontek”. Guru juga ga bakal 
mukul kita pake sapu, yang harus kita hilangkan 
adalah rasa malu , kenapa mesti malu toh kita hanya 
murid yang sedang belajar namanya belajar ga 
mugkin 100% benar karna sebagian besar bimbingan 
guru dan buku. So Don’t Worry Sobat !! 
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3. SI ENENG 

Waktu pertengahan semester kelas 2 dibulan 
puasa, sebelum kita libur panjang kita dikasih tugas 
masing- masing oleh guru bidstud. Mulai dari 
matematik bahasa dan sejarah, salah satunya guru 
sejarah yang ngasih tugas ngerjain semua LKS ampe 
habis. Dikelas akuntansi anak- anaknya pada males 
ngerjain sejarah cuma gue doang yang semangat 45 , 
ga tau kenapa gue suka sejarah “ Yes.. Sejarah “ 
gampang  kata gue, tapi kenyataannya nol besar 
.Gue lupa klo ini bukan sejarah kelas satu yang bahas 
manusia purba.Udah 2 minggu gue libur sekolah ga 
tahan tiap hari gue ngisi pertanyaan dan nulis 
jawaban  “mudah- mudahan gurunya ga masuk “ itu  
tersirat dalam kata- kata gue yang ga mungkin gue 
ngisi LKS tanpa pembahasan dari guru , lembar LKS 
awal sih emang gampang tapi makin kesini makin 
sulit, berhubung gue lagi semangat gue isi 
jawabannya dengan penuh percaya diri, gue 
berjuang ampe titik keringat penghabisan yang ada 
bau iya karna ketek gue juga ikut burket. 

Liburan berakhir tiba dimana kita semua deg- 
degan . ga jantung , kaki ama tangan gue juga ikut 
gemeter, tapi untungnya ga ada yang nyadar, satu 
orang cewe nanya ke gue, namanya Eneng klo dalam 
bahasa sunda yang berarti anak kebo, tapi dia beda , 
tubuhnya ga tinggi, rambutnya kriting kribo yang 
suka dibelah dua, pake baju selalu dimasukin diatas 
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pingang udah kaya jojon , kalo pake pony cocok tuh 
dibilang betty la fea tinggal giginya di pager pake 
behel sama kaca mata yang super tebel. “ Eh whid 
PR sejarah udah blum? Liat dong?” .” Boleh , nih ..” 
kata gue yang dengan gampang ngasih contekan 
ketemen gue yang satu ini. Ga heran sih anaknya 
sopan , baik dan rajin menabung, ga pernah pake 
bahasa elu gue .  

Ga lama dia koment “ wuih hebat LKS nya 
udah di isi semua , makasih ya eneng dikasih nyontek 
“ katanya dengan nada senang sambil seyum lebar 
dan ga takut giginya kering . gue jawab “ iya sama- 
sama neng “ dengan senyum terpaksa, karna gue 
yakin seyakin yakinnya perasaan gue ga enak  
langsung aja gue ke toilet ,dalem wc gue komat – 
kamit  emang sih guru sejarah cewe killer abis , pas 
gue balik kelasa anak- anak udah ngumpul dimeja si 
eneng , gue jalan sambil menoleh ,” wah pada 
nyontek ke si eneng , ko gue ga tenang gini ya ?” 
jawab gue dalam hati. 30 menit gue gelisah berharap 
tuh guru ga masuk , baru aja gue mau masukin buku 
ke tas tiba- tiba tuh guru dateng “ alamak.. tamat 
sudah riwayatku “ kata gue lagi. Si winda udah siap 
aja sama LKS nya pas dibuka kosong ga ada isinya dia 
cepet – cepet liat LKS gue , dalam hati “ nih anak 
nyantai banget g liat muka gue udah pucet kaya 
mayat .“Udah siap !! ok buka LKS nya dan tukar 
dengan teman sebangku “ kata guru sejarah . Semua 
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kebagian pertanyaan pas giliran si eneng yang jawab 
salah  “ Bukan itu jawannya jangan ngasal “ kata 
guru sejarah lagi . Satu kelas ga ada yang betul 
jawabannya gara – gara gue , usai pelajaran sejarah 
semua liatin gue berasa banget hawa pembunuh, 
kesempatan gue mau kabur eh si eneng negor  
duluan “ eh whid..ko jawabannya salah semua sih ,? 
Eneng kan malu udah ngasih nyontek sama anak- 
anak sekelas “ . kata si eneng . “ yeh siapa juga suruh 
nyontek “ kata gue  mencoba santai padalah aslinya 
gue juga malu otak dari semua ini gue yang ngasih 
jawaban salah semua. “ Iya juga ya kenapa eneng 
nyontek sama widia , widia kan kurang pinter “ 
dengan polosnya. Clebb…cleb…berasa kaya ada 
panah yang menusuk gue dalem banget .Kaya kata – 
kata si eneng , “ orang tenang menghanyutkan “ 
itulah peribahasa yang cocok buat dia. 

4. LOVE AND EXAMINATION 

Pas gue kelas 3, gue mulai serius intinya gue ga main 
– main lagi kaya kelas 1 dan 2, sebenernya sih gue ga 
oneng – oneng banget dalam hal pelajaran gue 
selalu serius dan selalu dapet nilai yang maximal 
dalam ujian semester, cara belajar gue SKS , sistim 
kebut semalam, tapi itu mempermudah buat gue, 
soalnya sebelum ujian semester guru suka ngasih kisi 
– kisi jadi gue tinggal ngapalin 


