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Kata Sambutan 

Sebuah Apresiasi Bermula dari Dongeng 

Peradaban besar yang telah dicapai manusia saat ini banyak 

yang bermula dari mitos. Mitos dapat berupa dongeng, 

khayalan atau cerita fiktif yang muncul dan berkecamuk dalam 

benak anak manusia. Jejak-jejak mitos ini dapat dilihat antara 

lain pada catatan sejarah alam pikiran masyarakat Yunani, 

Mesir, Cina dan India ribuan tahun yang lalu. Mereka senang 

sekali dengan dongeng-dongeng yang bersifat fiktif dan mistis. 

Contoh yang paling dekat adalah dunia pewayangan yang 

berasal dari India. Dunia wayang bagi mereka yang suka 

seakan-akan sebuah realita, banyak hikmah yang dapat 

dipelajari darinya, pada hal semuanya berifat mitos belaka. 

Namun mitos atau dongeng jangan dipandang sepele 

dalam proses perkembangan peradaban manusia. Bermula 

dari mitos itulah lama-kelamaan logos terstimulasi untuk 

berkembang. Logos merupakan pemikiran logis-sistimatis, 

yang pada urutannya membantu seseorang untuk memahami 

bahwa realitas ini ditopang oleh hukum alam yang terstruktur 

dan bekerja secara sistemik. Itulah makanya semesta ini 

disebut cosmos, suatu realita semesta yang indah dan teratur, 

bukannya chaos atau kesemrawutan.  
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Cerita-cerita khayalan dan dongeng yang disampaikan 

secara runtut dengan bantuan logika dan emosi sangat 

bermanfaat bagi pertumbuhan nalar anak untuk memasuki 

alam ide yang jauh lebih luas, indah dan tak terbatas. Bahkan 

berbagai temuan teknologi super canggih seperti halnya 

pesawat ulang-alik yang kita saksikan hari ini pada mulanya 

adalah sebuah khayalan, sebuah dongeng yang membimbing 

dan mendorong nalar manusia untuk menjelmakan khayalan 

tadi ke dalam pikiran logis-sistematis sebelum menjadi realita. 

Dunia tanpa dongeng sangatlah kering. Terlebih bagi 

anak-anak yang aktivitasnya masih sangat terbatas, baik dari 

segi geografis maupun ilmu pengetahuan. Dongeng akan 

memberikan ruang dan panggilan untuk mengaktifkan sel-sel 

neuron dalam menghimpun dan mensintesakan berbagai 

informasi yang lepas dan berserakan. Dongeng akan 

merangsang sel-sel kecerdasan untuk tumbuh dan saling 

berhubungan yang pada gilirannya akan menghasilkan sebuah 

pengetahuan. Lebih dari itu, dongeng juga akan membentuk 

kepribadian anak, melalui proses internalisasi pesan-pesan 

moral yang diperagakan oleh aktor dalam dunia dongeng. 

Bagi saya sendiri, salah satu cara yang efektif untuk 

memperoleh rileksasi dan istirahat adalah dengan membaca 

novel. Saya serasa dibawa berkelana ke dalam dunia lain, 

rekreasi menemui penduduk bumi dalam ruang dan waktu 

yang berbeda, namun tiba-tiba merasa akrab dan dekat. Saya 
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merasa bertemu dan berteman pada orang-orang penting 

pencipta sejarah dan pembangun peradaban, yang semuanya 

itu saya jumpai melalui dunia imajinasi ketika membaca novel, 

terutama novel sejarah. 

Begitupun ketika masih belajar di Pesantren dahulu, 

saya wajib membaca cerita-cerita pendek yang sebagian besar 

aktornya adalah  hewan. Yang terasa waktu itu, dunia  hewan 

terasa begitu akrab. Dari situ muncul rasa simpati pada 

hewan. Bahkan hewan-hewan itu menjadi guru yang baik bagi 

manusia. Ada hewan yang perilakunya pantas diteladani, dan 

ada yang harus dijauhi. 

Demikianlah, penerbitan buku ini sangat bagus dan 

bermanfaat khususnya bagi pembentukan moral anak. 

Sebaiknya yang membaca tidak saja anak-anak, tetapi juga 

orangtua bersama  anaknya dengan cara membaca indah dan 

penuh penghayatan sehingga terjadi apa yang disebut 

hipnoparenting (hypnoparenting). Yaitu memasukkan sugesti 

ke dalam bawah sadar anak secara lembut, damai dan 

menyenangkan dengan muatan nilai-nilai yang bagus yang 

pada urutannya akan menjadi fundamen karakter anak. 

 

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat 
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta & 

Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan 2005-2009 
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Kata Pengantar 

 

Teman-teman, pada masa lalu banyak bangsa-bangsa yang 

besar muncul di muka bumi ini, kemudian mereka hancur. 

Kini hanya peninggalan-peninggalan merekalah yang dapat 

kita lihat. Tahukan teman-teman apa yang menyebabkan 

kebanyakan dari mereka itu hancur? Penyebab utama dari 

kehancuran mereka itu adalah kerusakkan moral, baik para 

pejabat maupun rakyatnya. Dalam sejarah Indonesia kita 

mengenal kerajaan Majapahit yang hancur karena 

persengketaan, rakus terhadap kekuasan, dan tidak mau 

menerima perbedaan. Dalam sejarah dunia kita mengenal 

kerajaan Mesir Kuno —yang dipimpin Firaun— yang hancur 

karena kesombongan dan kerakusan para pejabatnya. 

Kita tentu tidak ingin bangsa kita hancur, bukan? Kita 

tentu ingin negeri tempat kita tinggal ini menjadi lebih baik, 

kita ingin dunia ini menjadi lebih aman, damai dan masa 

depan kita menjadi waktu yang lebih menyenangkan. Kita 

semua bisa mencapai impian itu dengan menjaga moral kita.  

Buku Kumpulan Cerita Moral ini mengajak teman-teman 

untuk membaca berbagai cerita yang insy’Allah akan 

membangun jiwa dan moral kita semua.  Cerita-cerita dalam 

buku ini ada yang berbentuk dongeng —yang telah 
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disampaikan secara turun temurun—, ada juga yang aktual 

dari pengalaman masa sekarang. Buku ini ditulis dan disusun 

oleh kakak-kakak kita para praktisi pendidikan dari Indonesia 

dan Jepang.  

Teman-teman, nilai-nilai moral bersifat universal, 

berlaku untuk semua umat manusia. Nilai-nilai moral tidak 

tergantung pada agama atau kepercayaan tertentu, 

kebangsaan tertentu, warna kulit tertentu dan umur tertentu. 

Kumpulan cerita moral pada buku ini pada dasarnya untuk 

semua orang.  

Teman-teman, selamat membaca, selamat menyemai 

nilai-nilai kebajikan dan selamat menebar benih-benih 

perdamaian. 

 

Serpong, Agustus 2008 

IEPF 
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Cerita 1    

Cerita 1  Kolam Susu Kolam Kebajikan 

 

 

Mari kita semai kebajikan 

mulai dari diri kita! 

Pada suatu zaman, ada satu kerajaan yang dipimpin oleh 

seorang raja bernama Malik. Suatu hari Raja Malik menyuruh 

para pekerja istana menggali tanah untuk membuat suatu 

kolam. Para pekerja dengan penuh semangat menggali tanah, 

sehingga dalam beberapa hari jadilah kolam itu. Kemudian 

raja mengumpulkan rakyatnya dan membuat pengumuman.  

”Wahai rakyatku, para pekerjaku telah menggali tanah untuk 
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membuat kolam. Aku ingin kita memiliki sebuah kolam susu 

untuk kerajaan kita. Oleh karena itu aku ingin setiap orang 

menyumbangkan segelas susu nanti malam, sehingga kolam 

tersebut akan penuh dengan susu besok pagi” 

Setelah mendengar pengumuman itu, setiap orang 

pulang ke rumahnya masing-masing. Pada malam harinya, Pak 

Cupat salah seorang rakyat mulai mengambil sebuah gelas 

untuk mempersiapkan susu sesuai perintah raja. Tetapi Pak 

Cupat berpikir,  ”Karena semua akan menuangkan susu, aku 

akan tuangkan air saja ah, malam kan gelap, gak bakalan ada 

yang tahu.” Berjalanlah Pak Cupat ke arah kolam, menuangkan 

segelas air dan cepat-cepat pulang.  

Pada pagi harinya, raja datang untuk melihat kolam susu 

tersebut. Raja sangat terkejut karena yang dilihatnya bukanlah 

kolam susu, melainkan satu kolam yang penuh dengan air. 

 

Apa yang telah terjadi? 

Rupanya setiap orang berpikiran sama seperti Pak Cupat.  

“Aku tidak perlu menuangkan susu, karena tidak ada orang 

yang melihat dan biarlah orang lain yang melakukannya.” [FH] 
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�� 
Teman-teman, kalau “kolam susu” di atas kita ganti dengan “menjaga 

kebersihan, menjaga kedamaian” atau bahkan “membangun 

bangsa,” apa yang akan terjadi apabila kita seperti Pak Cupat.  

Mari kita mulai dari diri kita. Karena jika kita tidak melakukankannya, 

tidak akan ada orang lain yang melakukannya. Jangan mengharapkan 

orang untuk berbuat. Tapi mulailah berbuat dari diri kita. 

�� 
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Cerita 2   

Cerita 2  Keserakahan Si Burung Pipit 

 

Berpikir dahulu, agar tidak menyesal kemudian 

Pada suatu hari yang cerah, seekor burung pipit terbang 

melayang-layang di angkasa. Dia membumbung tinggi lalu 

memutarbalikkan badannya ke kiri dan ke kanan. Gayanya 

persis seperti pesawat yang sedang mendemontrasikan 

kehebatan-nya. Tiba-tiba dia menukik ke bawah dengan 

merapatkan kedua sayapnya.  

Matanya tertuju pada sawah yang berisi padi yang 

menguning seperti emas, “Makanan lezat nih,” kata Si Burung 

Pipit. Burung pipit pun mendarat di hamparan padi. 

Ketika burung pipit akan 

mematuk biji padi, tiba-tiba 

terdengar suara, “Eh...eh...., 

kamu tak bisa makan dengan 

gratis!”. Burung pipit mencari 

sumber suara, tetapi tak 

terlihat. Ia pun meneruskan 

mematuk biji padi. 
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“Bandelnyaa….!” kata suara tersebut sambil mengigit 

burung pipit. “Sakit! Dimana kamu?” kata Si Burung Pipit. 

“Lihat ke bawah, di sana ada teman-temanku!” kata suara 

tersebut. 

“Ah...para kutu!” kata Si Burung Pipit. “Kamu tidak akan 

mendapatkan butir padi itu, sebelum menyetujui perjanjian 

dengan kami,” kata Sang Kutu.  

“Perjanjian apa?” kata Burung Pipit kebingungan.  

“Begini, kami akan menunjukkan padamu mana bulir padi yang 

padat dan lezat, dan memberitahumu kalau petani datang, jika 

kamu bersedia menampung kami ini di tubuhmu,” kata Sang 

Kutu. 

Burung pipit pun membayangkan kelezatan makan bulir 

padi tanpa takut tertangkap petani. Tanpa pikir panjang lagi, ia 

pun mengiyakan permintaan para kutu. Setelah itu para kutu 

pun naik ke tubuh burung pipit. 

Walaupun burung pipit selalu memperoleh bulir padi 

yang padat dan lezat, tetapi badannya merasa gatal. Ini semua 

karena kutu-kutu yang ada di tubuh burung pipit, mengigit 

badannya dan menghisap darahnya. 

Burung pipit tak pernah menyadari bahwa kutu-kutu itu 

bertambah banyak, karena terus berkembang biak dengan 

cepat.  Seluruh tubuh burung pipit dipenuhi kutu. 
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Helai demi helai, bulu 

burung pipit mulai rontok.  

Bahkan beberapa bagiannya 

mulai terkena borok. Burung 

pipit pun sering sakit-sakitan, 

karena luka boroknya. 

Bulir padi yang 

menguning seperti emas, kini 

tak lagi menarik Si Burung 

Pipit. Lidahnya merasa kelu, 

merasakan gatal dan perihnya 

borok-borok yang ada di 

tubuhnya. Kini bulu-bulunya pun rontok sehingga ia tak 

sanggup lagi untuk terbang.  

Burung pipit terkapar lemah di atas dahan. Burung pipit 

menyesal, mengapa ia tidak berpikir dahulu sebelum 

menyetujui perjanjian dengan sang kutu. Semuanya sudah 

berlalu, menyesal kemudian tiada guna. Nasi sudah menjadi 

bubur, kata orang tua dulu. [IRD/YH]  
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�� 
Teman-teman, sebelum membuat suatu keputusan sebaiknya kita 

memikirkan masak-masak apa manfaat dan mudharatnya, keuntungan 

dan kerugiannya, agar kita tidak menyesal dengan keputus

�� 
 

Menurut pendapat kamu, sudahkah 

anak-anak di atas berpikir tentang 

keselamatan dirinya? 

 

Seandainya, kamu adalah teman 

mereka, apa yang akan kamu 

lakukan pada mereka? 

 

sebelum membuat suatu keputusan sebaiknya kita 

masak apa manfaat dan mudharatnya, keuntungan 

dan kerugiannya, agar kita tidak menyesal dengan keputusan itu. 

Menurut pendapat kamu, sudahkah 

anak di atas berpikir tentang 

Seandainya, kamu adalah teman 

mereka, apa yang akan kamu 
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Cerita 3   

Cerita 3  Abu Tamak Yang Serakah 

 

Kejujuran mengundang rezeki, 

ketidakjujuran menolaknya. 

Pada jaman dahulu, tinggalah seorang laki-laki yang tamak 

dan serakah. Orang-orang memanggilnya Abu Tamak. Abu 

Tamak selalu ingin memiliki segala sesuatu untuk dirinya 

sendiri. Dia tidak pernah mau berbagi, walaupun dengan 

temannya. Dan dia tidak pernah mau menyantuni orang 

miskin. 
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Suatu hari Abu Tamak kehilangan 30 (tiga puluh koin) 

emasnya. Dia pergi ke rumah temannya, Abu Sidiq, dan 

menceritakkan bahwa dia kehilangan koin emasnya. Abu Sidiq 

adalah seorang yang baik dan bijaksana. 

Sehari setelah kejadian itu, anak perempuan Abu Sidiq 

menemukan 30 koin emas dalam perjalanan pulang dari 

pasar. Tiba di rumah, dia segera menceritakan kepada 

ayahnya apa yang dia temukan. Ayahnya menjawab bahwa 

koin emas itu milik temannya, Abu Tamak. Kemudian ayahnya 

menyuruh anaknya untuk memanggil Abu Tamak.  

Setelah Abu Tamak datang, Abu Sidiq menceritakan 

bahwa anaknya telah menemukan 30 koin emas, lalu 

menyerahkan semuanya kepada Abu Tamak. Abu Tamak 

menghitung koin tersebut, lalu berkata, ”anak perempuanmu 

telah mengambil 10 koin emasku, karena sebenarnya aku 

kehilangan 40 koin.” 

Anak perempuan Abu Sidiq adalah seorang anak yang 

jujur. Dia tidak mengakui hal itu karena dia memang hanya 

menemukan 30 koin emas.  

”Nanti aku datang lagi untuk mengambil 10 koin emas 

yang dicuri anakmu,” lanjut Abu Tamak. Tetapi Abu Sidiq 

menolaknya karena ia percaya anak perempuannya tidak 

berbohong.  
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Abu Tamak kemudian mengadukan perkara ini kepada 

seorang Hakim. 

Di pengadilan berkumpulah semuanya. ”Berapa banyak 

koin emas yang kau temukan?” tanya Bapak Hakim kepada si 

anak.  “30 koin,” jawab si anak. 

Kemudian, Bapak Hakim bertanya kepada Abu Tamak, 

”Berapa banyak koin emas mu yang hilang?” Abu Tamak 

menjawab, “40 koin, Bapak Hakim.” 

 

Tidak berapa lama Bapak Hakim membacakan 

keputusannya: 

”Koin itu bukan milik Abu Tamak. Karena koin itu hanya 

berjumlah 30. Anak perempuan ini boleh menyimpan koin emas 

itu. Apabila nanti ada orang yang kehilangan 30 koin emas 

maka orang itu akan diantar ke rumah anak ini untuk 
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mengambilnya. Dan Apabila ada yang melapor menemukan 

koin emas sebanyak 40 maka ia akan diantar ke rumah Abu 

Tamak untuk menyerahkannya.” 

Setelah beberapa waktu, tak ada orang baik yang 

kehilangan 30 koin emas maupun yang menemukan 40 koin 

emas. Koin emas sebanyak 30 itu kini diberikan kepada si 

anak perempuan yang jujur.  

Abu Tamak akhirnya mengaku bahwa dia telah 

berbohong karena ingin lebih. Tetapi terlambat, Hakim dan 

orang-orang sudah tidak lagi mau mendengar dan percaya 

perkataannya.  [FH]  

 

 

�� 
Teman-teman, sekali lagi marilah kita selalu menjaga kejujuran. Karena 

jika kita menanam kejujuran, kita akan memetik kepercayaan. 

Kepercayaan orang kepada kita pada gilirannya akan memudahkan kita 

mencari rezeki dan keberuntungan. 

Sebaliknya jika kita menanam ketidakjujuran, kita akan menuai 

kecurigaan. Orang akan selalu curiga kalau kita pernah berbohong, mereka 

tidak akan percaya kepada kita. Tanpa kepercayaan dari orang, kita akan 

susah baik mencari ilmu maupun mencari rezeki 

�� 
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Cerita 4   

Cerita 4  Kakek Hanasaka 

 

 Sikap tamak akan menghancurkan diri sendiri 

 

Pada zaman dahulu, di suatu kaki gunung tinggalah sepasang 

kakek dan nenek yang baik hati. Pada suatu hari ketika Si 

Kakek sedang bercocok tanam di ladang di depan rumahnya, 

terdengarlah teriakan marah Si Kakek Tamak yang tinggal di 

sebelah rumahnya. 

“Kurang ajar, masuk ke ladangku!” teriak Si Kakek 

Tamak ke seekor anak anjing. “Guk, guk!” anak anjing itu lari 

ke arah kakek yang baik hati.  
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Si Kakek Tamak kemudian mengejarnya. “Berikan anak 

anjing itu, dia telah merusak ladangku,” teriak Si Kakek Tamak. 

Anak anjing pun gemetar ketakutan sembunyi di balik tangan 

Si Kakek Baik Hati.  

“Anggap saja saya yang melakukannya, saya mohon maaf, 

maafkan lah saya,” berulang-ulang Si Kakek Baik Hati 

menundukkan kepalanya meminta maaf kepada Si Kakek 

Tamak. “Kalau sekali lagi anak anjing itu melakukannya, akan 

saya pukul dia,” Si Kakek Tamak tetap marah, lalu pergi. 

Setelah kejadian itu, kakek dan nenek yang baik hati 

memutuskan untuk memelihara anak anjing tersebut dengan 

baik. Mereka memberinya nama “Shiro”. 

Waktu pun berjalan. Shiro makannya banyak. Shiro 

tumbuh menjadi anjing yang besar dan kuat. 

Pada suatu hari, Shiro menarik pakaian Si Kakek Baik 

Hati, seakan ingin mengajaknya ke suatu tempat. Shiro 

menarik Si Kakek ke arah puncak gunung. Tiba di puncak 

gunung, Shiro menggonggong, “Oug oug,..gali tempat ini! Oug 

oug, gali tempat ini!” 

Si Kakek Baik Hati pun merasa bingung, tapi kemudian 

dia mengikuti shiro menggali tempat itu. Ketika sedang 

menggali, tiba-tiba cangkulnya membentur sesuatu. “Ada apa 

ya?” Gumam si kakek. “Wah ini kan emas,… ini kan emas.”  

Ternyata Si Kakek Baik Hati menemukan emas dari galiannya. 
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Si Kakek sangat gembira. Dia mengumpulkan emas tersebut 

dan membawanya pulang.  Kakek dan nenek yang baik hati itu 

sangat senang dengan hal tersebut. 

Pada saat itu, Kakek dan Nenek yang tamak yang tinggal 

di sebelah rumah datang dan mengintip gundukan emas dari 

lubang pintu. Mendengar cerita bahwa Si Kakek Baik Hati  

menemukan emas dari puncak gunung dengan bantuan Shiro, 

maka Si Kakek Tamak pun memaksa menarik Shiro dan 

membawanya kabur. 

Keesokkan harinya, Si Kakek Tamak memaksa Shiro 

mendaki dan terus mendaki gunung. Karena dipaksa, Shiro 

akhirnya kehabisan tenaga di tengah perjalanan dan jatuh 

tersungkur,  lalu diam tidak dapat meneruskan perjalanan.  

Si Kakek Tamak mengira bahwa di situlah tempat emas.  

Mulailah dia menggali tanah di situ.  Kemudian cangkulnya 

pun membentur sesuatu. “Akhirnya keluar juga, akhirnya 

keluar juga!” Si Kakek Tamak berjingkrak kegirangan mengira 

yang keluar adalah emas.  Tetapi ketika digali lebih dalam 

dengan tangan, ternyata yang keluar adalah ular dan 

binatang2 melata yang menakutkan. 

“Beraninya kamu menipu Ku!” Si Kakek Tamak 

memarahi lagi Shiro lalu membunuhnya.  
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Mengetahui hal itu, Kakek dan Nenek Baik Hati sangat 

sedih, lalu membuatkan kuburan untuk Shiro dan menanam 

pohon kecil di sampingnya. 

Lalu sangat ajaib, pohon itu tumbuh dengan cepat 

menjadi pohon yang besar, sebesar lingkaran kedua tangan 

orang. 

Pada suatu hari, keduanya berkunjung ke kuburan Shiro 

untuk memberi bunga.  Ketika melihat pohon besar di 

samping kuburan Shiro, Kakek dan Nenek Baik Hati 

mendengar pohon berbicara kepada keduanya. “Jadikan saya 

lesung, jadikan saya lesung!” kata pohon besar itu.  

Lalu keduanya menuruti perkataan si pohon, membuat 

lesung dengan pohon itu. “Oh iya, Shiro kan suka mochi,  kita 

buat mochi kesukaan Shiro.” Kakek dan Nenek Baik Hati 

membuat mochi dengan lesung yang baru saja dibuatnya itu 

“Yoisho!” kata Si Kakek, “Haiyo!” jawab Si Nenek.  “Jeblug-

jeblug-jeblug” keduanya saling bantu menumbuk beras ketan 

menjadi mochi. Tiba-tiba dari dalam lesung keluar kilauan 

cahaya. “Kakek apa itu yang berkilau?” tanya Si Nenek. “Mochi 

yang ajaib ya” jawab Si Kakek. 

Keduanya kemudian mengambil mochi yang mengkilat 

tadi dan membulatkan dengan kedua tangannya. Tak lama 

kemudian mochi tadi semakin berkilau dan berubah jadi emas. 

“Wah emas lagi, Nek” kata Si Kakek dengan riangnya. 
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Pada saat yang bersamaan, Si Kakek Tamak mendengar 

cerita lesung itu dan datang ke rumah Si Kakek Baik Hati. 

“Saya pinjam lesung kayu itu!” kata Si Kakek Tamak. “Jangan, 

lesung ini kenangan kami untuk Shiro,” jawab Si Kakek Baik 

Hati.  

Walaupun Kakek Baik Hati menjawab seperti itu, tetap 

saja Kakek Tamak memaksanya dan membawa pergi lesung 

kayu itu. 

Segera Si Kakek Tamak meniru membuat mochi dari 

beras ketan. Namun mochi tersebut tidak pernah mau 

berkilau. “Kek, warna mochinya gak berubah ya. Kita coba 

kecilkan mochinya” kata si Nenek Tamak. 

Keduanya kemudian mengecilkan dan membulatkan 

mochi buatannya. Tiba-tiba mochi tersebut berubah menjadi 

arang kemudian berhamburan menyimbah muka keduanya 

menjadi hitam. Si kakek dan nenek Tamak pun marah, lalu 

membelah lesung kayu itu dan membuatnya menjadi kayu 

bakar untuk menanak nasi.  

Mengetahui hal itu, Kakek dan Nenek Baik Hati sangat 

kecewa.  Mereka pergi ke tungku tempat Si Kakek Tamak, lalu 

mengumpulkan abu bekas pembakaran lesung kayunya dan 

membawanya pulang.  

Kakek Baik Hati menaburkan abu itu ke ladangnya, 

angin pun bertiup menerbangkan sebagian abu tersebut. 
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Keajaiban pun terjadi lagi, pohon-pohon kering yang kena abu 

tadi mendadak keluar pucuk dan berbunga kembali. Ajaib 

sungguh ajaib, semua pohon kering di sekitar rumah Kakek 

dan Nenek Baik Hati semuanya kembali berbunga. 

Karena waktu itu bukan musim bunga, apa yang terjadi 

di sekitar rumah Kakek Baik Hati tersebar ke seluruh 

kampung dan mengejutkan orang-orang. Raja yang 

mendengar cerita itu pun tertarik ingin melihatnya, lalu 

datanglah ia ke rumah Kakek dan Nenek Baik Hati. 

Di depan raja, Kakek Baik Hati menaburkan abu tadi ke 

pohon yang kering lalu berbungalah pohon itu. Raja pun 

sangat senang dan memberikan banyak hadiah kepada si 

Kakek. Raja menjuluki Kakek Baik Hati dengan nama Kakek 

Hanasaka (hana=bunga, saka=menyebabkan mekar 

berkembang). 
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“Tunggu!” kata Si Kakek Tamak tiba-tiba. “Sayalah Kakek 

Hanasaka yang sesungguhnya.” lanjutnya. Lalu dia naik ke satu 

pohon kering. “Saya akan mekarkan pohon ini agar berbunga,” 

katanya.  Dia pun menaburkan abu ke pohon tersebut. Tapi 

malang, pohon itu tetap tidak berbunga. Malahan abu itu 

berhamburan mengenai mata raja dan para pengawalnya.  

Kemudian Raja pun murka, “Kakek Tamak, yang selalu 

meniru orang!, Pengawal masukkan dia ke penjara!” 

perintahnya kepada para pengawal. Para pengawal pun 

memasukkan Si Kakek Tamak itu ke penjara. [YK] 

 

 

  

�� 
Teman-teman, demikianlah balasan orang yang selalu meniru orang lain 

dan iri dengan rejeki dan kebahagiaan orang lain.  Orang-orang seperti itu 

disebut dengan orang Tamak.  Sikap tamak yang ada pada diri adalah 

penghancur diri sendiri. 

�� 
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Cerita 5   

Cerita 5  Petani Dan Burung Pipit  

 

 Apa yang bisa dikerjakan sendiri, 

kerjakanlah segera, jangan ditunda-tunda! 

Di atas pohon albasia, seekor 

burung pipit sedang memberi 

makan anak-anaknya. “Kalian 

harus cepat belajar terbang,” 

kata induk pipit.  “Bulu kami 

belum tumbuh dengan 

sempurna, tunggu sampai bulu 

kami tumbuh dengan 

sempurna,” pinta anak-anak 

pipit.    

Pohon albasia, tempat 

burung pipit meletakkan 

sarangnya adalah milik seorang petani. Petani itu tinggal di 

sebuah pondok bersama istri dan dua orang anaknya.  

Pondok milik petani itu sudah reyot karena dimakan 

rayap. Suatu hari Pak Tani berencana memperbaiki tiang 

pondoknya. Ia berjalan berkeliling bersama dua anaknya.  

Mereka melihat-lihat pohon albasia yang tampak kokoh itu. 
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“Nak,” kata Pak Tani, “mintalah bantuan para tetangga 

untuk menebang pohon ini. Kita akan menggunakannya untuk 

memperbaiki tiang pondok.” 

“Baiklah,” jawab anaknya. “Nanti sore saya akan meminta 

bantuan tetangga.” 

Mendengar hal itu, anak-anak pipit panik. “Ibu, ini 

sungguh bahaya. Pak Tani dan anaknya akan menebang pohon 

ini. Padahal, kami belum bisa terbang. Bulu-bulu sayap kami 

belum semuanya tumbuh.” Ibu Pipit tampak tenang-tenang 

saja, dan mencoba menenangkan anak-anaknya.  

Sore harinya, Pak Tani dan kedua anaknya berjalan-jalan 

di bawah pohon. “Bagaimana, Nak?” Apakah kalian sudah 

meminta bantuan para tetangga?” tanya Pak Tani. “Mereka 

tidak bisa membantu, Ayah. Mereka semua sedang sibuk.” 

Jawab salah satu anaknya. 

“Ya sudah,” gumam Pak Tani. “Kalau begitu, kita tunggu 

saja sampai para tetangga tidak sibuk dan bersedia membantu 

kita.” Sore itu pun berlalu begitu saja. Tidak terjadi 

penebangan pohon. Induk Pipit dan anak-anaknya bisa tidur 

dengan tenang.  

Keesokkan paginya, kembali Pak Tani berjalan-jalan di 

bawah pohon albasia itu, lalu menyuruh anaknya meminta 

bantuan tetangga untuk menebang pohon tersebut seperti 

kemarin sore. Anaknya pun pergi menuruti suruhan ayahnya. 
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Mendengar hal itu, anak-anak pipit kembali panik. Ibunya pun 

berusaha menenangkan mereka kembali.  

Tak berapa lama kemudian, anak Pak Tani kembali, 

“Mereka belum bisa membantu, Ayah. Mereka baru saja 

menyelesaikan pekerjaannya, sekarang sedang beristirahat.” 

Pak Tani mengangguk-angguk. “Ya sudah. Kalau begitu, 

kita tunggu mereka selesai beristirahat.” Pagi itu pun berlalu 

seperti biasa. Tidak terjadi penebangan pohon.  

Sore harinya, Pak Tani kembali berjalan-jalan di bawah 

pohon itu. “Sekarang, mintalah bantuan tetangga, Nak. Mereka 

pasti sudah selesai beristirahat. Kita harus menebang pohon ini 

segera,” suruh Pak Tani kepada anak-anaknya. “Baiklah, Ayah, 

kami akan menemui mereka,” jawab anak-anaknya.  

Anak-anak pipit panik lagi mendengar hal itu. Induk 

pipit pun berusaha menenangkan anak-anaknya kembali.  

Pak Tani masih berdiri di bawah pohon itu. Ia mengukur 

batang pohon yang besar. Lalu, datanglah anak-anaknya, 

“Mereka masih memiliki urusan lain sehingga belum bisa 

membantu kita menebang pohon ini,” ujarnya. 

Pak Tani berpikir sejenak. “Kalau begitu, besok pagi, kita 

tebang sendiri pohon ini, nak! Kita harus menyelesaikan 

pekerjaan kita sendiri, tidak boleh terlalu mengharapkan 

bantuan orang lain,” katanya. “Baiklah, Ayah. Besok pagi, kita 

akan menebang pohon ini,” jawab anak-anaknya. 
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Kali ini, anak-anak pipit tidak terlihat panik. Setiap kali 

mereka mendengar Pak Tani akan menebang pohon, 

Induknua selalu menenangkan mereka. Namun kali ini, 

rupanya justru Induk Pipit lah yang tampak panik. “Anak-

anakku, keadaan sekarang berbahaya. Malam ini, kita harus 

pindah ke pohon yang lain, dengan cara apa pun.” Kata induk 

pipit.  Anak-anak pipit kebingungan dengan kepanikan ibunya.   

Pagi harinya, Pak Tani 

dengan dibantu dua anaknya, 

mulai menebang pohon. Dari 

pohon lain, induk Pipit dan 

anak-anaknya melihat pohon 

albasia itu rubuh, berikut 

sarang tempat mereka tinggal. 

Dalam hati, mereka bersyukur 

bisa selamat. “Begitulah, Nak,” 

kata Induk Pipit. “Kalau kita 

menggantungkan diri pada 

bantuan orang lain seperti 

petani itu, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita harus 

lakukan segera apa pekerjaan kita.” Anak-anak pipit 

mengangguk. Mereka bertekad untuk segera belajar terbang, 

tanpa menunggu bulu-bulu sayap mereka tumbuh sempurna. 

[YH, dari http://saktiwibowo.multiply.com] 
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�� 
Teman-teman, seumpama “petani” tadi adalah diri kita sendiri.    

Kemudian sikap “petani” ketika akan menebang pohon  

diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari  

misalnya ketika akan mengerjakan PR atau membersihkan kelas... 

apa yang akan terjadi?  

Oleh karena itu jangan mengharapkan bantuan orang lain  

untuk pekerjaan yang bisa kita lakukan sendiri.  

�� 
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TANTANGAN BERPIKIR UNTUK 

BERTINDAK 
Upacara Senin pagi di SD Darmi tidak pernah tepat 

waktu. Menurut jadwal upacara dimulai pukul 7.00, 

tetapi pada kenyataannya dimulai pukul 7.30.   

Upacara tersebut dimulai, kalau bapak atau ibu 

guru yang akan menjadi pembina upacara sudah berdiri 

di lapangan.  

Setiap siswa ketika melihat lapangan belum terisi 

siswa yang berbaris, selalu berkata, “di lapangan belum 

ada siswa yang baris.” Para siswa pun kembali 

mengobrol atau mengerjakan sesuatu di kelas. Akhirnya 

upacara senin pagi tidak pernah tepat waktu 

Teman-teman sudah membaca cerita “Kolam 

Susu” dan “Petani dan Burung Pipit”, bukan? 

Seandainya teman-teman adalah siswa SD Darmi, 

teman-teman bisa terapkan cerita tesebut pada masalah 

di SD Darmi ini. 
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Cerita 6   

Cerita 6  Sampah Pembawa Kebahagiaan 

Berbagi kebahagiaan,         

dengan memanfaatkan sampah. 

Nabilah sedang bercerita tentang pengalamannya pada teman-

temannya, “Kemarin aku dan ayahku pergi ke panti asuhan.  

Aku sedih loh, menyaksikan anak-anak makan dengan sayur 

bayam dan satu telur yang dibagi empat.  Mereka bilang, hanya 

makan nasi di siang hari saja. Malam hari mereka makan 

singkong rebus.”     

“Kasihan sekali, andaikan kita punya uang banyak, kita 

bisa menyumbang mereka,” komentar Sarah.   

Cerita Nabilah sampai juga pada Bu Yanti, wali kelas 

mereka.  “Bisa! Kita bisa tetap menyumbang mereka!” kata Bu 

Yanti.  

“Niat yang kuat akan menjadi mesin pendorong bagi kita, 

sehingga kita dapat berbuat sesuatu dari apa yang kita punya” 

lanjut Bu Yanti.   

“Tetapi bagaimana caranya?” tanya Sarah.   

“Kalian pernah dengar sampah komersil?” tanya Bu Yanti.  

Nabilah dan Sarah menggelengkan kepala. 
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Bu Yanti menjelaskan tentang sampah anorganik.  

Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah 

membusuk, contohnya bahan yang terbuat dari plastik dan 

kertas. Sampah anorganik ini bisa dijual. Oleh karena itu 

sampah ini disebut  sampah komersil.  

Sejak saat itu Nabilah dan kawan-kawan satu kelasnya 

mengumpulkan botol, gelas, koran, kardus, dan kaleng bekas.  

Satu atau dua barang bekas dikumpulkan tiap siswa setiap 

hari.   

 

Tanpa terasa ruang kelas pun sudah penuh sesak dengan 

kehadiran barang-barang bekas. Walaupun harus berebut 

tempat dengan barang bekas, anak-anak merasa gembira.  

Karena mereka akan mendapatkan uang dari penjualan 

barang-barang bekas itu. 
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“Tok..!tok...!” pintu kelas diketuk oleh seseorang.  Bu 

Yanti membuka pintu, dan tampaklah seorang tua berambut 

putih membawa timbangan.  Pak Wayan, begitulah Bu Yanti 

menyebut orang berambut putih itu. Barang-barang bekas itu 

pun ditimbang dan diangkut Pak Wayan.   

“Semuanya 225.000 rupiah, bagaimana mau di jual pada 

saya?” kata Pak Wayan. Bu Yanti tampak menganggukan 

kepala tanda setuju.   

 Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah! Nabilah dan 

kawan-kawan masih tidak percaya. Mereka tidak menyangka 

barang bekas yang biasanya menjadi tumpukan sampah, 

ternyata sangat berharga.  

Hasil penjualan sampah pun menjadi sedekah.  Nabilah 

membayangkan cerianya wajah anak-anak panti asuhan.  

Sampah ternyata bisa membahagiakan sesama. [YH] 
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�� 
Teman-teman, kalau setiap kelas di suatu kota atau Indonesia, bahkan 

dunia melakukan seperti yang ada pada cerita “Sampah Pembawa 

Kebahagiaan”.  Apa yang akan terjadi?  

Mungkin kita tidak akan menemukan anak-anak jalanan yang mengemis 

di kota-kota besar.  Perbuatan yang besar selalu diawali dengan niat yang 

kuat dan pikiran kreatif. 

�� 
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Cerita 7   

Cerita 7  Para Pendekar Kebersihan 

 

Mari kita saling peduli,                          

saling membantu dalam kebaikan, dan 

saling mencegah keburukan! 

Awan kelam dan kilatan petir mengiringi hujan yang sangat 

lebat hari itu. “Air!” teriak Ayu yang duduk di bangku di depan 

sambil menunjuk pintu masuk.  Air dengan deras masuk pada 

celah pintu memenuhi ruang kelas.   

“Banjir... banjir!”  Anak-anak pun naik ke atas bangku 

dan kelas menjadi gaduh.  Bu Ani membuka pintu kelas, dan 

tampak halaman sekolah sudah tergenang air. Tampak pula 

anak-anak dari kelas lain berhamburan keluar kelas.   
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Anak-anak kelas empat pun keluar dari kelas untuk 

menyaksikan air yang menggenangi halaman sekolah. Air 

menggenangi mata kaki mereka. Semua anak membicarakan 

dan menebak-nebak apa yang menyebabkan banjir ini.   

Pak Darmin, penjaga sekolah berteriak-teriak bahwa 

selokan di depan gerbang sekolah tersumbat.  Bapak ibu guru 

tampak bingung, mereka pun sibuk berdiskusi tentang banjir 

ini. Pak Darmin mengambil sapu dan tong sampah.  Ia menuju 

selokan depan gerbang sekolah.   

Jarwo yang menyaksikan hal itu, lalu berpikir, “Wah 

kalau hanya Pak Darmin saja yang bekerja, air akan mengalir 

cepat menggenangi sekolah.” “Aku harus bantu Pak Darmin,” 

tekad Jarwo dalam hati. “Teman-teman mau bantu Pak 

Darmin?” tanya Jarwo pada teman-temannya di kelas empat. 

Sebagian anak menganggukkan kepala.   

Jarwo tersenyum puas, “Membantu pak Darmin, berarti 

ikut menyelamatkan sekolah ini.  Ayo, ikut aku!” kata Jarwo.  

Hujan yang masih lebat diterobos oleh Jarwo dan teman-

teman.  Mereka menuju selokan di depan gerbang sekolah.  

Mereka melihat Pak Darmin sedang memungut sampah. 

Sampah-sampah itulah yang menyumbat selokan kecil di 

depan gerbang sekolah.   

“Ayo, ambil sampah-sampah yang membuat selokan 

tersumbat!” kata Jarwo pada teman-temannya. Anak-anak 

kelas empat pun ramai membantu Pak Darmin. 
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“Bu, Ani..! lihat anak-anak kelas empat, mereka sengaja 

bermain hujan....!” teriak bu Tati wali kelas lima. Bu Ani 

mengarahkan pandangan pada anak-anak kelas empat,  “Anak-

anak itu sedang membantu Pak Darmin, membersihkan sampah 

yang menyumbat selokan.” jawabnya kepada Bu Tati. 

“Hore....lancar!” tiba-tiba terdengar teriakan Jarwo dan 

kawan-kawan, mereka berlarian, kembali menuju kelas 

mereka. Tiba di depan kelas, Jarwo dan kawan-kawan melihat 

wajah Bu Ani yang masam. “Pasti Bu Ani akan marah 

menganggap kita main hujan-hujanan  ” kata Jarwo dalam hati.   

Guru-guru lain pun mengelilingi Jarwo dan kawan-

kawannya.  Jarwo dan kawan-kawannya tertunduk takut.  Hati 

mereka bertambah deg-degan ketakutan, ketika kepala 

sekolah menghampiri mereka. Anak-anak dari kelas lain ikut 

berkerumun mengelilingi Jarwo dan teman-teman. Jarwo 

berpikir dalam hatinya, “Aku dan teman-teman pasti akan 

dimarahi, tapi aku tak boleh takut, karena perbuatanku sudah 

benar.”    

Pluk! Tangan Pak Kepala Sekolah memegang pundak 

Jarwo, dan berkata, “Kalian memberi contoh pada kami, 

bersegera melakukan kebajikan. Selokan yang tersumbat hanya 

bisa diatasi dengan aksi bukan diskusi atau pun hanya ditonton 

saja.”   

“Aksi kalian bersegera menghilangkan sampah yang 

memadati selokan dan menerobos hujan lebat, adalah aksi yang 
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luar biasa. Hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berjiwa 

pendekar” lanjut Pak Kepala Sekolah. Orang-orang yang 

mengelilingi Jarwo pun bertepuk tangan. 

“Pendekar atau pahlawan adalah orang yang cepat 

beraksi ketika melihat ladang kebajikan, cepat berbuat untuk 

mencegah hal-hal yang bisa membahayakan manusia dan 

mahluk hidup lainnya, dan pendekar berani mengambil resiko 

atas perbuatannya” kata Pak Kepala Sekolah.  “Sifat pendekar 

itu ada pada kalian semua. Kalian adalah pendekar 

kebersihan!” teriak Pak Kepala Sekolah. 

Prok prok prok! guru-guru dan teman-teman satu 

sekolah yang berkerumun bertepuk tangan sangat riuh. Pak 

Darmin yang basah kuyup pun ikut mengacungkan kedua 

jempol tangannya. [YH] 

 

 

�� 
Teman-teman, seandainya semua orang menerapkan sikap seperti Jarwo, 

maka kita tidak akan menemukan orang yang hanya menjadi penonton 

kemudian berkomentar atau mendiskusikan apa yang ditonton.  Tetapi 

semua orang akan selalu sigap membantu dalam kebajikan, dan cekatan 

dalam mencegah keburukan. 

�� 
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TANTANGAN BERPIKIR UNTUK 

BERTINDAK 
Berita di bawah ini dimuat di www.indonesia-1.com 

Bacalah berita ini dengan seksama! 

PRESIDEN KECEWA DENGAN SEKOLAH YANG 

KOTOR 

[Senin, 17 April 2006] 

Jakarta (indonesiasatu) -- Jakarta, Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono pada Minggu pagi 16/04 

melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pulau Kelapa 

di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, dan terlihat kecewa 

menyaksikan kondisi kebersihan tempat umum, 

terutama sekolah, yang terlantar. 

Pada Minggu pagi, setibanya di Pulau Kelapa 

Yudhoyono dan rombongan langsung meninjau 

bangunan SDN Pulau Kelapa 01. 

Di tempat tersebut Kepala Negara meninjau 

beberapa ruang kelas, serta memeriksa kebersihan 

toilet sekolah dan lingkungan sekitar. 

Raut muka Yudhoyono terlihat menegang setelah 

melihat kondisi kebersihan yang menurutnya sangat 

tidak terawat. 
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Ia kemudian memanggil kepala sekolah SDN Pulau 

Kelapa 01 dan memberikan teguran keras. 

"Saya sangat kecewa, kotor sekali. Saya tidak puas 

dengan kebersihan di sekolah yang Bapak pimpin," kata 

Yudhoyono. 

Ia menyatakan kecewa terhadap keadaan WC yang 

kotor, dinding dan bangku yang penuh coretan, serta 

sampah yang berceceran di mana-mana.  

Kepala Sekolah yang bersangkutan hanya 

tertunduk lesu sambil mengangguk-nganggukan 

kepalanya mendengarkan teguran dan penjelasan yang 

kemudian diberikan Presiden.[fr/ant] 

 

Teman-teman telah membaca cerita “Sampah 

Pembawa Kebahagiaan” dan “Para Pendekar 

Kebersihan”, bukan? Seandainya teman-teman menjadi 

siswa di SDN Pulau Kelapa 01, apa yang akan teman-

teman lakukan? 
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Cerita 8   

Cerita 8  Terima Kasih, Petir! 

Mari kita semai pengetahuan, 

melalui sebuah pertanyaan! 

Awan menghitam menutupi 

langit. “Doar....doar...!” suara 

petir pun mengelegar. Budi 

duduk dengan gelisah. 

Sebentar-sebentar matanya 

melirik jendela. Tidak hanya 

Budi, teman-temannya pun 

merasa gelisah dengan suara 

petir itu. 

Budi melihat ibu gurunya yang  tetap tenang. “Aneh, Bu 

Guru tetap tenang, apa rahasianya?” tanya Budi dalam hati. 

“Aku penasaran ingin bertanya, tapi apakah Bu Guru akan 

marah? Apakah teman-teman akan tertawa karena pertanyaan 

konyolku? Aku ingin sekali bertanya, tapi...aku takut dan malu,” 

pikir Budi sambil menggaruk-garuk kepalanya dengan pinsil.  

“Ada kesulitan Budi?” tanya Bu Guru. “Ehmm..tidak Bu, 

tapi...!” Budi agak ragu untuk bertanya. “Tapi apa?” lanjut Bu 

Guru dengan lembut. 
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Akhirnya Budi memberanikan diri, “anu Bu,...apakah ibu 

tidak takut petir?” tanya Budi ragu. “Ha...ha...ha..., memang Bu 

Guru anak kecil, kayak kamu?” kata Jarwo meledek Budi.  

Beberapa teman Budi pun ikut tertawa. Kelas pun menjadi 

riuh memperbincangkan pertanyaan Budi. 

Bu Guru kemudian berseru, “Dengarkan anak-anak, kita 

harus menghargai pertanyaan teman kita, kita tidak boleh 

menertawakan dan mengolok-oloknya, karena pada setiap 

pertanyaan pasti ada pengetahuan” kata Bu Guru. Jarwo 

dan teman-temannya pun terdiam. 

“Terima kasih Budi kamu menanyakan hal ini pada Ibu. 

Sebenarnya Ibu juga takut” kata Bu Guru. “Tetapi mengapa Ibu 

tetap tenang?” tanya Ayu. “Karena kita memerlukan petir, dan 

harus bersyukur tuhan menciptakan petir!” jawab Bu Guru. 

Semua anak terdiam dengan wajah kebingungan. 

Bu Guru kemudian memberi penjelasan bahwa udara 

yang ada di bumi ini mengandung berbagai macam gas, tiga 

diantaranya adalah gas oksigen, nitrogen dan gas hidrogen. 

Gas oksigen penting bagi kita untuk bernafas, sedangkan 

gas nitrogen sangat dibutuhkan untuk kesuburan tumbuhan. 

Nitrogen membuat daun menghijau. Kekurangan nitrogen 

menyebabkan daun menguning, buah dan bunga pun 

mengecil. Jadi nitrogen adalah sumber nutrisi bagi tanaman.   
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Kebanyakan tanaman, tidak dapat menyerap nitrogen 

secara langsung. Agar tanaman bisa menyerap gas nitrogen, 

gas ini harus diubah dulu menjadi asam nitrat atau amonia.  

Panas dari petir 

menyebabkan gas nitogen 

bersatu dengan gas oksigen, 

menjadi asam nitrat. Panas 

dari petir juga menyebabkan 

gas nitrogen bersatu dengan 

gas hidrogen menjadi amonia. 

Asam nitrat dan amonia akan 

bersatu dengan air hujan. Oleh 

sebab itu air hujan 

menyuburkan tanaman. 

“Tanpa petir, gas nitrogen yang ada di udara tidak dapat 

menyuburkan tanaman,” kata Bu Ani. “Ohhh kalau begitu, 

bermanfaat sekali petir itu!” seru Jarwo. [YH] 

 

 

�� 
Teman-teman, dari pertanyaan Budi kita tahu ternyata petir itu banyak 

manfaatnya.  Seandainya Budi tidak bertanya, tentu tidak akan ada 

pengetahuan. Oleh karena itu, jangan pernah malu untuk bertanya!  

�� 
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Cerita 9   

Cerita 9  Sayang Cacing Tanah 

Sayang Kehidupan 

 

Mari semai rasa sayang pada binatang,     

karena mereka menjaga keseimbangan alam ini! 

Dea berteriak sambil merindingkan badannya tanda geli, “Ih, 

ada cacing!” “Injak aja, biar mati!” teriak Ayu. “Gak, ah... geli!” 

kata Dea.  “Tidak usah geli, kita kan pakai sepatu. Kalaupun dia 

mengigit juga tidak akan terasa,” kata Ayu.  

“Oh, sepatu aku berterima kasih padamu, berkat kamu 

aku tidak merasa jijik dan takut digigit cacing, kini saatnya 

kamu melakukan tugas untuk mematikan cacing ini.  Hiaattt!“ 

kata Ayu sambil mengangkat sepatunya.  
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“Eittt, tunggu!” teriak Badu. Seketika Ayu menghentikan 

injakkannya. “Jangan kamu matikan cacing itu!” kata Badu 

sambil terengah-engah. Tangan Badu mengambil cacing itu, 

cacing itu pun mengeliat-geliat.   

“Cacing maafkan teman-temanku. Hiduplah damai di 

dalam tanah!” kata Badu pada cacing, sambil menguburkan 

cacing di tanah yang lembek.  Dea dan Ayu tampak jijik dengan 

kelakuan Badu.  “Ih..Badu kok ga jijik dan takut pegang cacing, 

ya?” kata Dea pada Ayu.  Ayu pun menggelengkan kepala.   

“Mengapa kamu sayang sekali pada cacing itu?” tanya 

Ayu. “Ya, padahal cacing itu menjijikan dan menakutkan!” kata 

Dea menambahkan.  

Badu kemudian bercerita tentang cacing. Cacing bukan 

binatang yang merugikan.  Sebaliknya, cacing yang membantu 

tanah agar tetap subur dan gembur. Cacing tanah ketika 

berpindah ke bagian bawah, ia membuat pori-pori yang dapat 

memperbaiki kegemburan tanah. Kekuatan cacing pun luar 

biasa, bisa mencapai 40 kali berat badannya. Inilah yang 

membuat cacing dapat masuk ke dalam tanah, membuat pori-

pori dengan cara mengangkat  tanah itu. 

Ayu dan Dea serius mendengar cerita Badu. Badu 

melanjutkan ceritanya bahwa cacing tanah mengeluarkan 

kotoran yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. 

Cacing tanah menghancurkan bahan-bahan organik, sampah 

dan serasah pada lahan tempat hidupnya.  
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“Jadi, jika di suatu tanah banyak cacing, maka tanah 

tersebut pasti gembur dan subur. Jika tanah subur, maka 

tanaman yang dipelihara petani pun bisa tumbuh dengan sehat. 

Dapat dibayangkan jika banyak cacing yang mati, apa 

akibatnya bagi kita?” tanya Badu pada Dea dan Ayu. 

Ayu dan Dea merasa malu. Seharusnya mereka tidak 

perlu jijik ataupun takut. Perasaan seperti itu mendorong 

mereka mematikan cacing. Padahal cacing selama ini telah 

berjasa pada manusia. “Cacing maafkan kami, sekarang kami 

tidak perlu takut lagi padamu,” kata Dea dalam hatinya. [YH] 
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�� 
Teman-teman ketidaktahuan kita terhadap sesuatu kadang-kadang 

menimbulkan perasaan jijik, takut, bahkan marah. Karena jijik atau takut, 

seringkali kita kehilangan akal sehat dan melakukan perbuatan yang 

merugikan diri sendiri dan lingkungan. Untuk menjaga akal agar tetap 

sehat, kita harus banyak menimba ilmu. Karena ilmu pengetahuan 

adalah sumber gizi bagi akal yang sehat. 

�� 
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Cerita 10   

Cerita 10  Bila Ingin Berhasil 

Harus Berani Mencoba 

Kita tidak selalu bisa memperoleh                                    

semua yang kita inginkan.                                                 

Tetapi bila kita mencoba sesuatu                                        

mungkin kita akan mendapatkan                                        

apa yang kita perlukan. 

Raid terpaku ditempatnya.  Matanya yang bulat tak berkedip 

menatap lukisan indah di depannya.  Ah, andaikan ia memiliki 

banyak uang, tentunya lukisan ini sudah ia boyong ke 

rumahnya.  Ia akan meletakkannya di kamar, agar matanya 

dapat selalu menikmati keindahannya.   

“Lukisannya bagus, ya?” kata Sang Pelukis. Raid terlonjak 

kaget mendengar suara tersebut. Ia memalingkan wajahnya ke 

arah suara tersebut berasal. Terhentilah pandangannya pada 

sebuah wajah berseri dengan senyum tersungging di bibirnya.   

“Tertarik dengan lukisan ini, Nak?”  tanya Pelukis. Raid 

menganggukan kepalanya dengan perlahan. “Bisa gak 

membuat lukisan seperti ini?” tanya Pelukis. Raid 

menggelengkan kepalanya.  
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“Kamu pasti bisa 

membuat lukisan yang lebih 

bagus dari ini,” kata Pelukis 

dengan suara yang 

diperlembut. Raid tersipu 

dan ragu mendengar 

perkataan itu.  

 “Kamu suka melukis?” 

tanya Pelukis. Raid 

menganggukan kepalanya. “Kalau begitu cobalah membuat 

lukisan seperti ini!” seru Pelukis memberi semangat. “Susah, 

Pak. Saya tidak bisa!” jawab Raid.  “Dari mana kamu tahu kamu 

tidak bisa, kamu kan belum mencobanya?” tanya Pelukis 

keheranan.  

“Lukisan saya tidak 

akan bagus, malu saya 

mencobanya!” jawab Raid.  

“Bagaimana kamu akan 

berhasil, jika perasaan 

malu itu terus dipelihara. 

Bila ingin berhasil kamu 

harus berani mencoba, 

jangan malu jangan takut 

gagal. Bisa tidaknya kamu 



47 

tergantung keyakinanmu. Jika kamu yakin bisa, pasti akan bisa” 

kata Sang Pelukis.  

Sang Pelukis akhirnya meninggalkan Raid di depan 

lukisannya.  Tertegun Raid mendengar nasehat itu.  Sejenak ia 

berpikir, “…benar juga kata pelukis tadi.  Bukankah aku belum 

mencoba? Bagaimana bisa aku mengatakan tak bisa?” [YH] 

 

 

  

�� 
Teman-teman, kita seringkali mengatakan, “Tidak bisa!” padahal kita 

belum mencoba. Seringkali kita tidak berusaha mencoba, karena kita takut. 

Ketakutan adalah penghalang bagi kita untuk maju dan sukses.  

Oleh karena itu janganlah takut, kita harus berani gagal, berani salah, 

berani jelek dan berani mencoba. 

Kata Einstein –Ilmuwan besar peraih hadiah Nobel,  

“orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah mereka yang tidak 

pernah mencoba sesuatu yang baru.” 

�� 
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Cerita 11   

Cerita 11  Musang Kecil Yang Kehausan 

Kerja keras kunci keberhasian 

Suatu hari, seekor musang kecil berlari-lari mengelilingi 

ladang, ia mencari air minum karena haus. Dia berlari kesana 

kemari sangat lama, tetapi dia belum juga menemukan air 

yang dia inginkan. Dia merasa sangat lemah, hampir putus asa. 

Tiba-tiba, dia melihat sebuah kendi besar, segera dia berjalan 

menuju kendi tersebut. Dia sangat senang karena dia melihat 

air di dalam kendi itu. 

Si Musang Kecil mencoba menundukkan kepalanya ke 

dalam kendi, tetapi kendi itu mempunyai leher yang sempit 

dan dalam. Mulutnya tidak sampai ke permukaan air. Dia 

sangat kecewa dan sedih. Kemudian dia mencoba 

menggoyangkan kendi itu agar airnya tumpah. Tetapi kendi 

itu terlalu berat untuk dia yang sedang lemah karena 

kehausan. 

Si Musang tidak putus asa. Dia berpikir keras. Kemudian 

dia melihat sekitarnya. Dia melihat banyak batu-batu kecil.  

Dia punya ide yang bagus. Dia mulai memungut batu-batu 

kecil itu satu persatu, lalu melemparkannya ke dalam kendi. 

Semakin banyak Si Musang melempar batu, semakin naik 
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permukaan air di dalam kendi. Akhirnya, permukaan air itu 

sampai ke atas sehingga Si Musang dapat dengan mudah 

meminumnya. Si Musang berhasil, dia akhirnya terbebas dari 

rasa haus. [FH] 

 

 

 

�� 
Teman-teman, dari cerita di atas, kita bisa mengetahui bahwa kunci 

keberhasilan adalah senantiasa berpikir kreatif dan berkerja keras. 

�� 
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Cerita 12   

Cerita 12  Kegigihan Burung Kutilang 

Tidak ada yang tidak mungkin dengan kerja keras. 

 

Induk kutilang merasa 

gembira anak-anaknya sudah 

menetas semua.   “Ehm..., sayap 

kirimu lebih kecil dibandingkan 

sayap kananmu,” kata induk 

kutilang pada anak bungsunya 

yang baru menetas.    

Suatu hari, tibalah 

saatnya untuk induk kutilang 

mengajarkan anak-anaknya 

terbang.  Hanya beberapa jam 

saja, anak-anak burung itu sudah bisa terbang, kecuali Si 

Bungsu. Dengan sabar Sang Induk mengajari Si Bungsu 

terbang. Si Bungsu pun dengan sabar terus berlatih.   

Seminggu, dua minggu berlalu. Si Bungsu belum dapat 

terbang. Tak terasa waktu berjalan terus, hingga sampailah 

sebulan. Tetapi Si Bungsu belum dapat terbang juga.  Kakak-
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kakaknya mulai mengejeknya,  “Jika kamu tidak bisa terbang, 

lebih baik kamu menjadi seekor ayam saja!”  

“Anak bungsumu tak mungkin bisa terbang,” begitu kata 

para tetangganya. Ejekan kakak dan tetangganya tidak 

membuat kecewa si Bungsu, malah ia bertambah semangat 

untuk terus berlatih. “Suatu saat, aku akan bisa terbang seperti 

kalian, bahkan aku akan terbang tinggi sekali melampaui 

kalian,” tekad Si Bungsu. Ia yakin, “Tuhan telah menjadikan aku 

bangsa burung kutilang.  Berarti aku bisa terbang tinggi,”.   

Pada bulan ke tiga, 

akhirnya Si Bungsu 

Kutilang sudah bisa 

terbang. Setiap hari dia 

rajin mengepakkan 

sayapnya terbang dari 

satu pohon ke pohon lain.  

Betapa senang induknya melihat perkembangan ini. Si Bungsu 

pun lebih bersemangat untuk melatih otot-otot sayapnya.   

Kakak-kakak kutilang bersorak ketika mengetahui 

bahwa kini Si Bungsu bisa terbang melampaui ketinggian 

terbang mereka. Para tetangga pun geger mendengar kabar 

bahwa Si Bungsu bisa terbang setinggi 1.600 meter dari 

permukaan laut, suatu jangkauan tertinggi bagi bangsa burung 

kutilang. Tidak hanya itu saja, Si Bungsu pun mendapat 
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predikat “Sang Jet” karena kecepatan terbang sangat cepat 

dibandingkan burung kutilang lainnya. [YH] 

 

 

  

�� 
Teman-teman,  Pada diri setiap insan ada kelebihan dan kelemahan.  

Kelemahan yang ada pada diri kita bukan untuk disesali apa lagi menjadi 

sumber putus asa.  Dari cerita kegigihan Si Bungsu Kutilang, kita yakin 

bahwa usaha dan kerja keras akan mangatasi kelemahan kita. 

�� 
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Cerita 13   

Cerita 13  Aku Ingin Seperti Rajawali Itu! 

Mari menyadari jati diri sendiri! 

Sebutir telur jatuh dalam 

sarang yang sedang dierami 

seekor ayam. Induk ayam tak 

pernah menyadari bahwa 

telurnya telah bertambah 

satu. Hari yang ditunggu-

tunggu induk ayam pun tiba. 

Telur-telurnya mulai menetas 

satu demi satu.  Telur terakhir 

yang menetas, bentuk 

tubuhnya agak beda dengan 

kakak-kakaknya. Induk ayam yakin, bahwa telur yang menetas 

terakhir itu adalah anaknya juga. 

“Selamat datang di dunia!” kata induk ayam menyapa 

anak-anaknya.  “Ciak-ciak..ciak” begitu jawab anak-anak ayam.  

“Aku beri nama kalian, Ciak, Ciuk, Ciok, Ciik, Ciek, dan Cauk!” 

kata induk ayam.  Anak yang menetas terakhir diberi nama 

Cauk.   
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Tibalah saatnya, induk ayam mengajarkan anak-anaknya 

mencari makan, menghindari musuh, dan menyerang musuh.  

“Pelajaran pertama yang akan aku berikan adalah bagaimana 

mendapatkan makanan, mari semua ikut aku!” kata induk 

ayam.   

Induk ayam mengajak anak-anaknya mencari cacing di 

tanah.  “Nah, ini adalah  hewan-hewan tanah yang bisa kalian 

makan!” kata induk ayam sambil memberikan cacing itu pada 

anak-anaknya.   

Selanjutnya induk ayam berjalan menuju tempat orang 

menumbuk padi.  “Lihat butiran padi yang tercecer di sekitar 

alat penumbuk padi itu, itu adalah sumber makanan kita juga” 

kata induk ayam sambil berjalan menuju tempat tersebut.  

Induk ayam mengajarkan anak-anaknya memakan butiran 

kerikil dan pasir sehabis makan.   

Ketika sedang asyik makan, seekor kucing menghampiri 

mereka. Secepat kilat induk ayam memasang kuda-kuda, ia 

memerkarkan bulunya dan memamerkan tajinya yang tajam.  

Kucing pun lari tunggang langang. “Lihat, anak-anak! Itu cara 

kalian menakuti musuh yang akan mendekati dan berniat 

memakan kalian!” kata induk ayam. “Ciak..ciak..ciak!” kata 

anak-anak ayam.   

Anak-anak ayam kini bertambah besar. Induk ayam 

berkata kepada mereka, “Ciak, Ciuk, Ciok, Ciik, Ciek, dan Cauk, 

kalian sudah bertambah dewasa.  Ibu akan mengajak kalian ke 
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tengah sawah, di sana akan Ibu tunjukkan musuh kita yang 

paling berbahaya.  Dan ini adalah pelajaran terakhir sebelum 

Ibu melepas kalian semua untuk hidup menjadi ayam 

sesungguhnya.” 

Anak-anak ayam itu menganggukkan kepalanya, dan 

serentak mengikuti ibunya. Tiba di persawahan, mereka 

melihat burung yang gagah berani, terbang begitu cepat.  

Induk ayam mengajak anak-anaknya bersembunyi dibalik 

semak.  

“Lihatlah, itulah Si Rajawali musuh besar kita, berhati-

hatilah, sembunyikan diri kalian bila melihat sang Rajawali!” 

kata induk ayam di balik semak.   

Cauk melihat dan memperhatikan Sang Rajawali dengan 

seksama, diam-diam ia mengagumi burung itu. Hatinya 

berkata, “Betapa gagahnya burung itu. Badannya kuat dan 

kokoh. Terbangnya begitu cepat, bagai pesawat jet. Ia bagaikan 

raja para burung, semua 

burung takut padanya.  

Andaikan aku menjadi 

burung itu, betapa hebatnya 

aku.”  

“Bu, Rajawali itu, 

mirip Cauk!” kata Ciak 

berbisik pada induknya.  

Induknya menggelengkan 
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kepala tanda tak setuju. Tetapi dalam hatinya dia mengakui 

memang Cauk berbeda dengan saudara-saudara yang lainnya. 

Cauk besar, kini sudah lepas dari induknya.  Ia mencari 

makan dan bertingkah laku seperti apa yang diajarkan induk 

ayam.  Setiap hari, ia selalu datang ke persawahan tempat 

Sang Rajawali bertengger. Ia datang untuk mengagumi Sang 

Rajawali.   

“Aku ingin seperti Sang Rajawali,” kata Cauk dalam hati.  

Cauk pun tak pernah menyadari bahwa dirinya adalah seekor 

rajawali. Hanya saja ia menetas di sarang ayam dan tumbuh di 

keluarga ayam.   

Andaikan Cauk mau melihat apa yang dimilikinya, 

kemudian membandingkannya dengan induk ayamnya dan 

Sang Rajawali, niscaya Cauk akan menemukan bahwa 

sesungguhnya dirinya adalah  Sang Rajawali yang hebat. [YH] 

 



 

  

�� 
Teman-teman, seringkali kita merasa rendah diri, karena kita dibesa

pada lingkungan yang salah. Kita pun tak pernah menyadari jati diri kita: 

siapa dan apa potensi diri kita. Mulai sekarang, mari kita “lebih” kenali diri 

kita dan potensi kita! 

Sebagai anak Indonesia, cobalah tanyakan pada dirimu:

Apa kelebihanmu? 

Apa kekuaranganmu? 

Apa kelebihan bangsa Indonsia? 

Apa kekurangan bangsa Indonesia? 

Apa yang bisa kamu perbuat untuk Indonesia  

dengan kelebihan yang ada pada dirimu? 

�� 
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teman, seringkali kita merasa rendah diri, karena kita dibesarkan 

tak pernah menyadari jati diri kita: 

Mulai sekarang, mari kita “lebih” kenali diri 

Sebagai anak Indonesia, cobalah tanyakan pada dirimu: 
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Cerita 14   

Cerita 14  Perbedaan Sumber Keindahan 

Mari kita tebar

melalui sikap bersyukur terhadap perbedaan!

Bel berbunyi, anak-anak kelas lima serentak masuk kelas. 

“Tam, Hitam, duduk sama aku hari ini!” panggil Bani pada 

Mathius. Mathius diam saja tak menjawab panggilan Bani. 

“Tam...!” teriak Bani lebih keras. “Ban, dia kan punya nam

mengapa tidak dipanggil dengan namanya?” kata Danu 

mengingatkan Bani.  “…kenyataanya dia memang hitam

kata Bani sambil duduk di sebelah Danu. 

Di dunia ada  

beragam warna kulit,  

budaya, bahasa, dan agama. 

Bagaimana sikap kita terhadap perbedaan itu? 
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tebar perdamian                               

terhadap perbedaan!  

 

 

anak kelas lima serentak masuk kelas. 

anggil Bani pada 

Mathius. Mathius diam saja tak menjawab panggilan Bani. 

Ban, dia kan punya nama, 

” kata Danu 

kenyataanya dia memang hitam, koq!” 
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“Ayo, crayonnya dikeluarkan anak-anak, pensil, juga buku 

gambarnya!” seru Pak Fai mengajak anak-anak kelas lima 

untuk menggambar pohon mangga di depan sekolah. 

Pada menit ke-15, Bani dan Danu selesai menggambar 

pohon itu. Mereka menyerahkan hasilnya pada Pak Fai. “Bani, 

Danu, coba kalian amati benar warna daun pohon mangga itu, 

dan bandingkan dengan warna daun yang kalian gambar!” 

kata Pak Fai sambil mengembalikan buku gambar mereka.   

“Apanya yang salah, Nu?” tanya Bani pada Danu. “Aku 

juga tidak tahu. Daun pohon mangga itu memang hijau kan?” 

jawab Danu kebingungan. Menit demi menit telah berlalu. 

Bani dan Danu belum menemukan apa yang salah dengan 

warna daun yang mereka buat. 

“Bagi anak-anak yang buku gambarnya Bapak 

kembalikan, tolong amati dengan benar warna daun pada 

pohon mangga ini, kalau perlu kalian bisa mendekat untuk 

melihatnya!” Pak Fai memberi petunjuk. 

Bersama anak-anak lainnya, Bani dan Danu 

menghampiri pohon mangga, dan melihat-lihatnya. “Warna 

daun mangga ini memang hijau semua, jadi apa yang salah 

dengan gambar kita!” guman Bani. 

“Ah...matamu tak teliti rupanya!” kata Mathius sambil 

membereskan crayon dan alat tulisnya. “Maksudmu apa 
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Hitam?” tanya Bani. Mathius tidak menjawab, ia langsung 

ngeloyor pergi menyerahkan buku gambarnya pada Pak Fai. 

“Ban, coba kamu 

perhatikan Mathius, setiap 

kamu mengejeknya Hitam, ia 

ngeloyor pergi, mungkin ia 

tidak suka dengan ejekanmu” 

kata Danu mengingatkan 

temannya yang khilaf. “Ah, 

memang harus aku panggil 

apa? Bule? Ia memang orang 

Papua yang hitam legam.” 

Bani mencoba membela diri. “Panggillah dengan namanya, 

Mathius!” kata Danu.  

“Sudah kalian temukan bedanya warna daun mangga 

yang sebenarnya dengan yang kalian gambar?” tanya Pak Fai. 

Anak-anak yang sedang berada di bawah pohon 

menggelengkan kepala. 

“Jelikan matamu Nak, perhatikan apakah warna hijau 

setiap daun mangga sama?” kata Pak Fai. Bani masih 

kebingungan. Ia merasa semua daun berwarna hijau. 

Pak Fai kemudian mendekati anak-anak yang masih 

kebingungan dan berkata, “Coba perhatikan apa warna daun 

ini?” Anak-anak menjawab serentak, “Hijau!”, “Kalau ini?” 

tanya Pak Fai. Anak-anak menjawab lagi, “Hijau!”  
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“Betul, tetapi adakah perbedaan antara hijau ini dan ini?” 

tanya Pak Fai sambil menunjukkan daunnya. “Ada, yang ini 

hijau tua dan yang itu hijau muda,” jawab Rina. “Bagus, hijau 

muda dan tua, kalau ini?” Pak Fai memuji jawaban Rina dan 

bertanya kembali pada anak-anak. Bani menjawab, “hijau tapi 

kekuningan!” 

“Bagus, perhatikan semua warna daunnya, apakah 

semuanya daun pohon mangga ini berwarna sama hijaunya?” 

Pak Fai meminta siswa memperhatikan dengan teliti. “Aku 

tahu sekarang, warna daun 

pada satu pohon mangga ini 

tidak satu warna hijau, 

tetapi ada yang tua, sedang, 

muda, kekuningan, dan 

kemerahan...” Seru Bani.  

“Betul, warna daun 

pada satu pohon tidak sama, 

dan variasi warna inilah 

yang menjadikan dunia ini 

indah” kata Pak Fai. Pak Fai 

melajutkan penjelasannya. Ia mengatakan bahwa semua itu 

adalah salah satu kebesaran Tuhan. Tuhan telah menciptakan 

dunia dengan ragam warna. Satu pohon punya warna berbeda, 

begitu juga warna kulit manusia. Perbedaan warna itulah yang 

menjadikan dunia ini indah. 
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“Bayangkan kalau pohon mangga hanya dibuat satu warna 

saja. Apakah kelihatan akan indah?” tanya Pak Fai. Anak-anak 

terdiam, Bani pun tertunduk malu. 

 “Coba Bani bandingkan gambar pohon manggamu dengan 

pohon mangga yang gambar Mathius! Mana yang lebih indah?” 

tanya Pak Fai. Bani pun menunjuk gambar yang dibuat 

Mathius. Mathius memberi warna pohon mangga dengan 

aneka warna sesuai aslinya. Pohon mangga dengan aneka 

warna. [YH] 

 

 

 

�� 
Teman-teman, tuhan telah menciptakan manusia berkulit hitam, putih, 

kuning, dan coklat. Di dunia ini juga ada orang kaya, miskin, berwatak 

keras, lembut, sabar, lucu, dan pendiam. Begitu banyak perbedaan yang 

tuhan ciptakan, tetapi dengan perbedaan itulah dunia menjadi berwarna 

dan indah, dan perbedaan itu pula yang membuat kita bekerjasama dan 

tolong menolong. Jadi perbedaan bukan untuk dimaki, tetapi untuk 

disyukuri sebagai berkah, karena jika perbedaan ini disatukan akan menjadi 

keindahan, kedamaian, dan kerjasama. 

�� 
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TANTANGAN BERPIKIR UNTUK 

BERTINDAK 
Sumber: Dr. Nobira Shinji 

Teman-teman di bawah ini ada cerita dari buku harian 

Sakura dan Kasumi. Silahkan baca dulu ceritanya! 

…dari buku harian Sakura 

 

Hari jumat pulang sekolah, janji dengan Kasumi untuk 

pergi ke festival yosakoi. 

Kasumi : Hari ini kan ada festival. Temanku ikut 

menari pada festival yosakoi yang dari jam 

6. Kita lihat sama-sama yuk! 

Sakura : Ayo, ayo,.. jam berapa di mana kita ketemu? 

Kasumi : Ibuku mungkin harus pergi bekerja, aku 

akan tanya dulu dia, nanti aku telpon ya! 

Sakura : Baiklah, aku tunggu telponnya ya! 

Aku tiba di rumah pukul 4:30. Aku menyelesaikan PR di 

kamar sendiri di lantai atas. Sampai dengan jam 5 lebih, 

tidak ada telpon dari Kasumi. Ditanyakan ke Ibu yang 

ada di lantai bawah pun, katanya dari tadi telpon tidak 

berdering. Karena merasa aneh, aku telpon ke rumah 

Kasumi. Yang menjawab Ibunya Kasumi. 
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Kata ibunya Kasumi, “Kasumi sekarang lagi disuruh 

belanja. Seharusnya sih udah pulang,…” 

Aku berpesan pada Ibu Kasumi,  “Kalau begitu, tolong 

sampaikan bahwa saya menunggu di taman biasa jam 

5:30.” 

Aku bersiap-siap, kemudian jam 5:30 pergi ke taman, 

Kasumi belum datang juga. Waktu terus berlalu, 

semakin mendekati jam 6 di mana acara yosakoi akan 

dimulai. Kalau tidak cepat-cepat, nanti ketinggalan 

acara. 

(Aduh, ..gimana sih Kasumi, dia sendiri yang ngajak, janji 

mau telpon gak nelpon, datang ke taman juga tidak.) 

Karena Kasumi tidak datang, akhirnya aku putuskan 

pergi ke festival sendiri. Di perjalanan, ketika melihat 

parade festival,… di sana ada Kasumi. 

Kasumi menyapa saya: “a….sakura maaf ya,…saya,…” 

Sambil pura-pura gak kenal, saya mengomel dalam hati, 

“Apaan sih, udah melanggar janji, sekarang mau apa lagi.  

Sudah! Aku tidak mau bicara lagi sama Kasumi.” 

…dari buku harian Kasumi 

 

Hari jumat pulang sekolah, janji dengan Sakura untuk 

pergi ke festival yosakoi. 
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sampai di rumah jam 4:30. Ketika mau bertanya pada 

Ibu, Ibu minta tolong saya untuk belanja. 

Ibu : Kasumi, bisa gak cepat tolong Ibu belanja?, 

Ibu lagi tanggung, ini gak bisa ditinggalkan. 

(Aduh bagaimana ya?  Telpon Sakura ah, nanti mungkin 

agak telat.) 

Aku coba telpon Sakura, tapi gak ada yang ngangkat.  

Apa boleh buat, saya cepat-cepat pergi belanja. 

Supermarket sangat penuh,  antrian di kasir sangat 

panjang. Pada saat keluar supermarket, waktu sudah 

cukup lama berlalu.  Saya cepat-cepat pulang ke rumah.   

Sesampai di rumah, ibu bilang,  “  

Ibu : Wah lama juga ya. Tadi Sakura telpon, 

katanya dia nunggu di taman biasa jam 

5:30” 

(Waaah, kacau. Sakura pasti nunggu. Saya harus cepat-

cepat,..) 

Aku lari tergesa-gesa ke luar rumah menuju taman, tapi 

di sana tidak ada Sakura. 

(Apa sudah pergi duluan ya dia?  Tetapi kok dia 

seenaknya menentukan jam ketemuan sendiri secara 

sepihak. Aku juga kan udah buru-buru….)  

Aku menunggu sebentar di taman, tetapi sudah 

waktunya giliran teman saya menari di parade.  Aku 

pergi ke tempat festival.  

 



69 

 

Di perjalanan ketemu Sakura. 

 “A….Sakura maaf ya,…aku,…!” 

Aku sudah mencoba untuk minta maaf, tapi Sakura 

malah buang muka seolah tidak kenal, terus ngeloyor 

pergi. 

“Aku juga ada alasan datang terlambat.  Tidak ada 

salahnya dia dengar dulu alasan mengapa aku 

terlambat,…Ya sudah!, aku tidak mau bicara lagi 

sama Sakura.” 

Bagaimana pendapatmu? 

1. Pernahkah orang melanggar janji kepada kita? 

Bagaimana perasaaan kita pada saat itu? 

2. Sakura marah kepada Kasumi, bagaimana menurut 

pendapatmu? 

3. Bagaimana menurut mu mengenai tindakan yang 

diambil Sakura? 

4. Bagaimana caranya agar hubungan mereka tidak retak? 

5. Pernahkah kamu mengalami kejadian yang serupa? 

6. Agar tidak terjadi permusuhan seperti cerita Sakura-

Kasumi, apa yang sebaiknya kita lakukan? 
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Cerita 15   

Cerita 15  Benih Kejujuran 

Jika kita menanam kejujuran,          

kita akan memetik kepercayaan 

 

Pada suatu masa, di sebuah kerajaan timur jauh, seorang 

kaisar merasa harus memilih penerusnya karena dia sudah 

merasa tua. Dia tidak memilih para menteri yang 

membantunya, dan tidak 

pula putra-putranya. Tetapi 

memanggil anak-anak muda 

di kerajaannya dan 

mengumpulkannya.  

Di depan anak-anak 

muda yang berkumpul di 

halaman istana, Kaisar 

memulai pidatonya: 

”Anak-anak muda 

seluruh kerajaan, kini 

saatnya aku untuk turun 

tahta dan memilih salah satu di antara kalian untuk 

meneruskannya.”  
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Anak-anak muda yang berkumpul terkejut. Kaisar 

melanjutkan pidatonya, ”Aku akan memberikan masing-

masing satu biji tumbuhan untuk setiap orang. Biji tumbuhan 

ini sangat istemewa. Aku ingin kalian menanamnya dan 

menyiraminya. Dan kembalilah kepada ku setahun kemudian 

sejak hari ini dan bawa apa yang kalian dapat tumbuhkan 

dengan biji itu. Aku akan menilai tanaman yang kalian bawa 

nanti dan memilih salah satu di antara kalian untuk menjadi 

kaisar baru.” 

Di antara kerumunan anak muda di depan Kaisar pada 

hari itu ada seorang anak muda bernama Ling. Dia seperti 

yang lainnya menerima sebuah biji. Membawanya pulang dan 

menceritakan pidato Kaisar kepada Ibunya. Ibunya kemudian 

membantu Ling menanam biji tersebut dalam sebuah pot dan 

menyiraminya. Setiap hari Ling menyiraminya dan mengamati 

dengan penuh harapan, seperti apa biji itu akan tumbuh. 

Tiga minggu kemudian anak-anak muda yang lain mulai 

bercerita bahwa biji mereka sudah mulai tumbuh. Ling 

mengamati biji yang dia tanam dalam potnya. Tetapi biji yang 

Ling tanam tidak menunjukkan adanya pertumbuhan. Ling 

dengan rajin terus menyiraminya tiap hari dan mengamati biji 

yang dia tanam dalam potnya. 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu 

pun berlalu. Biji yang Ling tanam tetap belum tumbuh. 

Anak-anak muda yang lain membicarakan lagi tanaman 

mereka. Ling tidak punya tanaman seperti mereka, biji yang 
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dia tanam tetap tidak tumbuh. Ling sangat kecewa, dia merasa 

gagal. Tetapi Ibunya dengan sabar tetap memberi semangat. 

Enam bulanpun berlalu, anak-anak muda yang lain 

sudah ada yang mempunyai pohon kecil atau tanaman yang 

mulai tinggi dari pot mereka. Ling tetap belum mendapatkan 

apa-apa dari potnya. Ling tetap bersabar dan tetap rajin 

menyiraminya. 

Akhirnya setahun berlalu. Seluruh anak muda membawa 

tanamannya ke halaman istana untuk di nilai oleh kaisar. Ling 

berkata kepada ibunya bahwa dia tidak akan pergi ke istana 

Kaisar membawa pot kosong. Ibunya tetap memberi semangat 

agar Ling tetap pergi untuk menunaikan tugasnya sampai 

akhir. ”Perlihatkan jerih payahmu selama ini apa adanya, dan 

jujurlah!” nasehat ibunya. Ling tahu Ibunya benar.  

Dia membawa potnya dan pergi ke istana. Sesampainya 

di istana, Ling sangat terkejut melihat berbagai tanaman yang 

di bawa anak-anak muda lain. Tanaman mereka dalam 

berbagai ukuran dan bentuk, semua sangat indah. Dengan 

perasaan kecewa Ling meletakkan potnya di atas lantai dan 

menunggu Kaisar. Anak-anak muda yang lain ada yang 

menertawakan dan mencemoohnya.  

Tak berapa lama, datanglah Kaisar ke halaman istana. 

Dia berkeliling, memperhatikan semua pot yang dibawa oleh 

anak-anak muda itu, sambil memberikan salam kepada 
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mereka. Ling agak menarik diri ke belakang, karena merasa 

malu. 

”Kalian telah menumbuhkan tanaman, pohon-pohon dan 

bunga-bunga yang sangat bagus.” kata Sang Kaisar. ”Hari ini 

salah satu di antara kalian akan terpilih menjadi kaisar yang 

berikutnya.” Sang Kaisar melanjutkan. 

Tiba-tiba, Kaisar melihat ke arah belakang di mana Ling 

berdiri bersama pot kosongnya. Kaisar menyuruh pengawal 

untuk membawa Ling ke depan. Ling sangat ketakutan, 

”Mungkin kaisar tahu dia gagal, pasti kaisar akan 

membunuhku,” katanya dalam hati.  

Tiba di depan... 

”Siapa namamu?” 

tanya Kaisar.   

”Nama saya Ling,...” 

Ling berusaha tenang 

menjawab pertanyaan 

Kaisar tersebut. Anak-anak 

muda yang lain 

menertawakannya, bahkan 

beberapa di antara ada yang mencemoohnya lagi. 

Kaisar meminta semua hadirin yang datang untuk 

hening. Lalu tiba-tiba, ”Inilah kaisar kita yang baru! Namanya 

Ling!” seru Kaisar memecahkan keheningan 
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Ling tidak percaya. Begitu juga anak-anak muda yang 

lain. Bagaimana mungkin dia akan menjadi kaisar, menanam 

sebuah biji pun dia tidak bisa. Halaman istana menjadi riuh 

rendah. 

Kaisar meminta hadirin di seluruh istana untuk hening 

kembali, lalu memulai pidatonya, “Setahun yang lalu, aku 

membagikan sebuah biji untuk setiap orang. Aku meminta 

untuk menamam biji tersebut dan menyiraminya. Lalu 

membawa lagi kemari hari ini. Tetapi yang aku bagikan adalah 

biji mati yang sudah aku rebus yang tidak mungkin tumbuh 

lagi.” 

Kaisar melanjutkan, “Kalian semua, kecuali Ling, 

membawa pohon, tanaman dan bunga untukku hari ini. Kalian 

telah menukar biji yang telah aku berikan ketika kalian tahu 

bahwa biji itu tidak tumbuh. Ling adalah satu-satunya anak 

muda yang berani dan jujur membawa pot untuk ku dengan biji 

yang telah aku berikan. Dia lah yang menjadi kaisar 

berikutnya!” [FH] 
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�� 
Apa yang kita tanam, itulah yang kita petik 

Jika kita menanam kejujuran, kita akan memetik kepercayaan 

Jika kita menanam kebaikan, kita akan memetik persahabatan 

Jika kita menanam kerendahan hati, kita akan memetik  kejayaan 

Jika kita menanam kegigihan (kerja keras), kita akan memetik keberhasilan 

Tetapi 

Jika kita menanam ketidakjujuran, kita akan menuai kecurigaan 

Jika kita menanam keburukan, kita akan menuai permusuhan 

Jika menanam kesombongan kita akan menuai kehancuran 

Jika kita menanam kemalasan, kita akan menuai kemandekan 

�� 
 



76 

  



77 

Cerita 16   

Cerita 16  Kejujuran Sang Pengembala 

   

Kejujuran itu harus tertanam 

dalam sanubari 

Ratusan domba berbulu putih memadati sebuah padang 

rumput. Padang rumput pun laksana bukit salju. Seorang anak 

tampak asyik membaca sambil meniup serulingnya. Rupanya 

dia adalah Sang Penggembala ratusan domba yang menutupi 

padang rumput itu. 
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“Selamat siang!” sapa seorang laki-laki yang bertubuh 

kekar. Dengan sigap anak gembala berdiri dan menjawab 

salam, “Selamat siang!”. 

“Ini semua domba punya mu?” tanya si Lelaki kekar. 

“Bukan, tuan! Ini domba majikan saya, saya hanya bertugas 

menggembalakannya saja!” jawab Si Anak Gembala.   

“Banyak juga dombanya, kamu tahu berapa jumlahnya?” 

tanya Si Lelaki kekar. Anak gembala itu menggelengkan 

kepalanya. “Majikanmu selalu menghitung domba-domba yang 

kamu gembalakan?” tanya Si Lelaki kekar itu lagi. Anak 

gembala pun menggelengkan kepalanya lagi.   

“Boleh aku beli satu ekor dombamu? Kita makan domba 

guling di sini, pasti enak” kata Si Lelaki kekar.  “Maaf tuan, saya 

tidak berhak menjualnya pada tuan.  Silahkan hubungi Majikan 

saya” kata Si Anak Gembala.   

“Kalau begitu, di mana rumah majikanmu?” tanya Si 

Lelaki kekar. Anak gembala itu mengambil batu dan 

menggambarkan letak rumah majikannya di atas tanah.   

“Wah, jauh sekali.  Bagaimana kalau aku membeli dari 

kamu saja, toh majikanmu juga tidak akan tahu satu dombanya 

hilang, bukankah majikanmu tak pernah menghitungnya?” 

pinta Si Lelaki kekar.  “Tuan, memang majikan saya tidak 

pernah menghitungnya, dan ia tidak akan tahu dombanya 

hilang satu.  Tetapi Tuhan majikan saya pasti tahu. Saya lebih 
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takut pada Tuhan dari pada majikan saya” kata Si Anak 

Gembala. 

Si Lelaki Kekar meneteskan air mata, terharu pada 

kejujuran Si Anak Gembala. Kejujuran berdasarkan keyakinan 

bahwa Tuhan Maha Melihat.  

Tuhan yang telah menciptakan alam raya dan mahluk 

hidup di dalamnya, juga akan menjadi Hakim di hari akhir 

kelak. Pada hari akhir, semua perbuatan kita di dunia akan 

dipertanggungjawabkan di hadapanNya. Oleh karena itu 

sepantasnyalah jika hanya Tuhan yang ditakuti manusia.  

Kejujuran Si Anak Gembala yang lahir dari ketakutan 

pada Tuhan adalah kejujuran hakiki tertanam dalam hati 

sanubari. [YH] 

 

  

 

�� 
Teman-teman, coba bayangkan,  

"Andaikan semua orang menerapkan kejujuran seperti anak gembala.  

Ia berbuat jujur karena takut pada Tuhan.”  

Maka mungkin kita tidak perlu lagi badan-badan pengawasan manusia. 

Karena semua orang sudah merasa diawasi oleh Tuhan. 

�� 
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TANTANGAN BERPIKIR UNTUK 

BERTINDAK 
 

Teman-teman, simaklah sebuah cerita tentang kakak-

kakak kita di sebuah SMA di Kabupaten Bandung.  Berita 

ini dicuplik dari Pikiran Rakyat 16 Januari dan 30 Juni 

2008. 

Kantin Kejujuran 

Jangan heran jika Anda tak menemui seorang penjaga 

pun di kantin SMA Negeri 1 Ciparay Kab. Bandung. 

Meski banyak pembeli "menyerbu" makanan yang 

dijajakan, sang penjaga kantin tak akan pernah muncul. 

Uniknya, pembeli memahami benar keadaan itu. Mereka 

akan mengeluarkan uang dari saku dan meletakkannya 

dalam kotak khusus saat mengambil makanan, yang 

jumlahnya sesuai dengan harga banderol. Jika jumlah 

uangnya terlalu besar, pembeli pulalah yang mengambil 

kembaliannya. 

Tidak, penjaga kantin tidak sedang berhalangan 

atau sakit. Kantin di SMAN 1 Ciparay di Desa 

Pakutandang, Kec. Ciparay, Kab. Bandung itu memang 

tak memiliki penjaga. Hanya kejujuran pembelilah yang 

memegang peran dalam kegiatan operasional kantin 

tersebut sehari-hari. 
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Kantin di SMAN 1 Ciparay itu dinamai Kantin 

Kejujuran. Sekilas, kantin ini tak ubahnya kebanyakan 

kantin lainnya. Pembedanya hanya dalam pola 

pembayaran yang menitikberatkan pada kesadaran 

pembeli.  

Kantin Kejujuran ini juga menjadi ajang 

pembelajaran bagi generasi muda tentang pentingnya 

kejujuran terhadap diri sendiri, lingkungan, hingga 

bangsa dan negara. Kita berharap, tak akan ada lagi 

praktik darmaji alias dahar lima ngaku hiji (makan lima 

tetapi mengaku satu) dalam kehidupan sehari-hari. Jika 

praktik kejujuran ini mulai dapat diterapkan pada 

pelajar, maka diharapkan mereka akan menjadi penerus 

bangsa yang jujur untuk memajukan bangsa ini. dalam 

kegiatan operasional kantin tersebut sehari-hari.  

Setelah SMAN 1 Ciparay, kini SMAN 1 dan SMPN 1 

Bekasi pun meluncurkan kantin kejujuran yang serupa.  

 

• Bagaimana perasaanmu, jika kantin serupa ada di 

sekolahmu?   Mengapa kamu merasa “seperti itu”?  

• Jika kantin itu mengalami kerugian. Apakah yang 

menyebabkannya? 
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Cerita 17   

Cerita 17  Katak Gadang  

 

Kasih Ibu sepanjang hayat 

Di desa Karang anyar, ada seorang brahmana tinggal bersama 

istrinya. Keluarga brahmana tersebut adalah keturunan yang 

sangat terpandang dan dihormati 

di desanya. Tetapi semenjak 

melahirkan anak yang berupa 

katak hijau, keluarga brahmana 

tersebut akhirnya dikucilkan oleh 

Kosa kata bahasa Bali 

men, meme : Ibu 

gadang : hijau 



84 

penduduk setempat. “Men Katak Gadang,” demikianlah orang-

orang desa memanggil ibu Si Katak Hijau.  

Walaupun dikucilkan Men Katak Gadang selalu bahagia, 

karena anaknya sangat pintar, lucu dan  selalu 

menggemaskan. Hanya dialah satu-satunya harta yang paling 

berharga yang dapat menghibur hati Men Katak Gadang di 

kala kesepian.   

Hari berganti hari, tanpa disadari dua puluh tahun telah 

berlalu. Men Katak Gadang pun bertambah tua. Ia sering 

melamun bersedih memikirkan jodoh anaknya.  

Katak Gadang, memahami perasaan ibunya. “Meme tidak 

perlu khawatir, sebetulnya aku sudah punya calon istriku,” 

Katanya suatu hari. “Apa katamu Nak?” kata Men Katak senang 

bercampur terharu mendengarnya.  “Iya Meme, Aku telah 

bertemu dengan calon isteriku yang sangat cantik,” kata Katak 

Gadang sambil melompat kesana kemari kegirangan.  

“Aku bertemu dengannya dalam mimpi-mimpi, dan aku 

yakin ia mau jadi isteriku,” lanjut Katak Gadang. “Waduh, Dewa 

Ratu Agung! Meme kira engkau telah bertemu dan bicara 

langsung kepadanya,” kata Men Katak kebingungan.  

“Meme tak perlu ragu, Meme datang saja ke rumah gadis 

itu dan lamarkan ia untukku,” kata Katak Gadang meyakinkan 

ibunya. “Melamar anak orang yang belum engkau kenal, itu 
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tidak mungkin anakku. Apa lagi  engkau seorang, …” kata Men 

Katak ragu.   

“Seorang yang bagaimana, Meme? kenapa tidak 

diteruskan? Apakah karena aku seekor katak yang 

menjijikkan?” kata Katak Gadang agak kecewa.  

“Tidak anakku, kau jangan tersinggung. Maksud Meme 

bukan seperti itu,” kata Men katak. 

“Nah kalau begitu, besok pagi meme harus pergi ke 

rumah gadis tersebut. Meme harus datang ke istana kerajaan, 

sebab dia adalah salah satu putri dari seorang raja di kerajaan 

Galuh.” Katak Gadang melanjutkan. 

“Apa katamu, nak? Jadi meme kau suruh pergi untuk 

melamar putri seorang raja?  Waduh anakku kau benar-benar 

tidak tahu diri. Melamar anak orang biasa saja meme masih 

berpikir, apa lagi melamar putri seorang raja. Itu tidak 

mungkin anakku.” Kata Men Katak. 

“Ya sudah, kalau meme tidak mau, aku juga tidak akan 

kawin untuk selama-lamanya. Meme senang melihatku tidak 

memiliki istri?” kata Katak Gadang.  

Akhirnya demi memenuhi keinginan anaknya yang 

semata wayang itu, Men Katak Gadang pergi melamar putri 

Raja Galuh. Setelah mengutarakan segala maksud 

kedatangannya, Men Katak diusir secara paksa.  
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Men Katak tidak berputus asa, demi anaknya. Men katak 

Gadang datang lagi, dan kini ia diseret para penjaga dibuang ke 

dalam hutan. Men Katak tidak jera, ia datang lagi untuk ketiga 

kalinya. Raja pun marah sekali, dan mengancam akan 

menyiksa Men Katak. Raja menyuruh para pengawal istana 

mempersiapkan tungku dan kuali besar untuk merebus Men 

Katak.  Setelah selesai disiapkan Men Katak pun dimasukkan 

ke dalamnya. Anehnya Men Katak tidak merasa panas, malah 

sebaliknya merasa kedinginan.   

Sang Raja pun menyadari bahwa Men Katak Gadang 

bukan orang sembarangan, oleh karena itulah ia menerima 

lamaran Men Katak Gadang.  Di antara ketiga putrinya, hanya 

putri bungsunya lah yang bersedia menikah dengan Si Katak 

Gadang. Putri raja yang pertama dan  yang kedua menolaknya 

karena rupa Katak Gadang yang jelek.   

Demikianlah selanjutnya, 

karena pengorbanan kasih 

sayang seorang Ibu dan 

ketulusan hati putri raja 

yang paling bungsu itu, para 

dewa turun untuk 

memberkati serta 

membebaskan kutukan 

Katak Gadang. Si Katak 

Gadang yang menjijikkan 
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tersebut tiba-tiba berubah wujud menjadi pemuda yang 

sangat tampan. Dia sebenarnya adalah Dewa Kamajaya yang 

dikutuk Dewa Indria menjadi katak. Dan putri bungsu raja 

tersebut sebenarnya adalah Dewi Ratih —gadis cantik yang 

selalu hadir di dalam mimpi-mimpinya Katak Gadang—

kekasih Dewa Kamajaya di khayangan. [IRD] 

 

 

 

  

�� 
Teman-teman, demikianlah pengorbanan dan kasih sayang seorang ibu yang 

sangat tulus. Kasih sayang tulus seorang ibu, tidak pernah berhenti 

sepanjang masa. Bahkan jiwanyapun bila perlu dikorbankan demi 

mewujudkan kebahagiaan anaknya. 

�� 
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Cerita 18   

Cerita 18  Mencari Harta Karun 

Menuntut ilmu sepanjang hayat 

Raid kini duduk di kelas empat SD. Suatu sore, Raid baru saja 

selesai mengulangi pelajaran dan mengerjakan tugas-tugas 

sekolahnya. “ah capek, udah dulu ah belajarnya” dia kemudian 

lari menghampiri ayahnya yang sedang asyik berkebun.  

Tiba di samping ayahnya, “Abah, Raid udah dulu 

belajarnya,” kata Raid. “iya...,nanti lanjutkan lagi ya” jawab 

ayahnya singkat.  

“Abah, mengapa Raid harus belajar banyak pelajaran. 

Raid kan sukanya Matematika. Kenapa Raid harus belajar IPS, 

Bahasa, IPA dan banyak pelajaran lagi?” tanya Raid kepada 

ayahnya. 

Ayahnya mengerutkan keningnya, mencari ide untuk 

menjawab pertanyaan Raid.  

Beberapa saat kemudian … 

“Raid suka kan kalau Abah pulang tugas dari luar kota 

membawa harta karun —oleh-oleh mainan untuk Raid?” tanya 

ayahnya. “suka,” jawab Raid. 

“Coba Raid ingat gak, Abah pernah bawa apa saja untuk 

Raid?”, tanya ayahnya lagi. “humm… Abah pernah bawakan 

Raid mobil-mobilan, terus mainan pesawat terbang, terus 
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puzzle, terus mainan kereta-kereta apian…,” jawab Raid sambil 

mengingat semua mainannya. 

“Nah, sekarang apa yang Raid paling suka dari mainan-

mainan Raid itu?” tanya ayahnya lagi. “mainan kereta sama 

relnya. Kereta kan bagus, panjang, ada gerbongnya, bisa 

mengangkut orang dan barang banyak, terus gak macet lagi” 

jawab Raid panjang lebar, memberikan kesan bahwa Raid 

betul-betul suka kereta api.  

“Oh gitu,.? Raid tahu gak, apa yang Raid paling suka, 

sebelum Abah bawa mainan kereta-kereta apian untuk Raid ?” 

lanjut ayahnya. “nggaak,” jawab Raid. 

“Nah, untuk itulah mengapa Raid harus belajar banyak, 

pelajaran sekarang. Raid harus belajar banyak sekarang, untuk 

menemukan harta karun atau kekayaan ilmu yang betul-betul 

Raid sukai, berguna untuk hidup Raid dan sesuai dengan cita-

cita Raid. Sekarang kan Raid gak tahu harta karun Raid ada di 

mana. Mungkin saja ada di matematika, mungkin juga ada di 

IPA atau di ilmu Bahasa.” Kata ayahnya. 

“Oh gitu, jadi Raid harus belajar banyak pelajaran untuk 

mencari harta karun Raid ya Abah..” Kata Raid, mencoba 

memahami perkataan ayahnya. [FH] 
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