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UMI 
Syariva adalah seorang gadis lugu yang tak jauh berbeda dengan anak-anak 

lainnya. Ia anak yang shaleh dan berbakti kepada orang tua, serta kakeknya. Syariva 

seorang anak piatu yang telah lama ditinggalkan Uminya. Meskipun demikian, ia 

masih mempunyai kakek dan Abi yang selalu menjaganya. Syariva mempunyai dua 

orang saudara perempuan yang disebutnya kakak. Kakaknya yang pertama bernama 

Syabila, dan yang kedua bernama Saskia. Mereka berdua sering iri kepada Syariva, 

karna menurut mereka kakek dan Abi selalu saja berpihak kepada adiknya, dan 

terkadang kakek dan Abi terlalu berlebihan menyayangi Syariva. Karna itu, terkadang 

Syariva dijauhi oleh kedua kakaknya, tanpa tahu apa penyebabnya. Kakek dan Abi 

selalu mengingatkan Syariva untuk tidak berprasangka buruk kepada kedua kakaknya. 
 Disekolah pun demikian, Syariva sama sekali tidak mempunyai teman. Tidak 

ada seorang pun yang ingin berteman dengannya, karna menurut mereka Syariva 

adalah anak aneh yang tidak pernah marah. Perasaan sedih sering Syariva rasakan dari 

teman sekolahnya, tetapi ia sama sekali tidak mempunyai rasa dendam terhadap 

mereka. Karna dendam adalah sifat tercela dan tidak disukai oleh Allah swt, selain itu 

dendam juga berbahaya. Syariva lebih memilih bersikap ikhlas dan sabar, karna sikap 

tersebut tidak akan membuka peluang terjadinya dendam, hasud, atau sikap buruk 

lainnya. 

 Meskipun dijauhi oleh kedua kakaknya dan temannya disekolah, ia tetap 

bersikap rendah hati kepada semua orang yang tidak menyukainya, sifat tersebut ia 

wariskan dari Uminya yang sudah empat tahun meninggalkannya. Menurut kakek, 

Umi telah meninggal dunia pada saat Syariva berusia dua tahun. Namun kakek dan 

Abi masih merahasiakannya kepada Syariva. Karna menurut mereka, Syariva masih 

terlalu kecil untuk mengetahui semuanya. Sehingga membuat Syabila dan Saskia 

bingung akan sikap kakek serta Abi yang terlalu berlebihan. 

Mereka berdua juga sering menanyakan mengapa Umi meninggal, tetapi 

kakek dan Abi sama sekali tidak pernah menjawab, malah mereka sering mengalihkan 

pembicaraan. Syariva juga sering kebingungan melihat sikap kakek yang tiba-tiba 

berubah saat ditanya tentang Umi. Namun ia tak pernah menyerah untuk mengetahui 

segala sesuatu tentang Uminya. 

Setiap mahgrib Syariva, kakek dan kakak-kakaknya selalu shalat berjama’ah 

tanpa Abi, karna Abi selalu pulang malam untuk menyelesaikan pekerjaan di kantor 



milik kakek. Terkadang Abi juga sering keluar kota meninggalkan ketiga putrinya dan 

kakek untuk menyelesakan tugas. Meskipun demikian, Abi selalu bersikap 

professional terhadap pekerjaan tersebut dan kakek juga selalu bersikap adil serta 

bijaksana memberi pekerjaan kepada Abi. Tak jarang Syariva selalu kepikiran akan 

Uminya, ia tak pernah berhenti berharap agar dapat bertemu Umi kembali. Setiap 

selesai shalat, Syariva selalu berdoa kepada Allah agar diperemukan kembali dirinya 

dengan Umi. 

 Selesai shalat maghrib kakek pun mengajak cucu-cucunya untuk berdoa serta 

tadarus. Kakek selalu memberikan point atau angka bagi cucu-cucunya yang mengaji 

dengan fasih dan benar. Bagi mereka yang mendapat point atau angka yang paling 

banyak akan mendapatkan hadiah dari kakek. 

 “Kek . . Umi rajin tidak, membaca al-qur’an?”tanya Syariva. 

 “Dulu waktu masih kecil, Umi selalu mendapatkan angka yang terbanyak jika 

membaca al-qur’an.”jawab kakek. 

 “Kalau begitu Umi hebat membaca al-qur’an ya, kek?”tanya Syabila. 

 “Kapan kita tadarusnya kalau mengobrol terus?”tanya kakek kembali. 

 “Sekarang, kek!”jelas Saskia. 

Mereka pun mulai mengaji dan kakek dengan serius mendengarkan mereka. Beberapa 

menit kemudian tadarus pun selesai sehingga kakek langsung menilai satu persatu dari 

mereka bertiga. Yang mendapat point lebih tinggi adalah Syabila. Kakek lalu 

memberikan hadiah sebuah jilbab baru untuknya. 

 “Kek . . pasti karna kak Syabila lebih tua dari kita berdua, sehingga kakek 

memperbanyak pointnya.”kata Saskia. 

 “Bukan begitu Saskia, pengucapan kalian bagus-bagus semua, tetapi kak 

Syabila sedikit mengalahkan kalian.”jelas kakek. 

 “Syariva bangga sekali pada kak Syabila dan Umi.” 

 “Umi itu jahat, jadi untuk apa dibanggakan.”cetus Saskia 

“Umi itu tidak jahat, karna Umi tidak berniat untuk meninggalkan kita. Itu 

semua karna kehendaknya Allah.”jelas Syabila. 

 “Sudah-sudah. Ayo rapikan dulu mukenanya, setelah itu kita makan 

malam.”sambung kakek. 

Mereka bertiga pun mengikuti perintah kakek untuk merapikan mukena masing-

masing. Setelah selesai merapikan mukena, mereka bertiga berlari menuju meja 

makan untuk makan malam. Kakek yang sudah dahulu duduk menyuruh mereka 



berdoa sebelum makan bersamanya. Selesai berdoa mereka pun mulai makan tanpa 

berbicara sepatah kata pun, karna kakek selalu mengingatkan mereka bertiga untuk 

menghargai makanan dengan tidak berbicara sampai selesai makan. Dari kecil mereka 

sudah diajarkan mandiri agar tidak tergantung dengan kakek dan abi. Sehingga setelah 

selesai makan mereka pun berdoa dan langsung membersihkan piring masing-masing. 

 Kemudian terdengar suara mobil yang sedang memasuki garasi rumah. 

Mereka bertiga langsung berlari ke pintu setelai membersihkan piring. Dengan muka 

gembira Abi masuk kerumah sambil membawa tiga buah tas yang kelihatannya baru. 

 “Assalammu’alaikum.” 

 “Wa’alaikumsalam. Abi bawa apa?”tanya Syabila bingung. 

 “Ini tas baru buat kalian, kebetulan tadi Abi berhasil memenangkan 

proyek.”kata Abi bangga. 

 “Proyek itu apa, Abi?”tanya Syariva. 

 “Kamu belum mengerti, nanti kalau kamu sudah besar, kamu pasti tahu apa 

proyek di perusahaan.”jelas Abi. 

 “Kalau begitu Syabila bawakan tasnya, Abi!” 

 “Ya sudah. Nanti kamu bagikan kepada Saskia dan Syabila, dan jangan 

rebutan.” 

Syabila menganggukan kepalanya lalu ia meninggalkan Abi setelah mencium kening 

Abi yang berkeringat karna kelelahan. Sedangkan Saskia dan Syariva masih berdiri 

menunggu Abi memeluk mereka. 

 “Abi bisa membantu Saskia?”tanya Saskia. 

 “Insyaallah Abi bisa, memang apa yang harus Abi bantu?” 

 “Kebetulan Saskia diberi pekerjaan rumah yang sulit sekali.” 

 “Pasti bahasa arab kan?”tanya Abi ngejek. 

 “Maaf ya Abi, habis Saskia bingung sekali kalau sedang belajar bahasa arab.” 

 “Ya sudah Abi akan bantu. Oh iya, anak Abi yang paling kecil ini juga punya 

pekerjaan rumah?”tanya Abi kepada Syariva. 

 “Syariva bisa minta bantuan kakek kok, Abi.”jawab Syariva. 

Syariva lalu mencium kening Abi dan langsung berlari menuju kamar kakek untuk 

meminta bantuan kakek. Setelah berada didepan pintu kamarnya kakek, Syariva 

bingung melihat kakek yang sedang menangis sambil memegang sebuah album foto 

yang tampak kelihatan kusam. Tanpa pikir panjang ia mengetuk pintu kamar kakek 



dan langsung memasukinya. Kakek lalu bergegas menghapus air mata yang telah 

mengalir membasahi pipinya. 

 “Kakek kenapa menangis? Kakek marah sama Syariva atau kak Saskia atau 

mungkin kak Syabila?”tanya Syariva bingung. 

 “Tidak kepada siapa-siapa, Syariva.”jawab kakek. 

 “Tetapi kakek mengapa menangis, dan itu album foto siapa, kek?” 

 “I . . ini album foto Umi Syariva, kakek rindu sekali sama Umi kamu.”kata 

kakek. 

 “Syariva mau melihatnya, kek!”pintanya. 

Kakek pun memberikan album foto tersebut kapada Syariva, dengan tangan kecilnya 

ia membuka. Satu persatu foto diperhatikannya dengan serius, hingga Syariva 

mengabaikan kakek yang terus menangis. 

 “Kalau begitu kita ketemu Umi saja, kek!” 

 “Tetapi sekarang kita belum bisa bertemu Umi, bagaimana kalau kita kirimkan 

doa untuk Umi, sebagai ucapan rindu kita?” 

Setelah itu mereka berdua lansung mengangkat tangan seraya meminta dan memohon 

kepada Allah swt. Kakek hanya bisa menangis melihat cucunya berdoa untuk 

anaknya. 

 Setelah selesai berdoa Syariva langsung menarik kakek menuju kamarnya agar 

membantunya menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum selesai. Sampai dikamar 

Syariva langsung mengeluarkan buku-buku yang akan dipelajarinya besok disekolah. 

Sesekali ia bertanya kepada kakek tentang pelajaran yang kurang dimengerti. Kakek 

pun dengan serius mendengarkan pertanyaan dari Syariva. 

 Beberapa menit kemudian terdengarlah suara adzan isya yang sangat jelas 

terdengar dirumah Syariva. Syariva pun dengan cepat menyelesaikan pekerjaan 

rumahnya yang dibantu oleh kakek. Sementara itu Abi, Syabila, dan Saskia sudah 

bersiap-siap untuk shalat berjamaah. Mereka menunggu kakek dan Syariva sambil 

membaca al-qur’an. Syariva berlari memegang tangan kakek agar mereka tidak 

ketinggalan untuk shalat berjamaah. 

 “Maaf Abi, tadi Syariva mengerjakan pekerjaan rumah dan dibantu sama 

kakek. Jadi kita telat, Abi.”jelas Syariva. 

 “Ya sudah kita mulai saja shalatnya dan Abi yang menjadi imamnya.”kata Abi 

sambil menutup al-qur’an. 



Mereka langsung memulai shalat berjamaahnya diruang mushala. Bagi Syariva shalat 

yang paling sempurna adalah shalat isya, karna semua keluarganya dapat berkumpul 

untuk shalat berjamaah. Setiap subuh Abi selalu terburu-buru berangkat ke kantor 

tanpa pamitan dengan anak-anaknya, meskipun abi direktur perusahaan ia selalu 

sportif dan professional menjalankan perusahaan milik kakek. Dan setiap ashar, 

dzhur, serta maghrib Abi masih berada dikantor. 

 Shalat isya pun selesai dan tak lupa mereka berdoa yang dipimpin oleh kakek. 

Meskipun umur kakek sudah delapan puluh tahun, tetapi tak mengubah semangat 

kakek untuk menjadi pemimpin dikeluarganya. Kakek selalu mendoakan Umi hingga 

sampai meneteskan air mata. Syariva selalu kasihan melihat kakek yang selalu 

menangisi Umi, tetapi ia tak tahu harus berbuat bagaimana agar kakek tidak lagi 

bersedih. Kakek pun mengakhiri doanya dengan ucapan “amin”. 

 “Syariva sedih sekali, jika melihat kakek menangis terus.”kata Syariva 

mendekati kakek. 

 “Kakek bukan menangis, tetapi mata kakek perih terkena debu, jadi air 

matanya keluar.”jelas kakek bohong. 

 “Debu jahat sekali dengan kakek, nanti Syariva dan Abi bilang kepada debu, 

kek.” 

 “Memangnya debu punya telinga, untuk mendengarkan ucapan kamu dan 

Abi?”tanya Saskia. 

 “Tidak. Tapi Syariva ingin debu tidak membuat kakek menangis lagi, karna 

debu suka sekali membuat kakek menangis.” 

 “Nanti Abi, kak Saskia, dan kak Syabila membantu kamu untuk beri tahu 

kepada debu itu, ya!”kata abi. 

 “Terima kasih Abi!”ucap Syariva senang. 

Setelah menyalami kakek dan Abi Syabila, Saskia, dan Syariva langsung 

meninggalkan ruangan mushala dan langsung pergi kekamar masing-masing. 

Sedangkan Abi dan kakek pergi keruang keluarga untuk minum kopi. Di kamar 

Syariva membereskan buku-buku yang tadi ia pelajari, lalu diambilnya buku agama 

islam untuk dibacanya. Sedangkan Saskia keluar dari kamarnya dan menuju kamar 

Syabila. Sebelum masuk ia mengetuk kamar kakaknya. 

 “Masuk.”kata Syabila. 

 “Kak, Saskia belajar dan tidur disini ya. Habis Saskia takut dikamar 

sendiri.”pinta Saskia. 



 “Dalam ajaran agama islam, kita tidak boleh takut kepada siapapun kecuali 

kepada Allah swt.”jelas Syabila. 

 “Apa kepada kakek dan Abi, kita juga tidak boleh takut?”tanya Saskia. 

 “Bukannya kita tidak boleh takut. Tetapi kita menghormati mereka, karna 

mereka jauh lebih tua dari kita.” 

 “Terkadang Saskia takut dengan hantu, kak.” 

 “Allah tidak menyukai makhluknya takut kepada makhluk lain kecuali 

kepadanya. Memangnya kamu sudah pernah melihat hantu?” 

 “Belum.” 

 “Ya sudah. Kamu tidur dengan kakak, tetapi sebelum tidur, kamu harus 

belajar!”seru Syabila. 

 “Iya deh, kak.” 

Sementara itu Syariva belajar sendiri dikamarnya. Meskipun usianya masih 

kecil, ia mempunyai semangat yang besar untuk belajar. Abi selalu mengingatkan 

anak-anaknya untuk tidak lupa berdoa dan belajar, jika ingin menjadi orang sukses 

dari kecil harus dimulai. Syariva membuka buku agama islam untuk dibacanya, ia 

sangat suka membaca buku-buku yang menceritakan kehidupan serta perjalan nabi-

nabi. Karna menurutnya itu dapat memberi motivasi baginya dan pembelajaran yang 

baik untuknya. Setiap minggu sekali, Abi selalu membeli buku-buku yang 

menceritakan kisah-kisah nabi untuk anak-anaknya. Syariva mempunyai cita-cita 

yang selalu ia ingat difikirannya, yaitu menjadi penulis terkenal yang dapat membuat 

kakek, Abi, Umi, serta kakak-kakaknya bangga. Ia memulainya dari usia lima tahun, 

karna Syariva mempunyai daya khayal dan imajinasi yang tinggi. Setelah selesai 

membaca Syariva langsung mengambil pensil serta buku yang berisi penggalan-

penggalan cerita yang dikarangnya sendiri. Satu demi satu kata ditulisnya sambil 

memikirkan ceritanya. Saat asyik menulis, terdengar suara ketukan pintu kamar dan ia 

langsung membukanya. 

 “Syariva belum tidur?”tanya seseorang dibalik pintu. 

 “Balum Abi. Habis Syariva lagi menulis cerita.” 

 “Boleh tidak Abi melihatnya?” 

 “Boleh Abi, tetapi jangan diberi tahu dulu sama kakek, kak Syabila, dan kak 

Saskia.” 

 “Ok.”kata Abi memasuki kamar. 



Syariva lalu memberikan buku yang ditulis cerita-ceritanya itu. Sambil membaca Abi 

tersenyum bangga melihat anaknya dapat mengembangkan bakatnya. Setelah selesai 

membaca, Abi langsung memeluk Syariva yang sedang melihatnya. Syariva senang 

melihat Abi bangga kepadanya, namun dalam benaknya ia masih sedih karna Umi tak 

pernah memeluknya. 

“Abi bisa temani Syariva kerumah Umi?”tanya Syariva polos. 

 “Syariva rindu sama Umi, ya?” 

 “Iya Abi, dan Syariva ingin menunjukkan cerita ini kepada Umi agar Syariva 

dipeluk dengan Umi, seperti Abi memeluk Syariva.” 

 “Kalau begitu besok Abi jemput kamu, setelah itu kita kerumah Umi!” 

Syariva hanya bisa menganggukkan kepalanya serta berharap agar dapat bertemu 

dengan Umi. Abi pun meninggalkan kamar Syariva setelah menidurkan Syariva. 

Pukul sembilan adalah waktu Syabila dan Saskia untuk tidur, Abi langsung kekamar 

mereka untuk melihat anaknya. Saat dikamar Saskia, Abi langsung tersenyum melihat 

kamarnya yang kosong. Dan Abi langsung berjalan menuju kamar Syabila, dan abi 

mengetuknya hingga tiga kali tetapi tak ada jawaban dari dalam, sehingga 

menyakinkan Abi jika mereka sudah tidur. 

 

 

Pukul setengah enam mereka semua terbangun dan langsung mengambil air 

wudhu, sementara kakek sudah bersiap-siap untuk shalat.  Sambil menunggu cucunya, 

ia pun membaca al-qur’an. Dengan cepat mereka betiga belari menuju mushala, dan 

langsung duduk disebelah kakek. 

 “Sudah?”tanya kakek sambil menutup al-qur’an.  

 “Sudah, kek. Oh iya, Abi sudah pergi kekantor, kek?”tanya Syabila. 

Kakek hanya bisa menganggukkan kepalanya dan melihat wajah sedih dari ketiga 

cucunya. Mereka pun mulai shalat dan kakek menjadi imamanya. Setelah selesai 

shalat, mereka tak lupa berdoa dan mengaji. Waktu terus berjalan dan menunjukkan 

pukul enam, mereka bertiga lalu merapikan mukena dan berlari kekamar masing-

masing untuk mandi dan bersiap-siap untuk pergi kesekolah. Sepuluh menit adalah 

waktu yang lama untuk Syariva mandi pagi, karna ia selalu kedinginan saat mandi 

pagi. 



Setelah selesai mandi, mereka pun bersiap-siap dan berjalan menuju ruang 

makan. Kakek yang kelihatan dari tadi menunggu cucunya langsung menutup 

korannya saat melihat cucunya duduk di kursi. 

 “Ayo kita berdoa dahulu!”seru kakek. 

Mereka pun berdoa seraya mengucapkan terimakasih kepada Allah karna telah 

memberi mereka sarapan yang dapat mereka makan. Sampai selesai sarapan mereka 

tidak boleh berbicara satu kata pun. Satu tegukan susu terakhir diminum oleh Syariva 

dan ia langsung berdoa kepada Allah, lalu ia berlari menuju dapur untuk mebersihkan 

piringnya. Dengan bantuan bangku ia berdiri agar dapat sampai ketempat pencuci 

piring yang kelihatan lebih tinggi darinya. Syabila dan Saskia pun menyusul setelah 

Syariva selesai memberihkan piring kotornya. 

 “Mengapa kamu terburu-buru?”tanya Syabila kepada Syariva. 

 “Hari ini Syariva mau pergi kesekolah jalan saja, karna jalan itu lebih sehat 

daripada naik kendaraan.”jelas Syariva. 

 “Tidak boleh. Nanti kamu dimarahin sama kakek, apalagi sekolah kamu kan 

jauh.”kata Saskia. 

 “Tetapi Syariva ingin sekali pergi kesekolah jalan kaki.” 

 “Kamu harus menuruti perkataan orang yang lebih tua!”jelas Saskia. 

 “Nanti kamu kakek belikan sepeda mini.”kata kakek nyambung. 

 “Terimakasih, kek. Kalau begitu sekarang Syariva naik kendaraan saja.”ucap 

Syariva senang. 

Kakek pun tersenyum melihat Syariva senang, sedangkan Syabila dan Saskia 

jemberut melihat adiknya yang akan dibelikan sepeda. Mereka bertiga langsung 

bersiap-siap untuk pergi kesekolah dan naik ke mobil setelah berpamitan dengan 

kakek. 

Mobil berjalan dan menuju kesekolah Saskia yang lebih dekat dari sekolah 

Syariva dan Syabila. 

 “Nanti kamu pulang jam berapa?”tanya Syabila kepada Syariva. 

 “Jam sepuluh, tetapi Abi yang akan menjemput Syariva.”jawab Syariva. 

 “Mengapa harus Abi yang menjemput kamu?”tanya Saskia. 

 “Karna Syariva dan Abi akan pergi kerumah Umi.”jelas Syariva. 

 “Kalau begitu kamu minta sama Abi untuk menjemput kami berdua!” 

 “Nanti Syariva bilang sama Abi.” 



Mobil pun berhenti saat sampai disekolah Saskia, sebelum turun dari mobil ia 

menyalami Syabila dan Syariva. Lalu mobil pun berjalan kembali menuju sekolah 

Syariva saat Saskia masuk kesekolah. Diperjalanan Syariva terus memikirkan 

pertemuannya nanti dengan Umi, karna ia sudah terlalu rindu dengan uminya. 

 “Sudah sampai, Syariva.”kata Syabila. 

 “Kalau begitu Syariva masuk, ya. Assalammu’alaikum.” 

Syariva masuk kesekolahnya dengan wajah yang tegang, karna ia takut melihat 

teman-teman yang akan menjahilinya lagi. 

 “Eh anak aneh.”kata seseorang. 

 “Assalammu’alaikum, Rasel!”seru Syariva. 

 “Kamu itu penakut. Tidak pernah melawan orang!”cetus Rasel. 

 “Syariva bukan penakut, tetapi kata kakek kepada Syariva, Allah tidak 

menyukai orang yang suka membalas orang lain dengan kejahatan.”jelas Syariva. 

 “Jadi Allah tidak suka kepada Rasel, ya?” 

 “Coba Rasel berusaha untuk tidak menjahili orang lagi, pasti Allah akan suka 

kepada Rasel.” 

Rasel hanya bisa termenung dan terdiam saat mendengarkan perkataan dari Syariva. 

Sedangkan Syariva tersenyum melihat Rasel yang dahulu sering menjahilinya 

sekarang sudah ingin mendengarkan pendapatnya. Tak terasa bel pun berbunyi 

dengan keras hingga Syariva menutupkan telinga dengan tangan kecilnya itu. Rasel 

pun menggenggam tangan Syariva serta menariknya dan berlari menuju kelas agar 

mereka tidak terlambat. Syariva merasa bahagia karna Rasel sudah peduli kepadanya, 

namun saat sampai di kelas, temannya yang lain memandang Syariva dengan wajah 

yang kesal. 

 Syariva berjalan dengan langkah perlahan menuju bangkunya. Difikirannya 

hanya ingin cepat masuk sekolah dasar dan mempunyai teman baru yang mau 

berteman kepadanya. Sampai dibangkunya ia pun duduk, sedangkan Rasel 

memperhatikannya dari kejauhan. Beberapa menit kemudian ibu guru pun datang 

dengan wajah yang berseri-seri, seperti peri yang selalu diceritakan kakek kepadanya. 

 “Assalammu’alaikum!”seru Ibu guru. 

 “Wa’alaikum salam Ibu guru.”jawab anak-anak. 

 “Kalian sudah menyelesaikan pekerjaan rumah?” 

 “Sudah.”jawab mereka serentak. 

 “Kalau begitu kumpulkan dimeja Ibu, ya!” 



Mereka pun berlarian menuju meja guru untuk mengumpulkan pekerjaan rumah yang 

diberikan oleh Ibu guru. Syariva menunggu hingga meja guru tampak sepi. Saat ia 

berjalan anak-anak yang lain melihatnya sehingga membuatnya resah. 

 “Ada apa dengan kamu, Syariva?” 

 “Tidak ada apa-apa, bu guru.” 

 “Kamu dijahili lagi, ya?” 

 “Tidak, bu.” 

 “Ya sudah. Kalau begitu kamu boleh duduk!” 

Baginya Ibu guru Zahra seperti Umi yang selalu memberinya perlindungan disaat ia 

membutuhkannya. Saat melihat Ibu Zahra pertama kali ia langsung terbayang wajah 

Umi yang sedikit memudar di fikirannya. 

 Selama Syariva dijahili oleh teman-temannya Ibu Zahra selalu menemaninya, 

terkadang ia ingin sekali menggap Ibu Zahra sebagai Umi, tetapi Syariva tidak ingin 

menggantikan Uminya dengan orang lain. Syariva lalu duduk di bangkunya dan 

mengeluarkan buku yang akan di pelajarinya. Ia selalu memperhatikan semua kata 

yang di ucapkan Ibu Zahra. Ditengah pelajaran seseorang mendekati bangkunya dan 

menyapanya. 

 “Ada apa Rasel?”tanya Syariva. 

 “Rasel takut kalau Allah tidak suka kepada Rasel.” 

 “Kalau begitu, Rasel harus berjanji untuk tidak menjahili orang lain lagi!” 

 “Iya, Rasel janji. Tetapi bagaimana dengan anak-anak lain yang sering 

menjahili kamu, Syariva?” 

 “Allah pasti mengingatkan mereka semua. Jadi, kita tidak perlu 

membalasnya.”jelas Syariva. 

Mendengar perkataan Syariva, Rasel merasa bahagia dan tenang. Tanpa disadari 

anak-anak bingung, melihat Rasel mendekati Syariva, padahal setahu mereka bahwa 

Rasel tidak pernah suka berteman kepada Syariva. Namun Rasel tidak mengacuhkan 

mereka dan ia hanya berjalan menegapkan dada menuju bangkunya. Ibu Zahra 

tersenyum bahagia melihat Rasel berteman dengan Syariva. 

 Tak terasa bel istirahat tepat pukul sembilan berbunyi dengan kerasnya, anak-

anak bersorak kegirangan mendengarnya. Mereka semua pun berlarian keluar untuk 

bermain di luar kelas. Sedangkan Syariva masih duduk dibangkunya sambil 

memegang buku yang berisi cerita-cerita karangannya sendiri. 

 “Kamu tidak keluar, Syariva?”tanya Ibu Zahra. 



 “Tidak, Bu.” 

 “Kalau Ibu boleh tahu, itu buku apa?” 

 “Ini buku yang berisi karangan Syariva sendiri dan buku ini akan Syariva 

berikan ke Umi.”jelasnya bangga. 

Ibu Zahra hanya bisa tersenyum mendengar perkataan Syariva, padahal ia tahu bahwa 

Umi Syariva telah meninggal dunia. 

 “Pasti Umi kamu bangga dan senang sekali mendapatkan buku itu dari kamu.” 

 “Nanti Syariva buatkan untuk Ibu juga.”katanya bangga. 

 “Wah . . Ibu senang sekali kamu mau membuatkannya untuk Ibu.”kata Ibu 

Zahra. 

Syariva pun tersenyum senang melihat Ibu Zahra menyukainya sesuatu yang 

dibuatnya. Beberapa menit kemudian terdengarlah suara bel selesai istirahat dan anak-

anak pun berlarian masuk kedalam kelas. Sebahagian dari mereka terus melihat 

Syariva dengan wajah sinis, namun Syariva membalasnya dengan senyuman. 

Kemudian Ibu Zahra kembali kemejanya dan mengambil buku anak-anak yang selesai 

dinilainya. Satu persatu nama pun dipanggil, Syariva duduk diam sambil 

mendengarkan namanya dipanggil. Saat namanya dipanggil Syariva berjalan dengan 

perlahan menuju meja guru untuk mengambil bukunya. Sampai di meja guru Ibu 

Zahra pun tersenyum kepadanya lalu menggenggam tangannya. 

 “Kalian mau mendengarkan cerita tidak?”tanya Ibu Zahra kepada anak-

anaknya. 

 “Mau . .”jawab mereka serentak. 

 “Kalau begitu kita bersama-sama mendengarkan cerita dari Syariva, ya!” 

Hanya beberapa anak yang menjawab, namun itu tidak membuat semangat Syariva 

untuk bercerita menjadi hilang. Dengan santai ia pun bercerita sesuatu yang 

menurutnya menarik. Bukan kisah nyata yang ia ceritakan, Syariva malah 

menceritakan sesuatu yang ada di khayalannya. Tak jarang anak-anak tertawa lucu 

mendengar cerita dari Syariva. Sedikit demi sedikit Syariva merasa nyaman untuk 

bercerita didepan kelas yang dilihat oleh teman-temnanya. Rasa tegang dan takut pun 

tidak ia rasakan lagi, sehingga ia pun melepaskan genggaman tangan Ibu Zahra dan 

membuat peragaan kecil menggunakan tangan saat bercerita. Pada saat itu Syariva 

merasa bahagia sekali karna teman-teman sudah mulai memperhatikannya. 

 Karna asyiknya bercerita didepan kelas tak terasa waktu terus berjalan dan 

menunjukkan pukul sepuluh sehingga bel pulang pun berbunyi dengan kerasnya. Tak 



ada sorak kegirangan yang terdengar dari kelas Syariva, malah mereka kecewa karna 

waktunya terlalu cepat berjalan. Syariva lalu berlari kebangkunya dan menyusun 

semua buku-buku yang berantakan dimejanya. Pandangan anak-anak berubah 

kepadanya, mereka pun sering tersenyum kepada Syariva. 

 “Syariva . . besok cerita lagi, ya!”pinta salah satu anak. 

Syariva pun menganggukkan kepalanya dan tersenyum senang melihat teman 

sekelasnya menyukai cerita yang dikarangnya. Syariva lalu berlari ke luar kelas 

setelah menyalami Ibu Zahra. Saat sampai di depan gerbang, Syariva melihat Abi 

yang sedang menunggu di dalam mobil sambil memegang handphone. Syariva 

menuju mobil dan mengetuk pintu mobilnya. 

 “Abi sedang menelpon siapa?”tanya Syariva. 

Tak ada jawaban dari Abi, karna Abi sedang serius berbicara dengan seseorang di 

telpon. Syariva hanya bisa menunggu hingga Abi selesai menelpon. Saat abi menutup 

telponnya Abi hanya bisa menunjukkan wajah sedihnya pada Syavira. 

 “Ada apa, Abi”tanya Syariva bingung. 

 “Abi baru saja mendapatkan tugas dari kantor, dan tugas itu harus diselesaikan 

hari ini juga.”jawab Abi. 

 “Kalau begitu, Abi selasaikan tugas saja. Dan jika ada waktu lagi, Abi harus 

berjanji untuk mengantarkan Syariva kerumah Umi!” 

 “Terimakasih, Syariva. Kamu bisa mengerti.” 

Abi langsung menelon supir yang akan mengantarkan Syariva pulang kerumah. 

Perasaan sedih yang Syariva rasakan, tetapi ia sama sekali tidak menunjukkannya 

kepada Abi. Setelah selesai menelpon supir, Abi langsung menitipkan Syariva kepada 

Ibu Zahra. Lalu Abi pun meninggalkan Syariva setelah mencium keningnya. 

 “Syariva sedih, ya?”tanya Ibu Zahra. 

 “Tidak, bu. Syariva harus mengerti kalau Abi sedang banyak tugas dikantor. 

Tetapi Abi berjanji jika ada waktu, Abi akan mengantarkan Syariva kerumah 

Umi.”jawab Syariva. 

 “Kamu mau Ibu antarkan kerumah Umi?”tawar Ibu Zahra. 

 “Mau sekali, tetapi Syariva sudah berjanji dengan kak Syabila dan kak Saskia 

untuk mengajak mereka juga kerumah Umi.” 

 “Tetapi Ibu tidak tahu dimana sekolah kakak kamu, Syariva.” 

 “Apa kali ini Syariva boleh mengingkari janji, Bu.” 



“Kamu bukan mengingkari janji, tetapi kamu hanya tidak bisa melaksanakan 

janji itu dalam arti ada halangan.”jawab Ibu Zahra sambil tersenyum. 

Syariva menganggukan kepalanya dan menarik tangan Ibu Zahra keluar kelas. Lalu 

Ibu Zahra menyetop sebuah mobil angkutan yang sedang melintas didepan mereka. 

Mereka pun menaikinya dengan hati-hati, lalu mobil angkutan berjalan menuju tempat 

yang dituju. Didalam mobil angkuatan, Syariva hanya terdiam sambil melihat 

pemandangan-pemandangan diluar mobil, hingga mereka sampai dipemakaman 

Uminya. Ibu Zahra pun menggengam tangan Syariva untuk turun dari mobil. 

 “Syariva tahu tidak, dimana rumah Umi kamu?”tanya Ibu Zahra. 

 “Itu, bu. Disamping pohon besar!”katanya sambil menunjukkan makam 

Uminya. 

Mereka lalu bejalan menuju kesana, wajah bahagia yang dilihat Ibu Zahra dari wajah 

Syariva. 

 “Kata Abi, kalau Umi tidak keluar dari rumah, berarti Umi sedang pergi, 

bu.”katanya sedih. 

 “Berarti sekarang Umi sedang pergi, Syariva.”ucap Ibu Zahra. 

 “Tetapi kata kak Saskia, sekarang Umi tinggal disana bersama Allah.”kata 

Syariva sambil menunjuk kelangit. 

 “Lalu kamu percaya?”tanya Ibu Zahra. 

Syariva mengganggukan kepalanya sambil membersihkan dedaunan yang 

mengotorinya makam Uminya. 

 “Bagaimana kalau kita kirimkan doa untuk Umi, agar Umi bahagia 

disana?”tanya Ibu Zahra. 

 “Iya, Bu.”jawabnya. 

Mereka mengangakat tangan dan berdoa kepada Allah untuk Umi. Tanpa disadari 

Syabila, dan Saskia kebingungan mencari Syariva yang tidak ada disekolah. Syabila 

lalu menelpon Abi agar bersama-sama mencari Syariva, sedangkan Ibu Zahra belum 

menyadarinya. 

 Tidak terasa adzan Zuhur pun berkumandang sehingga mengingatkan Ibu Zara 

kepada sesuatu. 

 “Asstaghfirullah’aladzim!”seru Ibu Zahra. 

 “Ada apa, Bu?”tanya Syariva. 

 “Abi kan menitipkan kamu kepada Ibu, untuk menunggu jemputan dari supir.” 

 “Ibu tenang saja. Nanti Syariva jelaskan kepada Abi.” 



 “Kalau begitu Ibu saja yang mengantar kamu pulang ke rumah.” 

Ibu Zahra pun mengantarkan Syariva pulang kerumah dengan menaiki sebuah 

angkutan umum. Sesampainya dirumah Syariva, kakek sudah menunggu di depan 

rumah. 

 “Kakek . .”kata Syariva sambil berlari kearah kakek. 

 “Alhamdulillah! Dari mana saja kamu, Syariva?” 

 “Dari rumah Umi, kek. Karna Abi tidak bisa mengantarkan Syariva kesana, 

jadi Syariva pergi dengan Ibu Zahra.” 

 “Terimakasih ya, Bu. Ibu telah mengantarkan Syariva!” 

Kakek pun menyuruh Ibu Zahra masuk kerumah dan menyuruh Syariva mengganti 

pakaian. Setelah itu, kakek langsung menelpon Abi untuk memberitahu bahwa 

Syariva sudah pulang kerumah. Kakek mengajak Ibu Zahra mengobrol sambil minum 

teh. Syariva tersenyum bahagia karna melihat kakek baik kepada Ibu Zahra. 

 “Kakek . . Ibu Zahra seperti Umikan?”tanya Syariva kepada kakek. 

Namun tak ada jawaban dari kakek, malah kakek mengalihkan pembicaraannya. Tak 

terasa terdengar suara mobil yang masuk kegarasi rumah Syariva. Bukan hanya 

Syabila dan Saskia saja yang pulang kerumah, Abi juga pulang kerumah karna ingin 

bertemu dengan Syariva. Abi memasuki rumah dengan dengan wajah sinis sambil 

membawa tas kerjanya. 

 “Assalamu’alaikum!”seru Abi. 

 “Mengapa kamu pulang lebih awal?”tanya kakek kepada Abi. 

 “Saya sangat khawatir ketika tahu bahwa Syariva tidak ada di sekolah, 

sebelum supir menjemputnya.”jelas Abi. 

 “Maafkan saya, Pak! Saya hanya ingin mengantarkan Syariva kepemakaman 

Uminya.”sambung Ibu Zahra. 

 “Apa saya menyuruh kamu untuk mengantarkan Syariva kesana?”tanya Abi 

kepada Ibu Zahra. 

 “Tidak, pak.” 

 “Lalu mengapa kamu lancang sekali? Apa kamu tidak menghargai saya?” 

Ibu Zahra hanya bisa terdiam kaku sambil menundukkan kepalanya. Syariva lalu 

menggenggam tangan Ibu Zahra sambil menangis. 

 “Kamu kenapa, Syariva?”tanya kakek. 

 “Abi tidak boleh berkata seperti itu kepada Ibu Zahra. Syariva yang memaksa 

Ibu Zahra untuk mengantarkan ke rumah Umi.” 



 “Ya sudahlah. Lagipula tidak terjadi apa-apa dengan Syariva.”sambung kakek. 

 “Kalau begitu saya minta maaf, karna sudah kasar.”kata Abi menyesal. 

Syariva menghapus air matanya yang telah keluar dan membasahi pipinya, lalu ia 

memeluk Ibu Zahra. 

 “Kalau begitu saya permisi pulang!”kata Ibu Zahra. 

Sambil melepaskan pelukannya, Syariva meminta Abi untuk mengantarkan ibu Zahra 

pulang kerumah. Karna masih merasa bersalah, Abi pun mengantarkan Ibu Zahra 

pulang ke rumah. 

 “Syariva salah ya, kek?” 

 “Kamu tidak salah, tetapi lain kali kalau kamu ingin pergi, harus beritahu Abi 

ataupun kakek, agar kita tidak khawatir.” 

 “Tetapi karna Syariva, Abi jadi marah-marah.”kata Saskia. 

 “Sudahlah Saskia, lebih baik kita ganti baju saja, lalu shalat dzuhur dengan 

kakek.”sambung Syabila. 

Kakek pun melihat wajah sedih dari Syariva, sehingga kakek menghiburnya dengan 

dongeng. Sesekali Syariva tertawa saat kakek bercerita. Syariva langsung memeluk 

tubuh kakek yang kurus dan mencium kening kakek. 

 “Syariva sayang sekali kepada kakek.”kata Syariva 

 “Kakek juga sayang sekali kepada kamu, dan sekarang kita harus shalat 

dzuhur agar disayang Allah.”jelas kakek. 

Syariva pun berlari kekamar mandi untuk mengambil wudhu, sedangkan Syabila dan 

Saskia sudah lama menunggunya. 

 “Mengapa kamu lama sekali?”tanya Syabila kepada Syariva. 

 “Maaf, habis tadi air dikamar Syariva mati.”jawabnya. 

 “Kalau begitu kita mulai saja shalatnya.”sambung kakek. 

Mereka pun Shalat dzuhur berjamaah di mushala, dengan khusuk kakek menjadi 

imamnya. Sehabis shalat, tak lupa kakek memimpin doa. Syabila, Saskia, dan Syariva 

pun mengikuti doa yang dipimpin oleh kakek. Saat selesai berdoa, Abi pulang dengan 

membawa sekotak kue. Mereka bertiga bergegas merapikan mukena dan langsung 

menghampiri Abi. 

 “Assalamu’alaikum!”seru Abi. 

 “Wa’alaikum salam, Abi.”jawab mereka serentak. 

 “Ini Abi bawakan kue buat kalian.” 

 “Wah . . Alhamdulillah.”ucap Syariva senang. 



 “Kalau begitu boleh tidak, Syabila, Saskia, dan Syariva makan kuenya?”tanya 

Syabila. 

 “Ya sudah, tetapi habis makan kalian harus belajar, ya!”seru Abi. 

Mereka bertiga pun memakannya dengan lahap sesudah membaca doa. Sedangkan 

kakek dibelikan Abi sebuah vitamin yang biasa diminum dengan kopi. Kopi adalah 

minuman faforit kakek yang dari dulu kakek minum sebelum umi meninggal. Abi 

merasa bahagia melihat keluarganya senang. Syariva menyudahi makanannya 

sebelum ia terlalu kenyang. Lalu ia mengambil tiga cangkir gelas yang satu untuk ia 

minum dan yang dua lagi untuk kakak-kakaknya minum. 

 “Terimakasih ya, Syariva.”kata Syabila. 

 “Iya, kak.” 

 “Oh iya. Tadi kamu jadi pergi kerumah Umi?”tanya Syabila. 

 “Jadi, tetapi Umi tidak ada.”jawab Syariva. 

 “Iya jelas. Umikan sudah meninggal, jadi tidak mungkin bisa kamu ketemu 

sama Umi!”jelas Saskia. 

 “Tetapi kata kakek, Umi hanya. . .” 

Tak sanggup menahan tangisnya, Syariva lalu menjatuhkan air mata dan langsung 

berlari menuju kamar. Sedangkan Saskia sama sekali tidak menyesali perbuatannya, 

ia malah melanjutkan makannya. 

 “Seharusnya kamu tidak berkata seperti itu kepada Syariva, dia pasti belum 

bisa menerima kepergian Umi.”jelas Syabila. 

 “Tetapi sudah empat tahun Umi meninggalkan kita, apa waktu itu belum 

cukup lama untuk meyakinkian Syariva?” 

 “Kamu kan tahu kalau kakek dan Abi sudah mengingatkan kita untuk tidak 

memberitahukannya dulu kepada Syariva.” 

 “Jadi kita harus membiyarkannya menganggap bahwa Umi masih 

hidup?”tanya Saskia keras. 

 “Ya sudahlah. Tidak baik kalau kita bertengkar seperti ini.”kata Syabila. 

Dengan wajah yang kesal Saskia meninggalkan Syabila yang sedang membereskan 

meja makan. Saskia lalu berjalan menuju kamar Syariva untuk melihatnya. Sebelum 

masuk, ia mengetuk pintu kamarnya dan langsung masuk mendekati adiknya itu. 

 “Kamu kan sudah mulai dewasa, jadi kamu harus bisa mengikhlaskan 

kepergian Umi. Awalnya juga kakak tidak bisa menerima, tetapi percuma kita 



menangis, marah, dan kecewa, itu semua tidak bisa mengembalikan Umi!”jelas 

Saskia. 

 “Tetapi mengapa Umi harus meninggalkan Syariva untuk selamanya, padahal 

kakek bilang Umi hanya pergi sementara saja.”kata Syariva. 

 “Insyaallah diakhirat nanti kita pasti ketemu sama Umi.” 

Syariva tersenyum bahagia mendengar perkataan kakaknya itu, ia lalu menghapus air 

mata yang telah membasahi pipinya dan langsung berlari menuju kakek dan Abi. Saat 

bertemu dengan Abi, Syariva langsung terbayang dengan Ibu Zahra. 

 “Maaf Abi, Syariva ingin bertanya tentang Ibu Zahra?” 

 “Memang kenapa dengan Ibu Zahra?”tanya Abi. 

 “Abi tidak memarahi Ibu Zahra lagi, kan?” 

 “Abi kan sudah menyesalinya.”jawab Abi sambil memeluk Syariva. 

 “Syariva sayang sekali kepada Abi.”kata Syariva. 

 “Abi juga, karna itu Abi takut sekali terjadi sesuatu dengan kamu.” 

 “Kakek juga mau dipeluk dan disayang Syariva.”sambung kakek. 

Syariva lalu berlari menuju kakek dan langsung memeluk kakek. Karna merasa 

nyaman dalam pelukan kakek, Syariva memejamkan matanya lalu tetidur lelap. 

 “Sepertinya Syariva tidur, kek.”kata Abi. 

Kakek langsung menyerahkan Syariva kepada Abi yang sudah tertidur lelap dalam 

pelukannya. Abi pun mengangkat Syariva dan membawanya kekamar. Sedangkan 

Syabila dan Saskia sudah kekamar untuk tidur siang. Sesampainya dikamar Syariva, 

Abi memindahkannya ketempat tidur. Sesekali Abi mendengar Syariva memanggil 

Umi. Karna tak ingin meninggalkan Syariva sendirian tidur dikamar, Abi pun tidur 

menemaninya dan menghidupkan alarm shalat ashar. Kakek menunggu adzan Ashar 

berkumandang sambil mebaca al-qur’an. Tak ada yang membantu kakek kekamar 

mandi untuk mengambil wudhu, sehingga kakek terjatuh karna tak sanggup menahan 

kaki yang basah terkena air. Tak ada yang mendengar teriakan kakek karna semua 

sudah tidur. Beberapa jam kemudian alarm handphone Abi berbunyi, sehingga 

membangunkan Abi. Dengan wajah yang masih mengantuk, Abi pun bangun lalu 

menuju kamar kakek. Namun Abi tidak melihat kakek berada dikamar. Abi pun 

berlari menuju mushala, tetapi sama saja kakek tidak berada disana. Dengan wajah 

panik Abi memanggil kakek berkali-kali sehingga membangunkan Syabila dari 

tidurnya. Syabila pun keluar dari kamar dan berlari menuju Abi. 

 “Ada apa, Abi?”tanya Syabila. 



 “Kakek tidak ada dimana pun, biasanya pukul sekarang kakek sudah berada 

dimushala, tetapi tidak ada. Kamu bantu Abi untuk mencari kakek, ya.”ucap Abi. 

 “Iya, Abi.” 

Abi dan Syabila pun berpencar mencari kakek. Syabila memberhentikan langkahnya 

saat melihat kakek pingsan dikamar mandi. Dengan wajah cemas ia memanggil Abi 

untuk menolong kakek. 

 “Asstagfirullah!”seru Abi. 

 “Abi cepat tolong kakek.”pinta Syabila. 

 “Abi akan membawa kakek kerumah sakit, jadi kamu harus menjaga adik-

adikmu!”jelas Abi. 

 “Iya Abi. Nanti langsung kasih kabar pada Syabila, ya.” 

Lalu Abi mengangkat kakek menuju mobil untuk membawanya kerumah sakit. 

Syabila hanya bisa menangis melihat kakeknya pingsan, ia pun berlari menuju kamar 

Saskia untuk membangunkannya. 

 “Saskia . .” 

 “Ada apa, kak?”tanya Saskia. 

 “Kita tidur dikamar Syariva saja, ya!”ucap Syabila. 

 “Memang kenapa? Disana tempat tidurnya sempit, kak.” 

 “Sudah. Nanti kakak yang tidur disofa kamar Syariva, tetapi kita shalat ashar 

dahulu, ya.”jelas Syabila. 

Saskia pun menuruti perintah kakaknya, namun ia bingung melihat rumah yang begitu 

sepi. 

 “Abi dan kakek kemana, kak?” 

 “Kamu jangan bilang kepada Syariva, ya!” 

 “Memang kenapa? Dan ada apa?” 

 “Kakek masuk rumah sakit, karna kakek tadi terjatuh saat mengambil 

wudhu.”jelas Syabila. 

 “Massyaallah. Lalu bgaimana kakek sekarang?” 

 “Abi belum memberi kabar.”jawab Syabila sedih. 

 “Kalau begitu, kita bangunkan Syariva untuk shalat berjama’ah dan 

mendoakan kakek.”kata Saskia. 

 “Tetapi kamu jangan bilang dulu kepada Syariva kalau kakek masuk rumah 

sakit, karna kakak tidak mau dia sedih lagi.”jelas Syabila. 



Saskia menganggukkan kepalanya dan berlari menuju kamar Syariva. Dengan 

perlahan ia membangunkan adiknya. 

 “Sudah ashar ya, kak?”tanya Syariva. 

 “Iya . . Ayo kita shalat berjama’ah!”seru Syabila. 

Mereka bertiga pun mengambil wudhu bersama dikamar Syariva. Setelah itu mereka 

menuju mushala untuk shalat berjamaah. 

 “Kemana kakek dan Abi?”tanya Syariva. 

 “Abi dengan kakek pergi kerumah guru kamu.”jawab Syabila bohong. 

 “Untuk apa Abi kesana?”tanya Syariva kembali. 

 “Sebagai permintaan maaf, Abi memberikan guru kamu hadiah.” 

 “Syariva senang sekali mendengarnya, kalau begitu kita mulai saja shalatnya, 

kak.”ucap Syariva. 

 “Kebetulan tidak ada anak laki-laki dirumah kita, bagaimana kalau kakak saja 

yang menjadi imamnya?”tanya Saskia. 

 “Apa pak supir sudah pulang?”tanya Syabila kembali. 

 “Sudah.” 

 “Ya sudah. Kakak yang akan menjadi imamnya, dan kalian harus khusu’, ya!” 

Mereka memulai shalatnya tanpa kakek dan juga Abi. Tanpa disadari Syabila 

menjatuhkan air mata ketika terbayang wajah kakek pada saat shalat. 

Tak lupa Syabila mengajak adik-adiknya untuk berdoa dan tadarus bersama tanpa 

kakek. Tiba-tiba terdengar bunyi telpon yang berdering diruang tamu, Syabila pun 

menyuruh adik-adiknya untuk terus melanjutkan tadarusnya dan ia langsung berlari 

menuju ruang tamu untuk mengangkat telpon. 

 “Assalamu’alaikum.”kata seseorang ditelpon. 

 “Wa’alaikum salam.”jawab Syabila. 

 “Ini abi, Syabila.” 

 “Bagaimana keadaan kakek, abi?”tanya Syabila. 

 “Sampai saat ini, kakek belum juga siuman.”jawab Abi. 

 “Asstaghfirullahal’adzim, Syabila ingin sekali melihat kakek, Abi.” 

 “Kalau begitu, Abi akan menelpon supir untuk menjemput kalian, dan jangan 

lupa membawa al-qur’an, ya!”kata Abi. 

 “Iya, abi. Assalamu’alaikum.” 

 “Wa’alaikum salam.” 



Syabila pun menutup telponnya dan tanpa disadari Syariva telah mendengar 

pembicaraan kakaknya dengan Abi lewat telpon. 

 “Mengapa dengan kakek, kak?”tanya Syariva sedih. 

 “Lho . . mengapa kamu disini? Bukannya kakak menyuruh kamu tadarus 

bersama kak Saskia?”tanya Syabila kembali dengan marah. 

 “Tadi Syariva haus, dan kebetulan Syariva mendengar kakak membicarakan 

kakek lewat telpon.”jelas Syariva. 

 “kakak tidak suka kalau kamu menguping pembicaraan orang lain!”cetus 

Syabila. 

 “Maaf, kak. Tetapi apa yang telah terjadi dengan kakek?” 

 “Sudahlah kak, beri tahu saja Syariva. Kita tidak boleh menyembunyikan 

sesuatu yang harus diketahui Syariva.”sambung Saskia. 

 “Baiklah kalau begitu. Syariva, kakek masuk rumah sakit, dan keadaan kakek 

masih kritis.”jelas Syabila. 

 “Astaghfirullahal’adzim. Syariva ingin kerumah sakit melihat kakek.” 

 “Supir sudah menuju kemari untuk menjemput kita.”kata Syabila. 

Mereka bertiga lalu bersiap-siap untuk pergi kerumah sakit menjenguk kakek. 

Beberapa menit kemudian, supir datang untuk menjemput mereka bertiga menuju 

rumah sakit. Diperjalanan mereka terus berdoa agar kakek diberi kesembuhan oleh 

Allah. Mereka sempat berhenti untuk membeli buah-buahan dan makanan. Saat 

sampai diparkiran rumah sakit, wajah sedih yang terlihat dari mereka bertiga. 

 “Apapun yang terjadi dengan kakek, kita harus ikhlas.”kata Syabila sebelum 

memasuki rumah sakit. 

 “Iya, kak.”jawab Saskia dan Syariva serentak. 

Mereka bertiga lalu memasuki rumah sakit dan bertanya dimana letak ruangan kakek 

kepada perawat. Dengan menaiki beberapa anak tangga, akhirnya mereka sampai 

dikamar kakek. 

 “Abi . .”kata Saskia. 

 “Ternyata kalian sudah sampai, kalian tidak lupa membawa al-qur’an, 

kan?”tanya Abi. 

 “Kita bawa Abi, dan kita juga membawa makanan untuk Abi makan.”jawab 

Syabila. 

 “Makannya nanti saja, sekarang kita tadarus bersama untuk kesembuhan 

kakek, ya.”jelas Abi. 



Dengan perasaan sedih, mereka pun memulai tadarusnya. Sedangkan kakek belum 

juga siuman dari pingsannya. Setelah selesai bertadarus, mereka lalu berdoa agar 

kakek diberi kesembuhan. 

 “Kakek masih tidur ya, Abi?”tanya Syariva. 

 “Iya . . kakek masih terlalu lelah untuk bangun, maka dari itu kamu berdoa 

agar kakek terbangun!”ucap Abi sedih. 

 “Syariva akan selalu berdoa untuk kakek.”kata Syariva sambil memeluk Abi. 

Tak lama kemudian adzan dzuhur berkumandang. Lalu Abi menyuruh anak-anaknya 

mengambil air wudhu untuk shalat berjama’ah bersama Abi. Karna tidak ingin 

meninggalkan kakek sendirian dikamar, mereka pun shalat dikamarnya kakek. 

Perasaan sedih yang mereka rasakan pada saat itu. Setelah selesai shalat mereka pun 

berdoa untuk kesembuhan kakek. 

 “Kenapa kakek tidak bangun juga, Abi?”tanya Syariva. 

 “Sebentar lagi kakek pasti bangun.”jawab Abi menghibur. 

Terdengarlah suara ketukan pintu kamar kakek, Syabila pun membukanya. 

 “Assalamu’alaikum.” 

 “Wa’alaikum salam.” 

 “Bagaimana keadaan kakek?”tanya seseorang. 

 “Ibu Zahra? Kakek masih tidur, Bu!”kata Syariva. 

 “Kakek dari tadi belum siuman juga.”sambung Abi. 

 “Astaghfirullah’aladzim. Saya turut sedih melihat keadaan kakek seperti 

ini.”ucap Ibu Zahra. 

 “Kalau begitu ada perlu apa Ibu datang kemari?”tanya Saskia marah. 

 “Saskia . . Abi tidak pernah mengajarkan kamu berkata seperti itu kepada 

orang tua, sekarang minta maaf kepada Ibu Zahra!”jelas Abi. 

 “Maafkan Saskia, bu.”kata Saskia. 

Karna bingung melihat adiknya, Syabila pun menarik Saskia keluar kamar kakek. 

 “Kenapa kamu Saskia?”tanya Syabila. 

 “Saskia tidak suka kepada Ibu Zahra, sepertinya dia berusaha menggantikan 

posisi Umi kepada kita semua.”jelas Saskia. 

 “Apa yang membuat kamu berfikiran seperti itu?” 

 “Mungkin sekarang Saskia tidak bisa membuktikannya.” 

 “Kalau begitu kakak minta kepada kamu untuk menjaga sikap dikamar 

kakek.” 



 “Kenapa kakak selalu saja marah kepada Saskia?”tanya Saskia. 

 “Karna apa yang kamu lakukan itu salah. Kakak tidak suka kamu seperti ini, 

dan kakak tidak mau kamu mengulanginya lagi.”jawab Syabila sambil meninggalkan 

Saskia. 

Saskia hanya bisa kesal kepada Syabila, namun ia menyembunyikannya saat Abi 

memanggilnya. 

 “Ada apa, Abi?”tanya Saskia. 

 “Sekarang ambil al-qur’an kamu, dan kita tadarus bersama untuk kesembuhan 

kakek.”jawab Abi. 

 “Iya, Abi.” 

Mereka berlima pun tadarus bersama disebelah kakek. Saat beberapa ayat dibacakan, 

handphone Abi berbunyi dengan keras. Abi lalu mengangkatnya dan menyuruh 

mereka untuk melanjutkan tadarusnya. Beberapa menit kemudian mereka menyudahi 

tadarusnya karna melihat dokter datang. 

 “Assalamu’alaikum.” 

 “Wa’alaikumsalam.” 

 “Maaf saya menggangu sebentar. Saya ingin memeriksa keadaannya 

kakek.”kata dokter. 

 “Silahkan dokter.” 

 “Apa kakek sudah siuman?”tanya dokter kebingungan. 

 “Belum.”jawab Syabila. 

 “Kemana Abi kamu?”tanya dokter. 

 “Tadi Abi keluar untuk mengangkat telpon, memangnya ada apa dengan 

kakek, dokter?”ucap Syabila. 

 “Dokter bicarakan dahulu dengan Abi kamu.”kata dokter. 

Dengan wajah yang cemas, dokter meninggalkan kamar kakek dan mencari abi. Saat 

bertemu dengan Abi, dokter menyuruh Abi keruangannya. 

 “Bagaimana keadaan kakek?”tanya Abi. 

 “Nauzubillahimindzalik. Seharusnya kakek sudah siuman dari tadi.”jawab 

dokter. 

 “Lalu kenapa kakek belum juga siuman, dokter?”tanya Abi kembali. 

 “Saya perhatikan kakek tidak struk pada saat jatuh, dan tidak ada tanda-tanda 

gegar otak.”jawab dokter. 



 “Kalau begitu apa yang menyebabkan kakek belum juga siuman?”tanya Abi 

kembali. 

 “Saya akan melakukan scan ulang. Insyaallah dengan begitu saya akan 

mengetahui penyebabnya.”jawab dokter. 

 “Kalau begitu saya permisi ya, dokter.” 

 “Ya, silahkan.” 

Abi hanya bisa menahan air matanya saat bertemu anak-anaknya dikamar kakek. 

 “Tadi dokter mencari Abi.”kata Saskia. 

 “Abi sudah bertemu dengan dokter.” 

 “Lalu apa kata dokter, Abi?”tanya Syabila. 

 “Kakek baik-baik saja, Syabila.”jawab Abi. 

 “Tetapi kakek tidur terus, Abi.”ucap Syariva. 

 “Syariva . . kakek masih perlu istirahat, jadi belum bisa bangun.”sambung Ibu 

Zahra. 

 “Benar apa yang dikatakan oleh Ibu Zahra. Oh iya, Abi harus kekantor 

sekarang untuk menyelesaikan tugas, dan insyaallah sebelum adzan Maghrib, Abi 

akan kembali.”kata Abi. 

 “Iya, Abi. Semoga pekerjaan Abi cepat selesai.”ucap Syabila. 

 “Kalau begitu saya yang akan menjaga anak-anak.”sambung Ibu Zahra. 

 “Tidak perlu, kak Syabila bisa menjaga kita.”cetus Saskia. 

 “Kata Saskia benar, tetapi kalau ditemani dengan Ibu Zahra kan juga tidak 

apa-apa.”sambung Syabila. 

 “Jika Ibu Zahra mau menjaga kalian kan jauh lebih baik, kalau begitu Abi 

pergi kekantor, ya. Assalamu’alaikum.”seru Abi. 

 “Wa’alaikum salam.” 

Saskia hanya bisa kesal kepada semua orang, lalu Syariva pun mendekatinya. 

 “Kenapa dengan kakak?”tanya Syabila bingung. 

 “Tidak apa-apa.”jawab Saskia kesal. 

 “Syariva tolongin kakak saja, ya.”sambung Syabila. 

 “Apa yang bisa Syariva bantu, kak?”tanya Syariva. 

 “Kamu tolong pijatkan kakinya kakek, ya!”seru Syabila. 

 “Iya, kak. 

Dengan  hati-hati Syariva memijatkan kaki kakeknya. Tanpa tersadari kaki kakek 

bergerak dan Syariva pun kaget melihatnya. 



 “Kak . . kaki kakek bergerak!”seru Syariva. 

 “Alhamdulillah! Kakek sudah sadar.”sambung Ibu Zahra. 

Mereka pun mendekati kakek untuk melihat keadaan kakek. Dengan perlahan, kakek 

membuka matanya dan langsung tersenyum kepada mereka semua. 

 “Syukur alhamdulillah, kakek sudah sadar.”kata Syabila senang. 

 “Kakek jangan diajak bicara dulu, ya!”kata Ibu Zahra. 

Syabila dan Syariva menganggukkan kepalanya, sedangkan Saskia tak mengacuhkan 

pembicaraan Ibu Zahra, ia malah mengajak kakek berbicara. 

 “Kakek . . Saskia rindu sekali dengan kakek. Kakek jangan tidur lagi, 

ya!”ucap Saskia. 

 “Saskia . . Ibu Zahra kan sudah bilang untuk tidak mengajak kakek bicara 

dulu, lebih baik kamu panggil dokter kemari!”jelas Syabila. 

Dengan wajah yang cemberutan Saskia keluar dari kamar kakek dan mencari dokter. 

Saat menuju keruangan dokter, ia melihat sosok wanita yang mirip sekali dengan 

uminya. Tetapi saat Saskia mengikutinya, wanita itu menghilang. 

 “Apa tadi Umi, ya?”tanya Saskia bingung. 

Tiba-tiba seseorang lelaki memegang pundak Saskia. 

 “Apa yang sedang kamu lakukan disini?”tanya sesorang. 

 “Dokter? Saskia ingin memangil dokter.”katanya. 

 “Memang ada apa? Apa yang terjadi dengan kakek kamu?”tanya dokter 

cemas. 

“Alhamdulillah kakek sudah sadar, dokter.”jawab Saskia. 

“Wah . . Syukurlah. Kalau begitu sekarang dokter akan memeriksa kakek 

kamu lebih lanjut.”jelas dokter. 

Mereka berdua pun menuju kamar kakek dengan wajah yang gembira. Saat 

didepan pintu mereka bertemu dengan Abi yang juga ingin masuk ke kamar kakek. 

“Kakek sudah sadar, Abi.”kata Saskia senang. 

“Alhamdulillah. Kalau begitu ayo kita masuk.”ucap Abi. 

Abi langsung melihat kakek dan memegang tangannya kakek. Dengan perasaan 

senang Abi mencium keningnya kakek. Lalu dokter langsung memriksa keadaan 

kakek yang makin membaik. 

 “Meskipun demikian, kakek harus banyak istirahat.”jelas dokter. 

 “Iya, dokter.”sambung Abi. 



Mereka semua pun senang melihat kakek sudah mulai membaik. Dan tak terasa waktu 

maghrib pu tiba dan adzan lalu berkumandang. 

 “Kita shalat berjama’ah, ya.”kata Abi. 

 “Ok Abi!”ucap mereka serentak. 

Tak mau ketinggalan untuk shalat berjama’ah, kakek pun ikut shalat bersama abi 

meskipun kakek harus shalat di tempat tidur. Doa dan tadarus pun tak ketinggalan saat 

mereka selesai shalat. Syabila, Saskia, dan Syariva langsung memeluk kakek saat 

selesai tadarus. 

 “Maaf ya, sepertinya Ibu harus pulang sekarang.”kata Ibu Zahra. 

 “Mengapa cepat sekali Ibu harus pulang?”tanya Syariva. 

 “Iya Ibu harus pulang, karna keluarga Ibu pasti akan khawatir.”jawab Ibu 

Zahra. 

 “Kalau begitu saya antar Ibu pulang.”sambung Abi. 

 “Mengapa harus diantar Abi? Apa Ibu Zahra tidak bisa pulang sendiri?”tanya 

Saskia marah. 

 “Ini kan sudah malam, bahaya kalau Ibu Zahra pulang sendirian.”jelas Abi. 

Tak bisa membantah Saskia terdiam melihat Abinya berkata seperti itu. Sesudah 

permisi dengan kakek, Abi pun mengantarkan Ibu Zahra pulang kerumahnya. 

 “Benerkan, kak. Ibu Zahra sudah menguasai Abi.”kata Saskia. 

Karna tak ingin kakek dan Syariva mendengar perkataan Saskia, Syabila pun 

menariknya keluar. 

 “Apa maksud kamu berkata seperti itu didepan kakek dan Syariva?”tanya 

Syabila marah. 

 “Saskia ingin mereka tahu, kalau Ibu Zahra ingin menggantikan posisi 

Umi.”jawab Saskia. 

 “Sudah cukup. Kalau kamu masih terus membahas masalah ini, kakak tidak 

mau bicara dengan kamu.”jelas Syabila. 

Tak ingin terus bertengakar dengan adiknya, Syabila pun masuk kekamar kakek 

kembali. 

 “Syariva lapar, kak!”ucap Syariva. 

 “Kalau begitu kakak beli makanan dulu, dan kamu bersama kak Saskia jaga 

kakek, ya.” 

Saskia dan Syariva pun menjaga kakek di kamar, sedangkan Syabila pergi keluar 

untuk membeli makanan. Saat mereka berdua sedang memijatkan kakek, tiba-tiba 



kakek minta tolong kepada cucunya. Karna khawatir melihat kakek minta tolong, 

Saskia berlari keluar kamar mencari dokter. Sedangkan Syariva menangis melihat 

kakeknya menahan sakit. 

 “Kenapa dengan kakek?”tanya Syariva bingung. 

 “Sya . . ri . . va . . ka.. kek ingin ka..mu tum..buh seba..gai gadi..s yang 

sha..leh, melin..dungi kakak-ka..kakmu dan A..bi, se..perti Um..i”kata kakek latah. 

 “Syariva akan mengikuti semua perintah kakek.”ucap Syariva sedih. 

 “Kalau ka..mu ing..in bertem..mu Um..mi, ambil..lah fot..tonya di kamar 

ka..kek, insya..allah kamu ak..an bertem..mu dengan Um..mi.”sambung kakek. 

 “Tetapi kek, kata kak Saskia Umi sudah meninggal dan tidak akan pernah 

kembali lagi.”ucap Syariva. 

 “Ke.. mungki..nan Um..mi masih hid..up, tetapi di raha..siakan da..hulu.”jelas 

kakek. 

 “Kenapa harus dirahasiakan, kek?”tanya Syariva. 

 “Kar..na ini mas..ih kemung..kinan.”jawab kakek. 

Kakek lalu mengucapkan dua kalimat syahadat dan langsung memejamkan matanya. 

Syariva yang melihat kakeknya terdiam langsung berlari mencari Syabila dan Saskia. 

Saat didepan pintu Syariva langsung melihat dokter dan Saskia. 

 “Bagaimana keadaan kakek?”tanya dokter. 

 “Kakek tidur lagi, dokter.”jawab Syariva sedih. 

 “Astaghfirullah’aladzim. Kalau begitu kalian harus segera menelpon Abi.”seru 

dokter. 

Dokter lalu bergegas masuk ke kamar kakek dan langsung memeriksa kakek yang 

telah terbujur kaku ditempat tidur. Sedangkan Saskia dan Syariva masih berada diluar 

kamar untuk menelpon Abi. 

 “Inalillahiwainnailaihiraji’un!”seru dokter. 

 “Apa yang terjadi dengan kakek, dokter?”tanya Syabila sambil berlari kearah 

dokter. 

 “Ini sudah saatnya kakek kembali kepada sang ilahi.”jawab dokter. 

 “Inalillahiwainnailaihiraji’un! Boleh tidak Syabila melihat kakek untuk 

terakhir kalinya?” 

 “Silahkan!”seru dokter. 

Syabila langsung memeluk kakeknya dengan persaan yang sangat sedih. Namun, ia 

tetap harus merelakan kepergian kakeknya. Dengan satu ciuman terakihir dikening 



kakek, Syabila langsung berlari keluar kamar karna tak sangggup menahan tangisnya. 

Dari kejauhan terlihat Abi yang sedang berlari menuju anak-anaknya. 

 “Ada apa dengan kakek?”tanya Abi. 

 “Kakek sudah meninggal, Abi.”jawab Saskia. 

 “Apa? Kakek sudah meninggal?”sambung Syabila. 

 “Inalillahiwainnailahiraji’un!”seru Abi sambil masuk kekamar. 

Syabila langsung memeluk kedua adiknya yang sedang menangis. Suasana haru 

mewarnai kamar kakek. Karna ingin melihat kakek untuk yang terakhir kalinya, 

Syabila dan Syariva masuk kekamar dan langsung memeluk kakek. Tak satupun kata 

yang keluar dari mulut mereka kecuali menangisi kepergian kakek. Mereka hanya 

bisa melihat kakek yang dibawa oleh dokter. 

 “Mau dibawa kemana kakek, Abi?”tanya Saskia. 

 “Kakek akan dibersihkan dahulu, lalu akan dibawa pulang kerumah.”jawab 

Abi. 

Air mata yang keluar membasahi wajah mereka tak kunjung mereda. Syabila, Saskia, 

dan Syariva langsung memeluk Abi. 

 “Kalian harus ikhlas, karna ini semua kehendaknya Allah.”ucap Abi. 

 “Sekarang kakek sudah menyusul Umi, Saskia sedih sekali.”kata Saskia. 

Syariva terdiam sejenak mendengar kakaknya berkata seperti itu. Ia teringat perkataan 

kakek sebelum kakek meninggal dunia. Namun, Syariva memendamnya karna ia juga 

mengingat pesan dari kakek untuk merahasiakannya. 

 “Kalau begitu, kita harus segera pulang untuk menyolatkan kakek.”jelas Abi. 

Setelah selesai mengurusi semua administrasi dirumah sakit, Abi lansung pulang 

bersama ketiga anaknya untuk menyolatkan kakek. Abi juga menelpon Ibu Zahra dan 

teman-temannya untuk berdoa bersama dirumahnya. Setelah sampai dirumah 

sambutan diwarnai dengan tangisan. Semua orang yang telah menunggu kedatangan 

kakek dirumah merasa kehilangan. Kesedihan yang mereka tunjukkan saat melihat 

kakek terbujur kaku diturunkan dari mobil ambulance menuju kedalam rumah. 

Sebelumnya kakek dimandikan oleh Abi, dan setelah itu kakek langsung dipakaikan 

kain kafan. Sudah banyak yang berkumpul diruangan untuk mendoakan dan 

menyolatkan kakek. Ibu Zahra tampak prihatin melihat Syariva  yang terus menangis 

melihat kakeknya tak bernyawa lagi. Dengan lembut Ibu Zahra langsung memeluk 

Syariva yang sedang menangis. Ibu Zahra pun mengajak Syabila, Saskia, dan Syariva 

untuk menyolatkan kakek. Dengan khusu’ mereka menyolatkan kakek. Setelah selesai 



menyolatkan kakek,mereka langsung pergi kepemakaman untuk memakamkan kakek. 

Saat dipemakaman Syariva terus saja menangisi kepergian kakeknya. Karna tak 

sanggup melihat kakek dikebumikan, Syariva menjauh dari pemakaman dan melihat 

sosok wanita yang berdiri dikejauhan melihat pemakaman kakek. Wanita itu memakai 

baju muslim dan jilbab serta wajahnya tetutup oleh cadar. Ia sama sekali belum 

pernah melihat wanita tersebut. Karna bingung, Syariva langsung mendekati wanita 

itu. 

 “Assalamu’alaikum!”seru Syariva. 

 “Wa’alaikumsalam! Syariva?”ucap wanita tersebut. 

 “Iya, nama saya Syariva. Dan Ibu siapa?”tanya Syariva. 

 “Sa..saya petugas kebersihan dikuburan ini.”jawab wanita tersebut. 

 “Oh . . Tetapi darimana Ibu mengetahu nama saya?” 

 “Saya sempat mengenali keluarga kamu. Dan apakah saya boleh memeluk 

kamu?” 

Sebelum Syariva menjawab, wanita itu langsung memeluknya sambil menangis. Tak 

dapat berbuat apapun, Syariva membalas pelukan wanita tersebut. Saat dipelukan 

wanita itu, Syariva merasa ketenangan dan juga merasakan kehangatan yang begitu 

dalam. Tanpa disadari Abi memanggil Syariva berulangkali sehingga membuat wanita 

itu melepasakan pelukannya dan pergi meninggalkan Syariva. 

 “Apa yang sedang kamu lakukan, Syariva?”tanya Abi. 

 “Tidak ada, Abi.” 

 “Kalau begitu kita kembali kepemakaman kakek, untuk berdoa.”jelas Abi. 

Syariva pun mengikuti langkah Abi menuju pemakaman kakek sambil menoleh 

kebelakang. Didalam hatinya terus bertanya-tanya tentang wanita itu. Sampai 

dipemakaman kakek, keadaan masih seperti semula. Tangisan terus mewarnai 

pandangan Syariva. 

 “Kalau begitu marilah kita berdoa untuk Almarhum Abi saya, H. Rahmat bin 

Siddiq, semoga beliau diterima disisi Allah swt.”kata Abi. 

Semua orang menengadah tangan seraya meminta kepada Allah. Setelah selesai 

berdoa semua orang pun pulang, hanya Abi, Ibu Zahra, Syabila, Saskia, dan Syariva 

yang masih berada dipemakaman. 

 “Sebaiknya sekarang kita pulang, kita harus mengikhlaskan kepergian 

kakek.”kata Abi. 



Dengan berat hati mereka akhirnya pulang dengan wajah sedih. Meskipun demikian, 

mereka harus ikhlas atas kepergian kakek untuk selamanya. Diperjalanan pulang 

perasaan Syariva terus bertanya-tanya tentang wanita yang bertemu dengannya di 

pemakaman tadi. Namun, ia sama sekali tidak menceritakannya dengan Abi ataupun 

kakak-kakaknya. Meraka pun akhirnya sampai dirumah setelah mengantarkan Ibu 

Zahra pulang. Rumah mereka masih dikunjungi beberapa rekan-rekan kakek dan Abi. 

Syabila dan Saskia membereskan rumah mereka yang sedikit berantakan, sedangkan 

Syariva hanya berdiri memandangi kakak-kakaknya. 

 “Ada yang bisa Syariva bantu, kak?”tanya Syariva. 

 “Sudahlah Syariva, lebih baik kamu tidur saja dikamar. Karna kamu besok 

harus pergi kesekolah.”jawab Syabila. 

 “Kalau begitu Syariva tidur ya, kak! Tetapi jika perlu bantuan, kakak panggil 

saja Syariva.”ucap Syariva. 

 “Ya sudah.” 

Karna tak ada yang memerlukan bantuannya, Syariva berjalan menuju kamar dengan 

wajah yang sedih. Saat sampai didepan pintu kamarnya, ia teringat sesuatu yang 

diucapkan kakek kepadanya. 

 “Oh iya, dikamar kakek kan ada fotonya Umi!”kata Syariva. 

Syariva lalu menuju kamar kakek untuk mengambil foto Umi, karna tak ada lagi foto 

Umi yang disimpan ataupun dipajang dirumah selain foto Umi yang berada dikamar 

kakek. Saat memasuki kamar kakeknya, Syariva langsung kepikiran akan kakek yang 

sering berada dikamar itu. Syariva langsung berlari ketempat tidur kakek untuk 

melepas rindu meskipun hanya sesaat. Dibukanya lemari pakaian kakek yang masih 

dipenuhi baju-baju yang sering dipakai kakek. Syariva pun tak kuasa menahan air 

matanya, demikian pula air matanya jatuh seketika. Dilemari paling bawah adalah 

tempat biasa kakek menaruh foto Umi. Ia membukanya dan langsung mengambil 

album foto Uminya. Dibukanya perlahan album foto yang berisi foto-foto Umi. Air 

mata pun berjatuhan membasahi pipinya. 

 “Apa Umi masih ada didunia ini? Tetapi mengapa kak Saskia berkata kalau 

Umi sudah tiada. Dan itu sangat bertolak belakang dengan ucapan kakek. Syariva 

ingin sekali Umi hadir di ulang tahun Syariva sebentar lagi, dan Syariva mohon 

Umi.”kata Syariva sambil memandangi foto Umiya. 

Karna terlalu letih, Syariva pun tertidur dikamarnya kakek. Tak ada yang 

menyadarinya sehingga Syariva tertidur lelap dikamar kakek. seperti biasa malam 



berganti pagi. Namun tidak seperti biasanya, Abi tidak pergi kekantor sebelum 

membereskan ketiga putrinya. Syariva terbangun saat mendengar teriakan Saskia 

memanggil namanya. Dengan bergegas Syariva bangkit dar tidurnya dan 

meyembunyikan foto Umi diselimut tempat tidur kakek. 

 “Kamu tidur dimana tadi malam?”tanya Saskia. 

 “Syariva tadi malam tidur dikamarnya kakek.”jawab Syariva. 

 “Kalau begitu cepat ambil wudhu agar kita shalat berjama’ah.”sambung Abi. 

Mereka lalu menuju kamar mandi untuk mengambil air wudu. Sambil menunggu 

ketiga putrinya, Abi pun membaca al-qur’an. Dengan cepat Syabila berlari menuju 

Abi dan disusul oleh kedua adiknya. Mereka pun shalat berjama’ah bersama tanpa 

kakek. Dan beberapa menit kemudian, mereka pun berdoa dan tadarus bersama. 

Dalam benak Syariva masih sedih dengan kepergian kakeknya. Setelah selesai 

bertadarus, mereka lalu bersiap-siap untuk pergi kesekolah dan menuju meja makan 

untuk sarapan bersama. Seperti biasanya Abi dan anak-anaknya berdoa dan tidak 

bersuara sedikit pun pada saat sarapan. Makanan pun telah mereka habiskan dan 

mereka langsung berdoa, lalu Syabila membereskan semua piring yang ada dimeja 

makan dengan dibantu oleh kedua adiknya. 

 “Mulai sekarang, kita harus lebih mandiri lagi.”kata Syabila. 

 “Itukan sudah kewajiban kita, jadi untuk apa diingatkan.”ucap Saskia. 

 “Kalau begitu, kakak akan mengingatkan kamu untuk lebih sopan kepada 

orang yang lebih tua!”jelas Syabila. 

Saskia tidak mengacuhkan perkataan kakaknya dan langsung menuju kamar untuk 

merapikan dirinya. Sedangkan Syariva bingung melihat kedua kakaknya yang terus-

teusan bertengkar. 

 “Ada apa dengan kak Syabila dan kak Saskia?”tanya Syariva bingung. 

 “Sudah. Kamu pergi kekamar dan rapikan diri kamu.”ucap Syabila. 

Syariva hnya bisa kecewa mendengar kakaknya berkata seperti itu, namun ia tetap 

mengikuti perkataan kakaknya. Abi hanya bisa tersenyum melihat Syariva sedih 

sambil berjalan menuju kamar. 

 “Mengapa kamu, Syariva?”tanya Abi. 

 “Tidak ada apa-apa, Abi.”jawabnya dan langsung berlari menuju kamar. 

Syabila pun menyusul adiknya menuju kamar dan merapikan dirinya untuk pergi 

kesekolah. Selesai merapikan diri, mereka bersamaan berlari menuju garasi mobil. 

Sedangkan Abi sudah lama menunggu ananknya. 



 “Kami bertiga pergi dengan siapa, Abi?”tanya Syariva. 

 “Kebetulan hari ini Abi mengambil cuti untuk beberapa hari, jadi sekarang 

kalian Abi antar kesekolah.”jawab Abi. 

Dengan gembira mereka memasuki mobil sehingga mobil pun langsung berjalan 

menuju sekolah mereka. Abi kelihatan bingung melihat sikap Saskia yang berbeda 

dari biasanya. 

 “Mengapa dengan kamu, Saskia?”tanya Abi. 

 “Saskia hanya lelah saja, Abi.”jawab Saskia. 

Abi pun tersenyum mendengar jawaban dari anaknya. dari tebakannya Abi berfikir 

bahwa Saskia sedang bertengkar dengan Syabila. 

 “Allah tidak menyukai hambanya yang suka bertengkar, apalagi sesama 

saudara sendiri.”jelas Abi. 

 “Siapa yang bertengkar, Abi?”tanya Syabila. 

 “Mungkin saja anak Abi ada yang bertengar.”jawab Abi. 

 “Tetapi Saskia tidak bertengkar dengan kak Syabila, Abi.”sambung Saskia. 

 “Siapa yang bilang Saskia dan Syabila bertengkar? Wah . . Atau kalian 

memang benar bertengkar, ya? Kalau begitu ceritakan kepada Abi, apa yang 

menyebabkan kalian bertengkar?” 

 “Saskia sudah tidak sopan lagi kepada orang yang lebih tua.”jelas Syabila. 

 “Kak Syabila saja yang tidak mau mendengar perkataan Saskia.”sambung 

Sakia. 

Abi hanya bisa menggelengkan kepalanya saat melihat anaknya bertengkar 

dihadapannya. Tanpa terasa sekolah sampailah di sekolah Saskia da mobil pun 

berhenti. Karna masih kesal dengan kakaknya, Saskia hanya menyalami Abi dan 

langsung masuk keseolah sesudah pamitan kepada Abi. 

 “Benarkan, Abi. Saskia sudah tidak lagi menghargai Syabila.”kata Syabila 

sedih. 

 “Apa yang membuat Saskia seperti ini kepada kamu?”tanya Abi sambil 

menjalankan mobilnya. 

 “Memang ini semua karna Syabila tidak pernah mendengar perkataannya. 

Tetapi Abi, apa harus Syabila mendengar perkataanya yang salah?” 

 “Apa maksudnya, Syabila?” 

 “Saskia berkata bahwa Ibu Zahra ingin menggantikan posisinya Umi, Abi.” 

 “Tetapi Ibu Zahra tidak mungkin seperti itu.”sambung Syariva. 



 “Jadi masalahnya itu, kalau begitu nanti pulang sekolah Abi akan menjemput 

kalian semua dan membicarakan masalah ini dirumah.”jelas Abi. 

Mereka berdua pun menganggukkan kepalanya. Dan tak terasa sampailah mereka 

disekolah Syariva. Tak lupa Syariva menyalami Abi dan kakaknya, lalu ia pun 

berpamitan untuk masuk kesekolah. Dengan perlahan Syariva memasuki kelasnya 

yang sudah ramai oleh teman-temannya. Saat ia masuk tampak beberapa anak 

mendekatinya dan mengajaknya untuk berbicara. 

 “Syariva . . kakek kamu telah meninggal dunia, ya?” 

 “Iya, Aisyah. Tadi malam kakek dimakamkan.”jawab Syariva. 

 “Kalau begitu, kita turut berduka cita atas kepergian kakek kamu.” 

Syariva membalas perkataan temannya dengan senyuman. Setelah selesai berbicara 

dengan temannya, Syariva mendekati bangkunya lalu duduk. Tak terasa waktu terus 

berjalan sehingga bel masuk pun berbunyi. Ibu Zahra dengan pakaian yang berwarna 

hijau pun mauk kekelas Syariva. 

 “Assalamu’alaikum.” 

 “Wa’alaikumsalam.” 

Ibu Zahra lalu duduk dibangkunya dan langsung melihat Syariva. Saat melihat wajah 

ibu Zahra, ia lalu teringat dengan pertengkaran kedua kakaknya. Karna bingung 

melihat Syariva berkhayal, Ibu Zahra pun mendekatinya. 

 “Apa yang sedang kamu fikirkan, Syariva?”tanya Ibu Zahra. 

 “Ibu.” 

 “Ada apa dengan Ibu?” 

Syariva terdiam sejenak memikirkan jawaban dari pertanyaan ibu Zahra, karna tak 

ingin Ibu Zahra tersinggung, Syariva pun berbohong. 

 “Kata Abi, Ibu Zahra itu cantik.”jawabnya bohong. 

Ibu Zahra hanya bisa tersipu malu mendengar perkataan dari Syariva. Sedangkan 

Syariva hanya bisa menyesal karna telah membohongi ibu Zahra. 

 “Kalau begitu kamu jangan melamun seperti itu lagi, karna setan sangat suka 

kepada orang yang sering melamun.”jelas Ibu Zahra. 

Syariva pun menganggukkan kepalanya dan langsung mengambil buku pelajaran yang 

akan dipelajarinya. Dengan serius, ibu Zahra mengajarkan murid-muridnya dengan 

sedikit canda tawa. Tak terasa bel istirahat pun berbunyi dan tak seperti biasanya, 

Syariva berlari keluar kelas untuk bermain dengan teman-teman barunya. Saat sedang 

asyiknya bermain, Syariva melihat sosok wanita yang sedang memperhatikannya. Tak 



asing baginya wajah wanita itu, karna sebelumnya ia merasa pernah bertemu 

dengannya. Syariva lalu meninggalkan teman-temannya dan langsung berlari menuju 

wanita itu. 

 “Assalamu’alaikum.” 

 “Wa’alaikumsalam.” 

 “Ibu pernah bertemu dengan Syariva dipemakaman kakek, kan?”tanya 

Syariva. 

 “Benar sekali Syariva. Dan bagaimana keadaan kamu sekarang?” 

 “Alhamdulillah keadaan Syariva baik-baik saja, tetapi sedikit sedih.” 

 “Apa karna kepergian kakek yang membuat kamu sedih?” 

 “Begitulah, Bu. Tetapi Abi selalu berkata agar kita harus mengikhlaskan 

kepergian orang yang kita sayangi. Dan sekarang Syariva sudah kehilangan dua orang 

yang Syariva sayang, dan Syariva harus mengikhlaskannya agar mereka tenang disisi 

Allah.” 

 “Selain kakek, siapa yang sudah meninggalkan kamu?” 

Karna bel masuk berbunyi Syariva pun tak sempat menjawab pertanyaan dari wanita 

bercadar tersebut. Ia pun berlari menuju temannya. Syariva pun lupa bertanya siapa 

wanita itu dan membuatnya terus kebingungan. Perasaan bingung pun ia rasakan saat 

itu sehingga membuatnya tidak berkonsentrasi saat belajar. 

 “Ada apa dengan kamu, Syariva?”tanya Ibu Zahra. 

Syariva hanya menggelengkan kepalanya dan langsung mendengarkan pelajaran dari 

Ibu Zahra kembali. Satu jam pun lewat sudah sehingga terdengarlah suara bel 

berbunyi keras. Anak-anak brsorak kegirangan mendengarnya demikianpula Syariva, 

ia langsung berlari menuju parkiran. Ia lalu menuju Abi dan langsung memeluknya. 

 “Bagaimana tadi belajarnya? Apa yang telah kamu dapatkan?”tanya Abi. 

 “Maafkan Syariva, Abi. Tadi Syariva kurang memperhatikan 

pelajarannya.”jawab Syariva sedih. 

 “Apa yang membuat kamu tidak berkonsentrasi dalam belajar?” 

 “Mungkin Syariva masih trauma atas kepergian kakek, jadi konsentrasi diri 

Syariva berkurang.”sambung Ibu Zahra. 

 “Bisa saja, tetapi itukan tidak baik untuk Syariva.”ucap Abi. 

 “Itukan sudah biasa bagi anak-anak yang baru saja kehilangan orang yang 

berarti.”kata Ibu Zahra. 

 “Ya itu memang benar. Dan Ibu Zahra mau pulang kerumah?” 



 “Kebetulan saya harus menyelesaikan beberapa pekerjaan, sehingga belum 

bisa pulang sekarang.” 

 “Kalau begitu, kita permisi pulang dulu dan jika terjadi sesuatu, Ibu bisa 

menghubungi saya.” 

Ibu Zahra lalu menganggukkan kepalanya dan langsung memeluk Syariva. 

 “Kalau begitu Syariva dan Abi pulang dulu, ya. Assalamu’alaikum.”kata 

Syariva. 

Syariva pun berlari menuju  mobilnya yang ada diparkiran. Tak lupa ia melambai 

tangannya kepada Ibu Zahra saat mobil berjalan. 

 “Mengapa ya, Abi. Kak Saskia tidak menyukai Ibu Zahra?”tanya Syariva. 

 “Mungkin karna kak Saskia belum dekat saja dengan Ibu Zahra, coba kalau 

mereka dekat, pasti kak Saskia juga suka dengan Ibu Zahra.”jawab Abi. 

Syariva lalu menggelengkan kepalanya karna mengerti dengan ucapan Abi. Mereka 

pun menuju ke sekolah Syabila yang sedikit jauh dari sekolah Syariva. Tak terasa 

mobil Abi pun berhenti tepat didepan sekolah Syabila, namun mereka harus 

menunggu beberapa jam lagi karna belum saatnya Syabila pulang sekolah. 

 “Abi rindu tidak kepada kakek?”tanya Syabila. 

 “Kalau Abi, rindu sekali kepada kakek.”jawab Abi. 

Syariva lalu tersenyum mendengar perkataan Abi, karna kelelahan ia pun tertidur 

didalam mobil. Sesekali Abi memandang wajah Syariva yang sedang tidur. Tanpa 

disadari air mata Abi pun terjatuh sehingga membuatnya keluar dari mobil. Abi pun 

mengunci pintu mobil agar tak ada yang membukanya, sedangkan Syariva sudah 

tertidur lelap didalamnya. Waktu pun terus berjalan sehingga terdengarlah bel 

berbunyi dari sekolah Syabila, dan Abi langsung mencarinya. 

 “Abi . .”ucap Syabila. 

 “Bagaimana belajarnya, Syabila?”tanya Abi. 

 “Syabila senang sekali, karna Syabila dapat menyelesaikan tugas dengan baik 

dan benar.”jawab Syabila. 

 “Kalau begitu nanti Abi akan memberi kamu hadiah, dan sekarang masuklah 

kedalam mobil.” 

 “Wah . . terimakasih, Abi.” 

Syabila dan Abi lalu masuk kedalam mobil, dengan wajah yang senang ia melihat 

adiknya sedang tetidur lelap. 

 “Jangan berisik ya, Syabila! Kasihan kalau Syariva terbangun.”jelas Abi. 



Karna tak ingin mengganggu adinya yang sedang tidur, Syabila pun tak jadi bercerita 

kepada Abinya. Wajah senang Syabila pun berubah menjadi wajah kesal. Mobil pun 

berjalan menuju sekolah Saskia, karna Abi tak ingin Saskia terlalu lama menunggu, 

sehingga mobil pun berjalan dengan cepat. Sesampainya disana terlihatlah wajah 

kesal Saskia sambil melihat jam tangan yang dipakainya. Abi pun mengelekson mobil 

agar Saskia melihatnya. Sambil berlari Saskia langsung masuk kedalam mobil. 

 “Maafkan Abi ya, Saskia.”kata Abi. 

 “Tidak apa-apa, Abi.”jawab Saskia. 

 “Kalau begitu wajahnya jangan seperti itu, tetapi kamu harus senyum. Karna 

senyum itukan ibadah.”jelas Abi. 

Saskia lalu tersenyum setelah mendengar ucapan Abi. Namun wajahnya kembali kesal 

setelah melihat Syabila yang duduk disebelahnya. Karna tak ingin terus-terusan 

bertengkar dengan Saskia, Syabila pun membalas pandangan adiknya dengan 

senyuman. 

 “Kamu masih marah, ya?”tanya Syabila. 

 “Saskia bukan marah, tetapi kecewa.”jawab Saskia. 

 “Lebih baik kita selesaikan masalah ini dirumah saja, agar Syariva tidak 

terganggu tidurnya.”sambung Abi. 

Syabila dan Saskia pun terdiam mendengar perkataan Abi, lalu mereka saling 

berpandangan. Akhirnya sampailah mereka kerumah, Syabila dan Saskia pun turun 

mendahului Abi yang sedang memasuki mobil ke garasi. Sambil menarik tangan 

Saskia, Syabila pun masuk kerumah. 

 “Sekarang masalah kita cuma satu.”ucap Syabila. 

 “Apa memang masalahnya?”tanya Saskia. 

 “Syariva!” 

 “Mengapa dengan Syariva?” 

 “Karna Syariva Abi dekat dengan Ibu Zahra.” 

 “Lalu mengapa? Bukannya kakak biasa saja dengan kedekatannya Abi dan Ibu 

Zahra?” 

 “Jika karna itu kita bertengkar, apa masih bisa dikatakan biasa saja?” 

 “Lalu kita harus bagaimana?” 

Syabila dan Saskia pun memberhentikan pembicaraannya setelah melihat Abi masuk 

kerumah dengan mengendong Syariva. 

 “Apa yang sedang kalian lakukan disini?”tanya Abi. 



 “Kita berdua sedang menunggu Abi.”jawab Syabila. 

 “Kalau begitu kalian lekas ganti pakaian, karna sebentar lagi adzan Dzuhur 

akan berkumandang.” 

Mereka berdua lalu berlari menuju kamar masing-masing, sedangkan Abi berjalan 

menuju kamar Syariva. Setelah selesai berganti pakaian, Saskia lalu menuju kamar 

kakaknya. Sesudah mengetuk pintu lalu ia pun masuk. 

 “Ada apa Saskia?”tanya Syabila. 

 “Saskia masih bingung dengan rencana yang akan kita lakukan.” 

 “Setelah kakak fikir, untuk apa kita melakukan semua itu jika Abi menderita.” 

 “Maksudnya, kak?” 

 “Abi pasti butuh seseorang untuk membantunya membimbing kita menjadi 

anak yang Abi inginkan, jadi jika Ibu Zahra menggantikan posisi Umi, itukan tidak 

masalah.” 

 “Saskia tidak setuju dengan pendapat kakak, karna Saskia tidak telalu 

menyukai Ibu Zahra.” 

 “Kamu mau tidak membahagiakan Abi dan Umi, kalau mau dengan inilah kita 

tunjukkan.” 

 “Apa tidak ada cara yang lain?” 

 “Tidak. Karna Abi hanya membutuhkan seseorang untuk membantunya 

membimbing kita, dan Umi pasti akan bahagia jika melihat Abi bahagia.” 

Tanpa disadari Abi mendengarkan pembicaraan mereka berdua, karna tak ingin 

mengganggu, Abi hanya bisa menunggu didepan pintu hingga mereka keluar dari 

kamar. Tepat adzan Dzuhur berkumandang mereka berdua keluar dari kamar dan 

langsung melihat Abi yang berdiri didepan pintu. 

 “MasyaAllah. Mengapa Abi disini?”ucap Syabila. 

 “Maaf karna Abi sudah mendengarkan pembicaraan kalian tanpa sengaja.” 

 “Kita yang seharusnnya minta maaf, Abi. Sekarang kita berdua sudah sepakat 

untuk mengikhlaskan kedekatan Abi dengan Ibu Zahra.”jelas Syabila. 

 “Untuk apa Abi dekat dengan seseorang yang tidak kalian suka.” 

 “Tetapi Abi, kita akan belajar untuk menyukai Ibu Zahra, karna ini juga untuk 

kebahagiaan Abi.”kata Syabila. 

 “Kalau begitu kita shalat dahulu, InsyaAllah kita akan mendapatkan 

jawabannya.”jelas Abi. 



Mereka lalu mengambil wudhu untuk shalat Dzuhur berjama’ah. Dengan bergegas 

Syariva menyusul kakak-kakaknya yang sudah berada di mushala. Syariva hanya bisa 

tersenyum malu melihat wajah Saskia yang sedikit kesal melihatnya. Karna semuanya 

telah berkumpul dimushala, Abi pun memulai shalatnya. Dengan khusu’ mereka 

melaksanakannya. Setelah selesai shalat Abi lalu memimpinkan doa untuknya dan 

anak-anaknya. Tangisan lalu mewarnai wajah mereka saat sedang berdoa untuk 

kakek. Seperti biasanya, setelah selesai berdoa mereka pun tadarus. Sesekali Syariva 

terbayang wajah kakek yang sering mengajarinya mengaji, namun wajah itu telah 

pergi meninggalkannya.  

 Setelah selesai tadarus Abi lalu mengajak ketiga putrinya untuk keluar dari 

rumah agar menghilangkan rasa sedih dari mereka bertiga. Dengan semangat mereka 

berlari menuju taman untuk bermain bersama. Tawa dan senyuman pun menghiasi 

wajah mereka. Saat sedang asyiknya bermain, tiba-tiba Abi menyuruh ketiga putrinya 

untuk mendekat kepadanya. 

 “Ada apa, Abi?”tanya Syabila. 

 “Setelah Abi meminta jawaban kepada Allah dari semua pertanyaan Abi, 

sekaranglah Abi mendapatkan jawabannya.” 

 “Jawaban untuk apa, Abi?”tanya Syabila kembali. 

 “InsyaAllah, Abi akan melamar Ibu Zahra.” 

 “Maksudnya Abi akan menikah dengan Ibu Zahra?”tanya Saskia. 

 “Itu juga kalau kalian tidak keberatan.”jawab Abi. 

Mendengar Abi berkata seperti itu, mereka bertiga pun terdiam. Syariva dan Syabila 

langsung memeluk Abi yang sedang kebingungan. 

 “Kita bertiga pasti bahagia jika Abi bahagia.”kata Syariva. 

 “Semua itu pasti membutuhkan proses untuk kalian, dan terimakasih karna 

kalian setuju.”ucap Abi. 

Dengan wajah bahagia Abi membalas pelukan kedua putrinya, sedangkan Saskia 

masih berdiri terdiam bagaikan patung. Karna tidak bisa menerima perkataan Abi, 

Saskia langsung pergi meninggalkan mereka. Ia berlari keluar rumah untuk menjauh 

dari keluarganya, karna tak berhati-hati Saskia hampir tertabrak mobil yang sedang 

melaju kencang. Namun, ia ditarik oleh seorang wanita. 

 “Kamu harus berhati-hati, Saskia!”tegas wanita itu. 

 “Ibu siapa? Mengapa Ibu tahu nama saya?”tanya Saskia bingung. 

 “Saya . . teman lama Abi kamu.” 



 “Saskia sedih dengan sikap Abi.” 

 “Apa penyebab semua itu?” 

Saskia tak sempat menjawab pertanyaan itu karna mendengar namanya dipanggil oleh 

Abi. Dengan cepat wanita itu pergi meninggalkan Saskia saat Abi datang. 

 “Ada apa dengan kamu, Saskia?”tanya Abi. 

 “Maafkan Saskia, Abi.”jawabnya sambil memeluk Abi. 

Sambil tersenyum Abi memeluk Saskia kembali dan menghapus air mata yang telah 

membasahi wajah putrinya. Karna Saskia sudah merasa tenang, barulah Abi 

mengajaknya pulang kerumah. Sesampai dirumah Syabila dan Syariva telah 

menunggu mereka dengan wajah yang cemas. 

 “Apa yang terjadi kepada Saskia, Abi?”tanya Syabila. 

 “Abi bawa Saskia kekamar dulu, ya.”jawab Abi. 

Saskia lalu dibawa Abi kekamar untuk diberi ketenangan. Sedangkan Syabila dan 

Syariva terus menunggu Abi halaman rumah. Mereka khawatir dengan keadaan 

saudaranya itu sehingga mereka berdua lari secepat mungkin menuju kamar Saskia. 

Saat sampai didepan pintu kamar Saskia, Abi pun keluar dari kamar dan langsung 

menyuruh kedua putrinya menuju ruang tamu. 

 “Bagaimana keadaan Saskia, Abi?”tanya Syabila. 

 “Saskia hanya kelelahan saja, sepertinya Abi terlalu cepat mengambil 

keputusan, sehingga mengakibatkan Saskia drop.”jawab Abi. 

 “Boleh tidak Syariva melihat kak Saskia?” 

 “Untuk sementara waktu, kita biarkan dulu kak Saskia tenang ya, Syariva.” 

Syariva hanya bisa menuruti perkataan Abi untuk tidak melihat kakaknya. Meskipun 

demikian dalam hati kecilnya ingin bertemu kakaknya itu. Syariva lalu menuju 

kamarnya untuk beristirahat serta belajar. Saat sedang asyiknya membaca buku 

Syariva terbayanng dengan wajah Umi, sehingga ia pun berlari menuju kamar kakek 

untuk mengambil foto Uminya. Syariva pun mengambil fotonya dan langsung berlari 

menuju kamarnya kembali. Dipeluknya sesekali foto Umi dan diciumnya. 

 “Apa yang harus Syariva lakukan, Umi?”tanya Syariva kepada foto Uminya. 

Syariva hanya bisa berharap bahwa Uminya dapat mendengarkan pertanyannya tadi. 

Untuk meghilangkan kesedihan serta kebingungan dalam dirinya, ia pun membuat 

cerita yang dikarangnya sendiri. dan tiba-tiba terdengarlah ketukan pintu dari 

kamarnya. Dengan cepat Syariva menyembunyikqan foto Umi dan membuka 

pintunya. 



 “Ada apa, kak Syabila?” 

 “Maaf mengganggu, bolehkah kakak masuk?” 

 “Boleh, silahkan.” 

Syabila lalu menaiki tempat tidur Syariva dan langsung mengajak adiknya mengobrol. 

 “Sebelumnya kakak ingin minta maaf kepada kamu.” 

 “Apa sebabnya kakak ingin minta maaf kepada Syariva?” 

 “Karna dulu kakak sering sekali menjauhi serta memarahi kamu, mungkin 

semua itu kakak lakukan, karna kakak iri kepada kamu.” 

 “Mengapa kakak iri kepada Syariva?” 

 “Dari dulu sampai sekarang kasih sayang Abi kepada kamu terlalu berlebihan, 

begitu juga dengan kakek. Kakak tahu kamu anak Abi yang paling kecil, tetapi tidak 

seharusnya Abi dan kakek mengabaikan kakak serta kak Saskia. Dan mungkin kalau 

Umi masih ada, pasti Umi akan bersikap sama seperti Abi dan kakek.”jelas Syariva. 

 “Syariva tidak tahu kalau kakak merasa seperti itu. Dan kalau begitu, apa yang 

kakak mau Syariva lakukan?” 

 “Sudahlah, kamu tidak pelu melakukan apapun. Hanya saja kamu harus mulai 

bersikap dewasa.” 

 “Syariva akan berusaha untuk bersikap dewasa.” 

 “Baiklah. Kalau begitu, kakak keluar, ya.” 

 “iya.” 

Air mata yang tertahan di mata Syariva pun terjatuh saat Syabila keluar dari 

kamarnya. Perasaanya kembali bersedih karna mendengar kakaknya berkata seperti 

itu. Ia tak pernah menyadari bahwa kakak-kakaknya menyimpan sifat iri kepadanya. 

Diambilnya kembali foto Umi dan langsung dipeluknya. Syariva terus menangisi 

kesedihannya sehingga ia pun tertidur. 

 Sedangkan Syabila tidak menyadari jika adiknya menangis karna 

perkataannya, ia lalu menuju kamar Saskia. 

 “Assalamu”alaikum. Kamu masih tidur, Saskia?” 

 “Wa’alaikumsalam. Saskia sudah bangun, dan ada apa, kak?” 

 “Apa kakak boleh bertanya kepada kamu?” 

 “Boleh, kak.” 

 “Apa kamu masih tidak setuju dengan keputusan Abi?”tanya Syabila. 

 “Sepertinya Saskia harus bisa menerima keputsan Abi untuk menikah dengan 

Ibu Zahra.”jawab Saskia. 



 “Kakak senang sekali dengan jawaban kamu.” 

 “Kalau begitu kita harus membantu Abi untuk melamar Ibu Zahra.” 

Syabila dan Saskia pun berjalan keluar kamar menuju kamar Abi, da sebelum masuk 

tak lupa mereka mengetuk pintu. 

 “Assalamu’alaikum, Abi.” 

 “Wa’alakumsalam, silahkan masuk.” 

 “Terimakasih, Abi.” 

 “Iya. Dan ada apa, ya?” 

 “Saskia sudah setuju dengan keputusannya Abi.”jawab Saskia. 

 “Apa itu terpakasa, Saskia?” 

 “Tidak sama sekali, Abi. Saskia akan bahagia jika melihat Abi bahagia.” 

Abi langsung memeluk kedua putrinya itu. Air mata pun keluar dari mata Saskia dan 

Syabila. 

 “Abi bangga sekali mempunyai anak seperti kalian.”kata Abi 

 “Kita juga beruntung sekali, mampunyai orang tua seperti Abi.”kata Saskia. 

 “Syabila dan Saskia mau membantu Abi untuk melamar Ibu Zahra.”sambung 

Syabila. 

 “Terimakasih atas bantuannya, InsyaAllah Abi akan melamar Ibu Zahra 

besok.”ucap Abi. 

Karna terlalu bahagia Syabila dan Saskia pun tidur dikamarnya Abi, sedangkan Abi 

masih membaca al-qur’an. Setelah selesai membaca al-qur’an, Abi pun keluar dari 

kamar dan menuju kamar Syariva. Tak lupa Abi mengetuk pintu, namun tak ada 

jawaban dari dalam dan Abi pun langsung masuk. Hal yang membuat Abi kaget 

adalah sesuatu yang sedang dipeluk Syariva, dengan perlahan Abi mengambilnya. 

 “MasyaAllah! Inikan foto Uminya anak-anak.”ucap Abi kaget. 

Karna mendengar suara Abi, Syariva pun terbangun dari tidurnya. 

 “Maaf . . Abi sedang apa? Lalu apa yang Abi pegang?” 

 “Darimana kamu dapatkan foto ini?” 

 “Syariva mendapatkannya dikamar kakek, Abi.” 

 “Untuk apa, Syariva?” 

 “Syariva hanya ingin melihat wajahnya Umi karna Syariva rindu sekali.” 

 “Mulai sekarang foto ini akan Abi lenyapkan dan jangan pernah kamu 

mencarinya lagi!” 



Syariva hanya bisa menangis ketika mendengar Abi berkata sekasar itu kepadanya. 

Hatinya bertanya-tanya tentang sikap Abi yang berubah begitu saja. Tangisannya pun 

berhenti saat ia mendengarkan adzan ashar berkumandang. Dengan perlahan Syariva 

berjalan keluar kamar dan menuju mushala untuk shalat berjama’ah. 

 “Mengapa kamu menangis, Syariva?”tanya Syabila. 

 “Tidak ada apa-apa, kak.” 

 “Lalu mengapa kamu menangis?”tanya Saskia. 

 “Sudahlah. Ayo kita mulai shalatnya.”sambung Abi. 

Syabila dan Saskia bingung melihat sikap Abi yang sangat berbeda terhadap adiknya, 

karna biasanya Abi selalu memanjakan Syariva. Mereka pun memulai shalatnya 

dengan khusu’. Dan setelah selesai shalat Abi langsung pergi meninggalkan ketiga 

putrinya. 

 “Abi mau pergi kemana?”tanya Syabila. 

 “Abi harus pergi kekantor sekarang untuk menyelesaikan tugas yang 

mendadak, dan kalian tadarus saja”jawab Abi. 

 “Baiklah, Abi. Kalau begitu semoga pekerjaan Abi cepat selesai.”kata Saskia. 

 Mereka bertiga pun langsung bertadarus tanpa Abi. Dengan serius Syabila 

memerhatikan ucapan adik-adiknya saat membaca al-qur’an. Setengah jam pun 

mereka habiskan dengan bertadarus, lalu mereka langsung merapikan mukena 

masing-masing. 

 “Kakak ingin bertanya kepada kamu, mengapa tadi kamu menangis, 

Syariva?”tanya Syabila. 

 “Syariva telah melakukan kesalahan yang akhirnya membuat Abi marah.” 

 “Apa kesalahan yang telah kamu lakukan?” 

 “Tadi Abi melihat Syariva memeluk fotonya Umi.” 

 “Lalu apa yang meyebabkan Abi marah dengan kamu?” 

 “Syariva juga tidak tahu apa penyebabnya, tetapi Abi kelihatan marah ketika 

melihat Syariva memeluk foto Umi.” 

 “Ini semua tidak masuk akal, jadi kita harus cari tahu!”sambung Saskia. 

Mereka bertiga lalu menunggu Abi pulang kerumah. Wajah suntuk dan lelah pun 

terlihat dari mereka. Sudah dua jam mereka menunggu Abi di ruang keluarga. 

 Akhirnya terdengarlah suara mobil yang masuk kegarasi rumah. Wajah 

mereka sekejap berubah saat Abi membuka pintu. 

 “Assalamu’alaikum.” 



 “Wa’alaikumsalam.” 

 “Mengapa kalian melihat Abi seperti itu?”tanya Abi. 

 “Kita mau menanyakan sesuatu kepada Abi.”ucap Saskia. 

 “Kalau begitu kita mengobrolnya di ruang keluarga saja, ya.” 

Dengan perasaan bingung Abi pun berjalan menuju ruang keluarga, sedangkan 

Syabila terus melihat wajah Abi yang sedikit berbeda. Saat sampai di ruang keluarga, 

Abi pun menyuruh ketiga putrinya untuk menduduki kursi yang bersebelahan 

dengannya. 

 “Kalau begitu, apa yang ingin kalian tanyakan?” 

 “Sebelumnya kita bertiga ingin minta maaf kalau pertanyan ini membuat Abi 

merasa tidak nyaman, tetapi jika tidak menanyakannya, kita akan terus-terusan 

kebingungan dengan semua ini.” 

 “InsyaAllah Abi bisa menjawab pertanyaan yang kalian maksudkan itu.” 

 “Pertanyaan kita bertiga hanya satu, Abi.”kata Saskia. 

 “Apa itu, Saskia?” 

 “Mengapa Abi selalu saja mengalihkan pembicaraan saat sedang 

membicarakan Umi? Apa semua itu salah, Abi?”tanya Syabila. 

Mendengarnya Syabila bertanya seperti itu, Abi pun terdiam sejenak dan langsung 

memeluk ketiga putrinya. 

 “Baiklah. Sudah saatnya kalian tahu semua ini, karna semua yang Abi lakukan 

hanya untuk kalian.”jawab Abi. 

 “Tolong jelaskan kepada kita bertiga, Abi.”pinta Syabila. 

 “Umi bukanlah seorang Ibu yang baik buat kalian.”kata Abi sedih. 

Syabila, Saskia, dan Syariva pun kaget mendengar perkataan dari Abi. 

 “Apa maksudnya, Abi?”tanya Saskia. 

 “Dahulu kita adalah keluarga yang bahagia, Abi dan kakek selalu bekeja keras 

untuk membiayai nenek, Umi, dan kalian bertiga. Tetapi semuanya berubah ketika 

nenek sakit-sakitan, biaya yang harus kita dapatkan untuk membiayai nenek tidaklah 

sedikit. Bahkan kita sempat tinggal dirumah paman karna menjual rumah untuk 

kesembuhan nenek.” 

 “Abi... Bagaimana dengan perusahaanya kakek, apa itu tidak bisa membantu?” 

 “Tidak. Dulu kakek belum punya perusahaan itu, sehingga kita hidup dengan 

berkecukupan. Awalnya Abi merasa hidup seperti itu tidak masalah, tetapi semuanya 

berubah ketika tahu nenek harus dibawa keluar negri untuk mengobati sakitnya.” 



 “Lalu apa yang salah dengan Umi, Abi?”tanya Syariva. 

 “Karna merasa tak ada jalan lain, Umi berniat untuk menjual kamu kepada 

orang kaya, Syariva.” 

Syariva terdiam mendengar jawaban Abi dari pertanyaanya. Ia pun melepaskan 

pelukannya Abi. 

 “Mengapa Umi melakukannya, Abi?”tanya Syabila. 

 “Awalnya Abi juga tidak percaya dengan perbuatannya Umi. Karna Abi sama 

sekali tidak melihat keanehan dari sikap Umi. Waktu itu Syariva berusia satu tahun 

dan Syariva belum mengerti dengan sesuatu yang Umi lakukan. Saat tahu Umi 

membawa pulang uang yang banyak Abi curiga, dan saat Abi menyakan Syariva 

berada dimana, Umi malah menangis dan langsung minta maaf kepada Abi. Setelah 

itu, Umi menceritakan semuanya kepada Abi dan kakek, tanpa disadari nenek 

mendengarnya. Dan ketika itu juga, nenek menghembuskan nafas terakhirnya. Abi 

merasa kecewa dan marah sekali kepada Umi, seingga Abi mengusir Umi dari rumah. 

Tak tahu apa yang Abi lakukan benar ataupun salah, tetapi semua itu tak dapat 

membuat Syariva kembali kepelukannya Abi. Sedangkan Umi terus menyesali 

perbuatannya hingga terdengar beritajika Umi mengalami kecelakaan kereta api dan 

meninggali kita. Sampai sekarang pun, Abi masih kecewa dengan Umi, tetapi Abi 

sudah memafkannya jauh sebelum Umi meninggal.”jawab Abi sedih. 

 “Lalu bagaimana Abi bisa membawa Syariva kembali?” 

 “Awalnya Abi dan kakek memohon kepada orang tua angkatnya Syariva 

untuk mengembalikannya, namun percuma saja karna mereka meminta uang yang 

diberikan kepada Umi, dikembalikan lagi kepada mereka. Tetapi berkat Syariva pula, 

Abi dan kakek berusaha terus dengan semangat yang tinggi untuk membangun 

perusahaan. Sedikit demi sedikit perusahaan kakek mengalami kemajuan sehingga 

kita dapat mengambil Syariva kembali.” 

Mendengar jawaban dari Abi, Syabila dan Saskia langsung memandangi adiknya 

dengan wajah yang sedih. Saat ingin memeluknya, Syariva langsung lari menuju 

kamarnya. 

 “Bagaimana sekarang, Abi?” 

 “Kita biarkan Syariva tenang dulu, ya.” 

 “Kita berdua minta maaf karna sudah bertanya sesuatu yang membuat Abi dan 

Syariva sedih.”sambung Saskia. 



 “Mungkin sudah saatnya kalian tahu. Kalau begitu Abi ingin kekamar untuk 

membersihkan diri dan begitu juga dengan kalian, ya.”kata Abi. 

Dengan perasaan yang sedih, Syabila dan Saskia pun menuju kamarnya masing-

masing. Dan mereka mengikuti perintahnya Abi. Setelah selesai mandi, Saskia pun 

langsung menuju kamar adiknya.  

 “Assalmu’alaikum.” 

 “Wa’alaikumsalam.” 

 “Apa kakak mengganggu kamu?” 

 “Tidak sama sekali, kak.” 

 “Kakak dan kak Syabila ingin minta maaf kepada kamu, kita tidak pernah 

berfikir kalau itu jawaban dari semua pertanyaan kita.” 

 “Tidak ada yang perlu minta maaf, karna semuanya tidak salah apapun, 

kecuali...” 

 “Kecuali Umi?”sambung Syabila. 

 “Syariva bingung dengan semua ini, kak. Dan apa boleh Syariva beristirahat 

sebentar?” 

 “Kalau begitu kita tinggal dulu, ya.” 

Syariva langsung menangis saat kakak-kakaknya keluar dari kamarnya. Perasaan 

kecewa, sedih, marah, semuanya bercampur pada Syariva. Di atas tempat tidur ia 

menumpahkan kesedihannya kepada Umi. Baginya Umi tak lagi sebagai peri yang 

menghiasi hari-harinya. Diambilnya selembar kertas dan ditulisnya semua perasaan 

yang ada didalam hatinya. 

 Beberapa lama kemudian terdengarlah adzan maghrib berkumandang. Abi, 

Syabila, dan Syariva sangat khawwatir dengan keadaan Syariva yang tak keluar dari 

kamar. Karna bingung, mereka pun masuk ke kamar Syariva. 

 “Assalamu’alaikum, Syariva. 

 “Wa’alaikumsalam, Abi. 

 “Astaghfirullah’aladzim. Suhu tubuh kamu panas sekali, Syariva.”jelas Abi. 

 “Sebentar, Syabila ambilkan air untuk mengompres Syariva.”sambung 

Syabila. 

Abi pun memeluk Syariva dan langsung membacakan ayat-ayat pendek kepadanya. 

Dengan bergegas Syabila membawakan air kompres untuk adiknya. Kain untuk 

mengompres pun diletakkan dikening Syariva, setelah itu Abi mengajak kedua 

putrinya untuk shalat berjama’ah. 



 “Abi tinggal senbentar ya, Syariva.” 

 “Iya, Abi.” 

Lalu mereka pun shalat berjama’ah dimushala tanpa Syariva. Dan setelah selesai 

shalat mereka pun menuju kamar Syariva sambil membawa al-qur’an. Sesamapinya di 

kamar Syariva, Abi pun mengajak kedua putrinya untuk bertadarus. Dengan serius 

mereka membaca al-qur’an. Sedangkan Syariva masih terbujur lemah di tempat 

tidurnya. 

 Abi pun menyudahi tadarusnya setelah beberapa ayat dan langsung menuju 

Syariva. Dengan wajah yang cemas, Abi pun menyentuh keningnya Syariva. 

 “Astaghfirullah’aladzim. Panasnya tidak turun juga.”jelas Abi 

 “Kita bawa saja ke rumah sakit, Abi.”ucap Saskia. 

Karna khawatir dengan keadaan Syariva, Abi pun membawanya ke rumah sakit 

terdekat. Tampak wajah cemas dari mereka semua saat Syariva sedang di periksa oleh 

dokter. Setelah beberapa menit kemudian dokter pun keluar dari kamar pemeriksaan 

dan langsung memanggil Abi. 

 “Bagaimana keadaannya Syariva, dokter?”tanya Abi. 

 “Alhamdulillah suhu tubuh Syariva telah menurun, ia hanya sters ringan saja 

sehingga membuat tekanan dan suhu tubuhnya meningkat.”jawab dokter. 

 “Kalau begitu, bolehkah kita masuk?”tanya Saskia. 

 “Silahkan.” 

Dengan wajah sedih pun Syabila dan Syariva masuk untuk melihat keadaan adiknya. 

Melihat adiknya yang masih pucat, Syabila pun langsung memeluknya. Lalu Abi pun 

masuk menyusul mereka. 

 “Seharusnya Syariva jangan dipeluk dulu.”sambung Abi. 

 “Maaf, Abi. Habis Syabila cemas sekali dengan keadaan Syariva.”kata 

Syabila. 

 “Kapan Syariva boleh dibawa pulang, Abi?”tanya Saskia. 

 “Sekarang juga boleh, tetapi Abi tidak ingin mengambil resiko. Jadi kita 

menginap satu hari dulu disini, dan kebetulan besokkan hari libur.” 

 “Kalau begitu Syabila dan Saskia ambil wudhu dulu, karna sebentar lagi adzan 

isya akan berkumandnag.”sambung Syabila sambil menarik Saskia keluar kamar. 

 “Mengapa ambil wudhunya dilauar? Bukannya didalam ada kamar 

mandi?”tanya Saskia bingung. 



 “Kakak sengaja mengajak kamu keluar, karna kakak ingin bilang kepada kamu 

untuk tidak lagi memusuhi Syariva.” 

 “Siapa yang sedang memusuhi Syariva, kak?” 

 “Mungkin bukan sekarang, tetapi mungkin saja besok, ataupun lusa.” 

 “Saskia mengerti maksudnya kakak. Karna sekarang kita sudah tahu apa yang 

menyebabkan Abi dan kakek sayang sekali kepada Syariva. Ternyata hidup Syariva 

dulu sangat menyedihkan.” 

 “Baguslah kalau kamu sudah mengerti. Dan satu hal lagi, jangan pernah 

mengungkit masalah Umi kepada Syariva!”jelas Syabila. 

Saskia menganggukkan kepalanya dan mereka pun langsung masuk menuju Abi dan 

Syariva. 

 “Air diluar mati, Abi.”kata Syabila bohong. 

 “Pakai saja air yang ada dikamar mandi ini.” 

Syabila dan Saskia pun bersama menuju kamar mandi diruangan Syariva, dengan 

serius mereka berwudu. Tak lama Abi pun menyusul mereka dan mengambil air 

wudhu. Sebelum mendengar adazan maghrib berkumandang Abi dan Syabila 

melaksanakan shalat sunat., sedangkan Saskia hanya melihat dari kejauhan. 

 “Mengapa kakak tidak shalat?”tanya Syariva. 

 “Em.. karna kakak ingin menjaga kamu, Syariva.”jawab Saskia bohong. 

Tak lama kemudian Abi pun mengucapkan salam dan langsung berdoa, setelah itu 

disusul oleh Syabila. Kemudian terdengarlah adzan maghrib yang berkumandang. 

 “Kalau begitu, mari kita shalat maghrib!”seru Abi. 

Setelah adzan maghrib selesai berkumandang Abi dan kedua putrinya pun 

melaksanakan shalat maghrib. Syariva yang tak ingin ketinggalan pun mengikuti Abi 

dan kakaknya. Karna masih lemah, Syariva pun bertayamum dan melaksanakan shalat 

ditempat tidur. Setelah selesai shalat, Abi kaget melihat Syariva yang juga 

melaksanakan shalat maghrib bersamanaya. 

 “Abi bangga sekali kepada kamu, Syariva.”kata Abi. 

 “Terimakasih, Abi.” 

 Tiba-tiba terdengarlah suara ketuakan pintu dari kamar Syariva. dengan cepat 

Saskia pun membukanya, ternyata perawat ingin memberikan secangkir teh hangat 

yang dicampuri vitamin untuk Syariva, karna menurut dokter, teh hangat dapat 

menurunkan suhu tubuh. Dengan senang hati Syariva pun meminumnya. Setelah itu 

perawat menyuruhnya beristirahat dan melarangnya melakukan aktivitas yang 



membuatnya lelah, sehingga Syariva pun tertidur dengan lelapnya. Kemudian Abi pun 

melanjutkan niatnya untuk bertadarus bersama anaknya. Dengan serius mereka 

membaca al-qur’an. Tiga puluh menit waktu yang cukup untuk mereka membaca al-

qur’an, lalu Syabila dan Saskia pun merapikan mukenanya. 

 “Abi beli makanan dulu, ya. Assalamu’alaikum.” 

 “Wa’alaikumsalam.” 

Abi pun keluar dari kamr dan langsung menuju parkiran rumah sakit. Sedangkan 

Syabila dan Saskia terus memperhatikan wajah adiknya. 

 “Syariva mirip tidak sama Umi, kak?”tanya Saskia. 

 “Mirip sekali, memang kamu tidak pernah melihat Umi?” 

 “Dari Umi meninggal sampai sekarang pun, Abi idak pernah menyimpan 

fotonya Umi.”jelas Saskia. 

 “Ya sudahlah, jangan membahas masalah Umi lagi.” 

 Abi pun tiba bersamaan saat adzan isya berkumandang, sehingga Abi 

menyuruh kedua putrinya untuk melaksanakan shalatnya dahulu. Sebelum shalat 

mereka pun mengambil wudhu kembali. Mereka pun melaksanakan shalat dengan 

khusu’. Selesai shalat, Abi pun mengajak kedua putrinya untuk makan. Satu kata pun 

tak keluar dari mulut mereka hingga selesai makan. Syabila pun mengambil air cucian 

tangan untuk Abinya. 

 “Terimakasih, Syabila.” 

 Sambil tersenyum kepada Abi, Syariva pun menganggukkan kepalanya. Lalu 

Saskia pun menarik tangan kakaknya menuju sofa. Karna tak ingin membuat anaknya 

jenuh, Abi pun memberikan laptopnya kepada mereka berdua. Satu jam pun berlalu, 

sehingga membuat Syabila dan Saskia mengantuk. Mereka pun mematikan laptopnya 

Abi dan langsung tidur di sofa. Sedangkan Abi masih menjaga Syariva yang sudah 

tertidur lelap. 

 Waktu pun terus berjalan sehingga malam berganti subuh, lalu adzan subuh 

pun berkumandang, sehingga membangunkan Syabila dan Saskia. 

 “Abi tidak tidur?”tanya Syabila. 

 “Tadi malam Abi sama sekali tidak mengantuk.” 

 “Kalau begitu kita ambil wudhu dulu ya, Abi.”sambung Saskia. 

Mereka berdua lalu berlari menuju kamar mandi untuk berwudhu. Dan menyusul Abi 

yang sudah berdiri menunggu anak-anaknya. mereka pun memulai shalat subuhnya 

dengan khusu’. Dan seperti biasa, mereka bertadarus seseuadah melaksanakan shalat. 



Saat sedang memerhatikan anaknya membaca al-qur’an, handphone Abi pun berbunyi 

dengan kerasnya. Abi pun mengangkat handphonenya dan menyuruh anaknya 

melanjutakan tadarusnya. 

 Beberapa a’in pun sudah mereka lewati sehingga mereka mengakhiri 

tadarusnya, lalu Abi pun masuk keruangan dengan wajah yang murung. 

 “Ada apa dengan Abi?”tanya Syabila. 

 “Abi harus berangkat keluar kota untuk menyelesaikan tugas yang mendadak.” 

 “Apakah harus sekarang, Abi?” 

 “Maafkan Abi. Karna Abi juga tidak bisa mencegah pekerjaan itu.” 

 “Kalau memang seperti itu tidak masalah, Abi.” 

 “Terimakasih, ya. Kalau begitu Abi antar kalian kerumah dulu, nanti Abi akan 

minta Ibu Zahra membawa Syariva pulang kerumah.” 

Mereka pun mengikuti saran dari Abi. Sebelum pulang, Abi berpamitan kepada 

Syariva. lalu mereka pun menuju parkiran untuk naik kemobil. Diperjalanan tampak 

wajah sedih dari Syabila dan Saskia. 

 “Abi tidak akan lama disana.”kata Abi. 

 “Kita pasti kesepian sekali, Abi.”ucap Saskia. 

 “Tetapi ini juga bukan keinginannya Abi. Jadi kita harus menerimanya, 

Saskia.”sambung Syabila. 

Saskia langsung menganggukkan kepalanya saat mendengar perkataan kakaknya. Dan 

tak terasa mereak sampai dirumah, Abi pun bergegas memasukkan mobil kegarasi 

rumah, lalu Abi langsung menuju kamar untuk membereskan pakaian serta barang-

barang yang akan dibawa dan dibantu oleh kedua putrinya. 

 “Terimakasih, ya.”kata Abi. 

 “Abi harus berhati-hati dan kalau sudah sampai langsung beri tahu kita ya, 

Abi.”kata Syabila sambil menyalami Abi. 

Saskia pun tak ketinggalan untuk menyalami Abi dan lansung memeluk Abi sebelum 

taxi datang. 

 “Saskia pasti rindu sekali kepada Abi.” 

 “Abi tidak akan lama, Saskia.” 

 Terdengarlah klekson dari luar rumah, sehingga mereka pun keluar. Dengan 

wajah yang sedih, Syabila dan Saskia melihat kepergian Abi. Saskia hanya bisa 

menangis saat taxi berjalan meninggalkan rumah. 

 “Sudahlah jangan menangis terus, Saskia.” 



 “Saskia kan sedih, kak.” 

Karna kasihan melihat adiknya sedih, Syabila pun langsung memeluk Saskia. Mereka 

lalu masuk kedalam rumah dan langsung membuat sarapan untuk mereka makan. Saat 

sedang seriusnya memasak, terdengarlah suara ketuakan pintu rumah mereka. 

 “Assalamu’alaikum.” 

 “Wa’alaikumsalam.” 

 “Maaf Ibu terlalu lama membawa Syariva pulang.” 

 “Tidak masalah, Bu. Kalau begitu Ibu temani kita memasak, ya!”seru Saskia. 

 “Baiklah. Tetapi Ibu bawa Syariva kekamar dulu, ya.” 

Perasaan Saskia pun berubah saat berbicara dengan Ibu Zahra. Ia berlari bahagia 

menuju dapur. 

 “Siapa yang mengetuk pintu, Saskia?” 

 “Ibu Zahra.” 

 “Apa dengan Syariva?” 

 “Iya. Dan sekarang Syariva sudah dibawa kekamar oleh Ibu Zahra.” 

 “Apa yang sedang kalian masak? Baunya enak sekali.”sambung Ibu Zahra. 

 “Kita sedang masak nasi goreng, Bu.” 

 “Apakah perlu bantuan?” 

 “Sebaiknya Ibu tunggu dimeja makan saja, karna sebentar lagi masakannya 

sudah selesai.”jawab Saskia senang. 

 “Baiklah, Ibu kan menunggu di meja makan saja.” 

Syabila pun senang melihat adiknya sudah mulai menyukai Ibu Zahra. Tak terasa 

masakan pun selesai, mereka lalu menyajikannya dimeja makan. 

 “Wah.. sepertinya enak!”seru Ibu Zahra. 

 “Saskia taruhkan untuk Ibu, ya.” 

 “Terimakasih.” 

Mereka lalu sarapan dengan lahapnya tanpa bersuara sedikit pun. Setelah selesai 

sarapan, Saskia langsung mengambil piring Ibu Zahra dan Syabila untuk dicucinya. 

Ibu Zahra tersenyum bahagia melihat sikap Saskia. 

 Kemudian terdengar lagi suara ketuakan pintu rumah. Dengan bergegas 

Syabila membukanya. Dilihatnya seorang wanita bercadar yang sedang membawa tas 

besar. 

 “Assalamu’alaikum.” 

 “Wa’alaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Bu?”tanya Syabila. 



 “Bolehkah saya bertemu Abi kamu?” 

 “Kebetulan Abi tidak ada dirumah, Bu.” 

 “Siapa Syabila.”sambung Ibu Zahra. 

Wanita itu pun kaget sehingga ia menjatuhkan tasnya. 

 “Ibu siapa, ya?”tanya Ibu Zahra. 

 “Saya.. saya ingin melamar pekerjaan.” 

 “Maaf, Bu. Karna saya tidak ada hak untuk mengizinkan Ibu bekerja disini.” 

 “Siapa memangnya Ibu?” 

 “Ibu ini adalah Umi baru saya.”sambung Syabila. 

 “MasyaAllah!”seru wanita itu. 

 “Apa Ibu belum sarapan?”tanya Ibu Zahra. 

 “Saya sudah diusir dari kontrakan dan sekarang, saya tidak memiliki tempat 

tinggal.” 

 “Kalau begitu Ibu tinggal saja bersama kami.”sambung Syariva. 

Ibu Zahra dan Syabila langsung kaget melihat Syariva keluar dari kamarnya. 

 “Mengapa kamu keluar dari kamar, Syariva?”tanya Ibu Zahra. 

 “Syariva sudah sembuh, Bu. Dan Ibu itu adalah temannya Abi, Syariva pernah 

bertemu dengannya.”jawab Syariva. 

 “Apa benar Ibu temannya Abi anak-anak?” 

 “Dulu saya sempat dekat dengan beliau. Disini saya ingin melamar pekerjaan 

menjadi seorang pembantu rumah tangga dan bukannya sebagai tamu.” 

 “Kalau begitu silahkan masuk, Bu.”sambung Syabila. 

Mereka pun mempersilahkan wanita itu masuk kerumah dan membawanya kekamar 

tamu. 

 “Saya sempat lupa menanyakannya, siapa nama Ibu?”tanya Ibu Zahra. 

 “An.. Alisha.”jawabnya terbatah. 

 “Ibu Alisha boleh istirahat dulu disini.”kata Syabila. 

 “Terimakasih, ya. Nanti kalau sudah waktunya makan siang, makanannya 

akan Ibu siapkan.” 

Mereka lalu meninggalkan Ibu Alisha dikamarnya dan menuju ruang tv untuk 

menonton. Disana sudah terlihat Saskia yang asyik menonton tv. 

 “Mengapa Saskia ditinggal sendiri didapur?” 

 “Maaf Saskia, karna tadi ada seorang Ibu yang melamar menjadi pembantu 

rumah tangga disini.”jawab Syabila. 



 “Lalu?” 

 “Kakak dan Ibu Zahra menerimanya menjadi pembantu disini, namanya 

adalah Ibu Alisha.” 

 “Ya sudahlah, tidak apa-apa.” 

Mereka pun menonton tv bersama-sama. Saat sedang asyiknya menonton, Ibu Alisha 

pun mendekati mereka. 

 “Assalamu’alaikum.” 

 “Wa’alaikumsalam.” 

 “Bukannya Ibu temannya Abi?”tanya Saskia. 

 “Iya, Saskia.” 

 “Wah.. Saskia senang sekali bertemu dengan Ibu, karna waktu itu Saskia tidak 

sempat mengucapkan terimakasih kepada Ibu.” 

 “Tidak masalah, Saskia.” 

Saskia pun mengajak Ibu Alisha menonton tv bersama mereka. Dengan senang ibu 

Alisha pun duduk disebelah Saskia. Sesekali Ibu Alisha memandangi Syariva yang 

duduk disebelah Ibu Zahra. 

 “Selamat ulang tahun, Syariva.”kata Ibu Alisha. 

 “Terimakasih, Bu.” 

 “Apakah Syariva hari ini berulang tahun?”tanya Ibu Zahra. 

 “Iya, Bu. Saskia sampai lupa.”sambung Saskia. 

 “Apa yang kamu inginkan, Syariva.”tanya Syabila. 

 “Um.. Syariva hanya ingin semua keluarga berkumpul.” 

 “Kalau begitu kita akan masak spesial untuk Syariva.”sambung Ibu Zahra. 

Syariva pun tersenyum bahagia mendengar semua perkataan mereka. Tanpa disadari 

air matanya pun keluar membasahi wajahnya. 

 “Mengapa kamu, Syariva?”tanya Ibu Alisha. 

 “Tidak ada apa-apa, Bu.” 

Tak terasa terdengar adzan dzuhur berkumandang sehingga Syabila, Saskia dan 

Syariva langsung berlari menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu. Sedangkan 

Ibu Zahra masih mengobrol dengan Ibu Alisha. 

 “Kita sudah berwudhu, Bu.”kata Syabila. 

 “Kalian shalat sendiri saja, ya. Karna Ibu sedang tidak bisa shalat.”kata Ibu 

Zahra. 

 “Bagaimana kalau kita shalat dimasjid saja?”sambung Ibu Alisha. 



 “Syariva mau..”katanya. 

Mereka pun menuju masjid untuk shalat disana, sedangkan Ibu Zahra menunggu 

dirumah. Selesai shalat Ibu Alisha langsung memeluk Syariva, sehingga ia dan 

kakaknya merasa kebingungan. 

 “Apa yang kamu mau dari Ibu?”tanya Ibu Alisha. 

 “Syariva mau Ibu selalu didekat Syariva.” 

 “Ibu janji dengan kamu, Syariva.” 

 “Sepertinya Ibu sayang sekali kepada Syariva?”sambung Saskia. 

 “Bukan hanya Syariva saja yang Ibu sayang, melainkan juga kalian.” 

Syabila dan Saskia pun langsung memeluk Ibu Alisha. Mereka merasa bahagia saat 

dipeluka Ibu Alisha. 

 “Syabila merasa tidak asing lagi dengan pelukan Ibu.”kata Syabila. 

 “Saskia juga, kak.” 

Ibu Alisha pun tersenyum bahagia mendengar perkataan mereka. Dengan perlahan Ibu 

Alisha melepas pelukannya da langsung mengajak mereka pulang kerumah. 

Diperjalanan Ibu Alisha terus memegang tangan Syariva hingga sampai dirumah. 

 “Assalamu’alaikum.” 

 “Wa’alaikumsalam.” 

 “Kita senang sekali shalat dimasjid bersama Ibu Alisha.”kata Syariva. 

 “Wah.. Ibu senang mendengarnya. Dan tadi Abi menghubungi Ibu, katanya 

beliau sudah sampai disana dan mungkin akan pulang besok.”ucap Ibu Zahra. 

 “Lalu ibu tetap tinggal disini kan?”tanya Saskia. 

Ibu Zahra pun menggelengkan kepalanya dan langsung menyuruh mereka masuk 

kerumah. Syabila dan Saskia lalu berlari menuju meja makan untuk makan siang. 

Sedangkan Syariva mengikuti Ibu Zahra dan Ibu Alisha menuju dapur. 

 “Kita masak sup ayam ya, Syariva.”kata Ibu Alisha. 

 “Dulu Umi sering sekali masak sup ayam untuk kita.”sambung Saskia. 

 “Kalau begitu Syariva tidak mau!”cetus Syariva. 

 “Mengapa tidak mau, Syariva?”tanya Ibu Zahra bingung. 

 “Karna Syariva tidak suka.” 

 “Kalau begitu, apa yang Syariva suka?”tanya Ibu Alisha. 

 “Apa saja, kecuali sup ayam.” 

Ibu Alisha pun membuatkan mereka makanan dan dibantu oleh Ibu Zahra. Namun, 

Syariva malah pergi meninggalkan dapur. 



 “Mengapa dengan kamu, Syariva?”tanya Syabila. 

 “Syariva benci dengan Umi! Syariva benci!”serunya dan berlari menuju 

kamar. 

Syabila bingung melihat sikap adiknya yang berubah, akhirnya ia pun menghampiri 

Saskia yang sedang asyik memperhatikan Ibu Zahra dan Ibu Alisha memasak. Dengan 

cepat Syabila menarik tangan Saskia agar keluar dari dapur. 

 “Ada apa, kak?”tanya Saskia bingung. 

 “Apa yang sedang terjadi dengan Syariva? Mengapa sikapnya berubah?” 

 “Berubah bagaimana?” 

 “Sekarang Syariva sudah membenci orang lain, padahal ia kan tidak menyukai 

sikap yang seperti itu.”jelas Syabila. 

 “Siapa yang Syariva benci?” 

 “Umi.” 

 Semua kaget mendengar piring yang pecah karna jatuh saat dipegang Ibu 

Alisha. Ibu bAlisha hanya terdiam membisu tak dapat berbuat apapun. Karna khawatir 

semua menghampiri Ibu Alisha. 

 “Ibu sakit, ya?”tanya Ibu Zahra. 

 “Ibu tidak terkena pecahan piring kan?”tanya Saskia. 

 “Saya tidak sakit dan tidak ada pecahan piring yang mengenai saya.” 

 “Alhamdulillah!”seru Syabila. 

Tiba-tiba air mata Ibu Alisha terjatuh denagn cepatnya, sehingga semua bingung. 

Namun, mereka tak dapat berbuat apapun karna tak mengerti maksud serta tujuan dari 

Ibu Alisha. 

 “Ada apa dengan Ibu?”tanya Syariva. 

 “Bolehkah Ibu memeluk kamu?” 

Sebelum Syariva memberi jawaban, Ibu Alisha pun langsung memeluknya. Syariva 

bisa merasakan hangat dan nyaman saat Ibu Alisha memeluknya. Syariva langsung 

menghapuskan air mata yang keluar dari mata Ibu Alisha. 

 “Syariva mengantuk, jadi Ibu temani Syariva tidur, ya.”kata Syariva. 

 “Syariva harus makan dulu, setelah itu boleh tidur.”sambung Ibu Zahra. 

Syariva pun langsung melepaskan pelukan Ibu Alisha dan langsung berlari menuju 

Ibu Zahra. Sedangkan Ibu Alisha langsung membersihkan pecahan dari piring yang 

jatuh dan dibantu oleh Syabila dan Saskia. Setelah itu Ibu Alisha, Syabila, dan Saskia 



kembali kedapur untuk mengambil piring. Namun, Ibu Alisha malah memeluk 

Syabila dan Saskia sambil menangis. 

 “Ibu sayang sekali kepada kalian.” 

 “Siapa sebenarnya Ibu?”tanya Syabila. 

 “Ibu mohon kalian jangan beritahu kepada yang lain.” 

 “Apa maksudnya, Bu?”tanya Saskia. 

 “Kalau kalian ingin tahu apa maksudnya, kalian harus merahasiakannya.” 

 “Baiklah kita akan merahasiakannya, tetapi tolong Ibu jelaskan kepada 

kita.”kata Syabila. 

 “Ibu adalah Umi kalian.”katanya sambil membuka cadarnya. 

 “MasyaAllah. Apa benar ini Umi?”tanya Syabila. 

 “Benar Syabila, Umi minta maaf kepada kalian karna . .” 

 “Umi memang jahat! Apa yang Umi inginkan dari kita? Apa Umi ingin 

menjual Syariva lagi?tanya Saskia marah. 

 “Umi lakukan itu untuk kebahagian kalian, juga untuk Syariva. Karna dulu 

Umi tidak tega melihat anak-anaknya Umi menderita, apalagi Syariva masih 

kecil.”jelasnya. 

 “Umi tidak perlu minta maaf kepada Syabila ataupun Saskia. Tetapi Umi 

harus minta maaf kepada Syariva.”kata Syabila. 

 “Tetapi Abi berkata bahwa Umi sudah meninggal dunia karna kecelakaan 

kereta api.”sambung Saskia. 

 “Astaghfirullah’aladzim. Umi sama sekali belum meninggal, Saskia.” 

 “Kita khawatir kalau Abi masih marah kepada Umi.” 

 “Kalian mau membantu Umi kan?”tanya Umi sambil menutup cadarnya. 

Mereka berdua lalu menganggukkan kepalanya dan langsung menarik Umi sambil 

membawa piring dan menuju Syariva. Dimeja makan Umi pun duduk disebelah 

Syariva, sesekali Umi memandanginya. Setelah selesai makan, Syariva langsung 

menuju kamar dan mengajak Umi atau disebutnya Ibu Alisha. Sesampainya dikamar, 

Syariva langsung menunjukkan buku yang berisi karangannya kepada Ibu Alisha. 

 “Seharusnya Syariva ingin memberi buku ini untuk Umi.”kata Syariva. 

 “Lalu mengapa kamu tidak memberikannya?”tanya Ibu Alisha. 

 “Umi jahat kepada Syariva, karna dulu Umi sempat menjual Syariva kepada 

orang lain.” 

 “Umi tidak seperti itu, Syariva. Umi hanya..” 



Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari kamar Syariva. Ibu Alisha pun bergegas 

membukakan pintu dan ia langsung kaget melihat seseorang yang dibalik pintu. 

 “Kamu siapa?”tanya Abi. 

 “Saya..” 

 “Ini Ibu Alisha, yang membantu kita membereskan rumah.”sambung Saskia. 

Abi pun langsung menuju Syariva sambil memberikan hadiah. 

 “Selamat ulang tahun, Syariva.”ucap Abi. 

 “Terimakasih, Abi.” 

Saskia pun langsung menarik Syabila masuk dan langsung menutup kamar Syariva. 

 “Ada apa, Saskia?”tanya Abi. 

 “Apa Umi masih hidup, Abi?”tanya Syabila. 

 “Apa maksudnya?” 

 “Abi harus jujur kepada kita semua, apakah Umi masih hidup.” 

 “Abi tidak perlu menjawab pertanyaan seperti itu, karna jawabannya sangat 

menyakitkan.”sambung Ibu Alisha. 

 “Annisa? Apakah kamu Annisa?”tanya Abi. 

 “Benar. Saya adalah Annisa, Uminya anak-anak.” 

 “Mengapa Umi masih disini? Syariva benci dengan Umi!”kata Syariva. 

 “Maafkan Umi, Syariva. Umi terpaksa, dan yang Umi lakukan juga untuk 

kebahagiaan kamu.”jelas Umi. 

 “Mengapa kamu menghilang begitu saja, Annisa?”tanya Abi. 

 “Karna saya benar-benar kecewa dengan sikap yang saya lakukan, sehingga 

saya harus meninggalkan kalian semua. Dan hari ini Umi hanya ingin minta maaf 

kepada Syariva, setelah itu Umi akan pergi selamanya dari kehidupan kalian.” 

 “Kalau Umi sayang kepada Syariva, jangan pernah lagi tinggalkan 

Syariva.”sambung Syariva. 

Karna mendengar perkataan Syariva, Umi pun langsung memeluknya dengan erat. 

Abi hanya bisa terdiam melihatnya. 

 “Sebaiknya kamu pergi dari sini.”cetus Abi. 

 “Jangan Abi, Umi adalah orangtua Syariva yang pernah melahirkan Syariva 

kedunia ini. Kakek dan Abi kan pernah bilang, untuk tidak mendendam ataupun 

membenci oranglain. Syariva ikhlas pernah diperlakukan seperti itu, karna sekejam-

kejamnya Umi, beliau tetap orangtua Syariva.”jelas Syariva. 



 “Iya, Abi. Umi pasti melakukan itu semua karna ada alasan yang kuat. 

Buktinya Umi masih mau mengakui kesalahannya, bahkan Umi bersedia pergi dari 

kehidupan kita semua.”sambung Syabila. 

 “Saskia juga setuju, Abi. Karna kalau tidak ada Umi, kita bertiga tidak akan 

pernah ada. Banyak sekali pengorbanan Umi untuk kita, Syariva saja sudah 

memaafkan Umi.”sambung Saskia. 

 “Baiklah. Kalau itu membuat kalian bahagia, Abi ikut bahagia.” 

Mereka bertiga pun langsung memeluk Umi yang sedang menangis. Abi hanya bisa 

tersenyum bahagia melihat anak-anaknya. dan kemudian Abi pun langsung keluar dari 

kamar. 

 “Asstaghfirullah’aladzim.” 

 “Maaf karna saya mengagetkan Bapak, sepertinya saya harus permisi 

pulang.”kata Ibu Zahra. 

 “Saya antarkan, ya.” 

 “Tidak perlu, saya hanya Ibu gurunya Syariva. Sebaiknya Bapak berkumpul 

dengan keluarga Bapak dan biarkanlah saya begini. Sebelumnya saya minta maaf 

karna sudah mendengar pembicaraan tadi.” 

 “Mengapa harus pulang? Tinggalah bersama kami karna mereka pasti 

membutuhkan kamu.”sambung Umi. 

 “Saya berjanji akan mengunjungi anak-anak seminggu sekali.”kata Ibu Zahra. 

 “Terimakasih untuk semuanya, saya harap kamu masih mau menjadi ibunya 

anak-anak.”kata Umi. 

 “Saya akan selalu menjadi ibunya anak-anak, tetapi Uminya hanya satu. Dan 

kalau begitu, saya permisi pulang, Assalamu’alaikum.” 

 “Wa’alaikumsalam.” 

Syabila, Saskia, dan Syariva langsung memeluk Uminya dengan bahagia dan Abi pun 

mengikutinya. Syariva langsung menangis bahagia karna doanya untuk bertemu Umi 

dikabulkan oleh Allah swt.  

 Mereka pun langsung berdoa kepada Allah atas segala nikmat yang telah 

diberikan, sehingga mereka pun berkumpul kembali menjadi keluarga yang sakinah 

dan bahagia. 

 

 



 

SINOPSIS 
Syariva adalah seorang anak yang shaleh kepada orangtuanya. Tak ada 

baginya kesalahan oranglain yang tidak bisa diamaafkan. Bahkan kakaknya sendiri 

sering sekali memarahi serta memusuhinya. Namun Syariva selalu ikhlas dengan 

semua perlakuan yang dilakukan kakak-kakaknya serta memaafkannya. Karna 

memaafkan orang lain adalah sikap terpuji yang dicintai oleh Allah swt. Dari ia 

berumur dua tahun, Syariva tidak merasakan kasih sayang seorang Ibu. Tetpai ia 

masih beruntung karna mempunyai Abi yang sayang kepadanya.  

Saat Syariva berada disekolah tak satu orang ingin menemaninya. Namun, 

Syariva tetap bersemangat untuk bersekolah berkat seorang guru yang sering 

dianggapnya ibu, karna gurunya itu Syariva mendapat banyak teman. Syariva 

memanggil ibunya dengan sebutan Umi. Dan tak jarang ia selalu berdoa agar 

dipertemukan dengan Uminya kembali. Sesekali Syariva menangis karna terbayang 

dengan Uminya. Namun, Abi terus berusaha melupakan bayang-bayang Umi kepada 

Syariva dan kedua kakaknya. Suatu ketika saat Syariva mengetahui bahwa Umi 

pernah menjualnya, ia merasa kecewa bahkan marah sekali. Karna hal itu Syariva 

terus melupakan bayang-bayang Umi. Namun, karna itu kedua kakaknya menjadi 

simpati kepadanya. 

Perasaan Syariva sangat hancur ketika mengetahui kenyataan yang terjadi. 

Tetapi ia tetap tidak bisa menghindar dengan takdir yang diberikan oleh Allah swt. 

bahwa Uminya belum meninggal dunia. Sebelumnya ia merasa senang, tetapi 

kesenangan itu berubah menjadi kebencian. Bahkan menyebut nama Umi saja Syariva 

tidak mau sehingga membuat kedua kakaknya bingung bahkan kasihan. Mereka pun 

membantu adiknya untuk menghilangkan rasa bencinya kepada Umi. Namun, mereka 

tak dapat mengubah pendirian adiknya tersebut. Hingga muncullah seorang wanita 

misterius dikehidupan mereka sewaktu Syariva berulang tahun. Sikap Syariva malah 

semakin memburuk kepada Uminya. Tetapi kebencian itu memudar saat Syariva 

menyadari pengorbanan seorang ibu jauh lebih besar dari segalanya. Karna itu ia 

memaafkan Uminya dengan ikhlas tanpa dendam sedikit pun. Saat itulah Umi sangat 

bahagia karna menyadari bahwa ia sangat dibanggakan oleh anaknya. Sedikit atau 

sebanyak apapun kesalahan Umi tak membuat perasaan Syariva berubah kepadanya. 

Karna dibalik kesalahannya pasti terdapat kasih sayang yang sangat besar. 


