BAB 1
BERKEMAH
Alya, ayo bangun...sudah siang
lhoo”, kata mama. “Hoaammm..” Aku
pun membuka mataku dan bangkit dari
tidurku, aku langsung menuju kamar
mandi dan tidak lupa aku mengambil
handuk terlebih dahulu. “Hmm.. pakai
sabun wangi strawberry dan shampoo
Blueberry saja deh”, gumamku dalam
hati. Aku pun selesai mandi, sholat dan
langsung saja aku memakai baju olah
raga. Setiap Hari Rabu memang aku
selalu memakai seragam olah raga.
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Oiya perkenalkan namaku Alya Dewi
Nurmilasari panggil aku Alya saja, aku
mempunyai 3 sahabat yang bernama; Eliza
Khairunnissa (Eliza), Ayesha Alifa Cyntia
(Lifa) dan Fasabilla Karina (Karin). Aku
mempunyai seorang kakak yang bernama
Zahwa Shilka Nurmilasari (Kak Zahwa),
setelah sarapan aku ingin ke rumah Eliza
untuk berangkat ke sekolah bareng,
sehabis itu kami kerumah Lifa & Karin
Di Sekolah
“Anak-anak besok kalian libur selama
1 minggu ya karena kakak kelas kalian
sedang ujian”, kata Bu Rina wali kelas 5-B,
anak-anak pun langsung bersorak riuh..
“Ssst... ayo buka buku Matematika”,
kata Bu Rina. Kami pun belajar, Lalu bel
istirahat terdengar, semua anak berhamburan
keluar.. “Eh, kita ke kantin yuk!” ajakku,
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semua setuju, disana aku dan temantemanku membeli kentang goreng dan teh
botol.
Setelah itu kami ke taman sekolah,
“Eh, besok kan libur kita mau liburan
kemana?”, tanya Eliza.
“Hmm..kita berkemah di sebelah
rumah om ku saja yuk? Di sebelah rumah
om ku ada tanah luas jadi kita bisa
berkemah disitu”, jelasku.
“Boleh juga!”, Kata Eliza, disusul
anggukan Karin dan Lifa.
“Ok deh berarti besok pagi jam 10,
kalian kumpul dirumah ku ya?”, Jelasku.
“Siip dechh..” seru teman-temanku.
Teng...teng...teng akhirnya bel masuk
berbunyi. Kami berlari menuju kelas,
lalu belajar hingga akhirnya bel pulang
terdengar nyaring, semua anak berdoa
dan mengambil tas, selanjutnya kami
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mengucap salam dan mencium tangan Bu
Rina.
”Hati-hati dijalan ya”, kata Bu Rina
“Baik buuu!”, Jawab anak-anak...
“Sampai ketemu friends!”, kataku
“ Yo’i !”, jawab Lifa, Eliza dan Karin
Sampai di rumah...
“Assalamu’alaikum, mamaaaa...aku
pulaang..” kataku.
“Wa’alaikum
salam
sayang”,
bagaimana sekolahmu tadi, seru, kan?”,
Tanya mama.
“Alhamdulilah ma seru kok, sekarang
Alya mau ganti baju dulu ya ma?”, kataku,
“Oke jangan lupa makan ya sayang!”,
sahut mama.
“ Iya ma”, jawabku.
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Di kamarku...
Aku menyalakan AC dan berganti
baju, lalu aku meletakkan tas ku, ku raih
HPku, aku ingin mengabarkan sesuatu
kepada teman-temanku, tapi aku hanya
SMS ke Eliza saja, karena nanti dia akan
bilang ke Karin, lalu Karin akan lanjut bilang
ke Lifa.
: ”Hai El, kamu jadi kan? ikut
berkemahnya?, Besok kita kumpul,
jangan lupa, jam 10.00 WIB ya!”, lalu
aku memencet send
Tak lama Hp ku berbunyi:
: ” Okay Al, eh ajak kakakmu juga biar
seru!”
Lalu aku memencet Reply:
: “hmm..., benar juga kamu El!, okay
akan aku bilang kakakku ya.. see..u..”,
tak lupa aku memencet tombol send
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Segera aku ke kamar Kak Zahwa dan
memberitahu dia, “Kak besok ikut Alya
dan teman-teman berkemah ya?”
Lalu Kak Zahwa menjawab, “Di mana
berkemahnya?”
“Di sebelah rumah Om Roni, kan di
sebelah rumah Om Roni ada tanah luas
juga banyak pohon-pohon, nanti kita
berkemah disitu” jawabku.
Asyikk,.. akhirnya Kak Zalwa setuju
untuk ikut berkemah.
Lalu akupun turun untuk makan siang, di
bawah aku mengambil nasi dan lauk, selesai
makan aku duduk di samping mama dan
bertanya, “Ma, besok Alya, teman-teman
dan Kak Zahwa ingin berkemah di tanah
sebelah rumah Om Roni, boleh ya Ma? “.
Lalu mama menjawab, “Boleh, tetapi
jangan lupa minta ijin Om Roni terlebih
dahulu ya?”.
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“Oke Ma!”, jawabku penuh semangat.
Lalu akupun naik ke lantai atas lagi,
sesampainya di kamar aku mengambil
hpku, untuk menelpon Om Roni.
“Assalamualaikum,.. halo om, ini
Alya, besok Alya, teman-teman dan kak
Zahwa ingin berkemah di sebelah rumah
om, boleh ya? “
Terdengar nada di Hpku, “Wa’alaikum
salam..bolehh.. besok om tunggu!”, jawab
Om Roni.
“Makasih om, sampai jumpa...
Assalamualaikum”, sahutku.
Setelah meletakkan hp di meja, aku
mengambil buku KKPK (kecil-kecil punya
karya) yang berjudul “Pink Cup Cakes”,
selesai mambacanya aku tertidur, aku
tertidur sampai jam 4 sore.
“Alya!! Yuk bangun, sudah sore
cepatlah mandi!”, kata mama.
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Aku membuka mata dan buru-buru
menuju kamar mandi.
Selesai mandi,
Aku Sholat Ashar lalu menyalakan
komputerku hingga menjelang sholat
Maghrib, sesudahnya aku makan malam,
sehabis makan malam aku menonton TV,
setelah itu aku mengemas barang untuk
besok aku berkemah, lanjut gosok gigi,
ganti baju dan sholat Isya’ selesai itu aku
tidur nyenyak!
Keesokan Paginya...
Aku bangun tanpa di bangunkan
mamaku, akupun langsung mandi, selesai
mandi aku sholat membawa tas ranselku
ke lantai bawah untuk bersiap-siap dan
sarapan.
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“Al, nanti teman-temanmu datang
jam berapa?”, tanya Kak Zahwa.
“Jam 10.00 wib kak”, jawabku.
Akhirnya teman-temanpun datang,
“Assalamualaikum,.....Alyaaaa!”,
panggil mereka.
“Wa alaikum salam, ..ayooo masuk”,
jawabku.
Setelah memeriksa tas dan pamit,
“Ayo kita berangkat”, seru Kak Zahwa.
Kami berlima, berangkat ke rumah
Om Roni diantar Pak Dana, supir ayahku.
Sesampainya di rumah Om Roni, kami
memberi Salam, ”Assalamualaikum...”
“Wa’alaikumsalam, haii..kalian sudah
datang, silahkan, langsung saja berkemah
ke tanah sebelah, bila ada yang perlu
dibantu, bilang saja ya?”, kata Om Roni.
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