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Arla Nikenia Kamel 

VIII A 
 

Keluargaku terdiri dari 5 anggota, yaitu ada papah, 

mamah, kakak, aku dan adikku. Aku anak kedua dari tiga 

bersaudara. Bila berkumpul dengan keluarga merupakan 

suatu kebahagiaan bagiku karena kita jarang berkumpul, 

alasannya karena papaku yang harus bekerja di luar 

kota, yaitu di Sumedang. Sedangkan aku, mama, kakak, 

dan adiiku berada di Bandung.  

Papaku asli dari Sumedang dan mempunyai rumah di 

sana dan juga ada banyak saudara, nenek, dan kakekku. 

Jarak dari Sumedang ke Bandung sekitar 3 jam 

perjalanan. Walaupun jaraknya tidak terlalu jauh, tetapi 

aku jarang bertemu dengan papaku, karena papaku 

pulang ke Bandung 2 kali setiap bulannya atau 4 hari 

dari satu bulannya.  

Saat papa pulang ke rumah, kita semua 

memanfaatkan waktunya dengan mengobrol santai di 

rumah, jalan-jalan ataupun makan-makan. Kegiatan 

sehari-hari keluargaku dari mulai papaku yang bekerja 

di Bendungan Jatigede, Sumedang, mamaku yang 

membuka toko sembako dan makanan ringan di rumah, 

kakakku yang bekerja di apotek, aku sebagai pelajar di 

SMPN 46 Bandung, dan adikku yang masih sekolah TK. 

Jarak umur aku dan kakakku tidak terlalu jauh, 

hanya berbeda 5 tahun dan jarak umur aku dan adikku 

yang lumayan jauh, yaitu berbeda 10 tahun. Walaupun 

umur aku dan adikku terlihat cukup jauh, tapi jarak 
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umur kakakku dan adikku lebih jauh yaitu berbeda 15 

tahun. Kareka kakakku lahir pada tahun 2002, aku 

2007, dan adikku 2017. Saat adikku lahir di tahun 2017 

aku berumur 10 tahun dan berada di kelas 4 SD. Juga, 

saat lahirnya adikku bertepatan dengan malam Idul 

Fitri, dan saat itu aku sedang bermain dan takbiran 

bersama teman-temanku keliling kampung. Tiba-tiba aku 

mendapatkan kabar dari saudaraku bahwa mamaku 

sudah berada di bidang, akupun tidak mempercayainya 

karena sebelum aku berangkat bermain, mamaku baik-

baik saja dan tidak ada tanda akan melahirkan. Mungkin 

saja kalau sudah ada tanda-tanda akan melahirkan, 

akupun tidak akan bermain dan akan tetap di rumah. 

Saat itu juga aku berlari ke rumah dan ternyata benar 

kalau mamaku sudah berada di bidan terdekat dari 

rumah, aku langsung pergi menuju bidannya dan setelah 

beberapa menit kemudian adikku lahir berjenis kelamin 

laki-laki. Akhirnya aku mempunyai 1 kakak perempuan 

dan 1 adik laki-laki. 

Karena umurku yang cukup jauh dengan umur kakak 

dan adikku, aku suka bertengkar karena masalah sepele. 

Contohnya saja aku bertengkar dengan kakakku karena 

rebutan baju ataupun berbeda pendapat. Kalau aku dan 

adikku suka bertengkar gara-gara adikku sering 

mengganggu saat belajar atau saat sedang melakukan 

kegiatan lainnya. Yang aku maksud ini bukan berantem 

karena masalah yang besar sampai tidak mau berdamai, 

tetapi berantem sambil bercanda dan saat itu juga 

langsung baikkan dan berdamai kembali.  
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Aku anak yang paling cengeng di antara kakak dan 

adikku, alasannya terkadang aku suka iri dengan adikku 

karena yang awalnya aku yang menjadi anak bungsu yang 

selalu dituruti kemauannya oleh mama papa dan 

sekarang suda tergantikan oleh adikku. Mungkin di 

dalam keluarga aku berwatak keras kepala dan egois 

yang menyebabkan aku ingin selalu diutamakan, sehingga 

apapun yang aku inginkan harus dituruti. Ya, walaupun 

tidak semuanya yang aku inginkan dituruti, karena 

pengeluaran orang tuaku bertambah jadi tidak bisa 

mengabulkan semua keinginanku karena kakak dan 

adikku sama-sama mempunyai keinginan jadi tidak bisa 

dikabulkan sekaligus dan harus bergiliran. Walaupun 

banyak perselisihan dan selalu berantem, tapi aku 

sangat bersyukur karena aku berada di keluarga yang 

bahagia dan keluargaku masih lengkap. 

 

*** 
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Fanya Rizkia Putri 

VIII A 

 
Pada suatu hari di Negeri Lobelia. hiduplah seorang 

wanita bernama Richel, ia adalah seorang putri dari 

keluarga Eclote yang terkenal karena prestasinya 

dibidang sihir. Tetapi, ada suatu rumor yang 

menyebutkan bahwa Richel adalah wanita jahat yang 

sombong, dan suka mengancam, menghina ke orang yang 

tidak disukainya. Karena rumor itu juga, Richel tidak 

mempunyai seorang teman.  

Matahari pun terbit diiringi oleh suara burung-

burung yang berkicauan didepan kastil keluarga Eclote. 

Suara burung-burung tersebut membuatku terbangun 

dari tidur. Tiba-tiba datang seorang wanita berambut 

cokelat ke arahku sambil berkata “Selamat pagi, Nona”. 

Aku pun membalas sapaan wanita tersebut, “Selamat 

pagi”. “Nona Richel, hari ini adalah hari pertama anda ke 

sekolah” ucap wanita tersebut dengan nada tenang. 

“Terima kasih sudah mengingatkanku”. Ya, hari ini 

adalah hari pertamaku sekolah di Akademi sihir yang 

sangat terkenal di Negeri Lobelia. Namun, aku agak 

sedikit khawatir mengenai rumor yang menyebutkan 

bahwa aku adalah wanita jahat. Sebenarnya, rumor 

tersebut tidak benar adanya, entah siapa orang yang 

menyebarkan rumor tersebut. Aku pun menghabiskan 

makanan yang dibawa oleh wanita tersebut dan segera 

pergi mandi.  


