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Aku masih ingat betul, waktu 
itu langit hampir gelap sem-
purna. Bukan karena hari se-

dang malam, tapi karena mendung 
sedang berkuasa. Langit menjadi 
coklat pekat. Tapi hujan tidak deras, 
hanya rintik-rintik saja. Hanya saja 
angin berhembus sedikit kencang. 
Meraung-raung menciutkan nyali 
siapa saja. Maka tergesa-gesalah 
kau dan aku berlari menuju term-
pat berteduh. Aku masih ingat, kita 
berteduh di sebuah warung yang 
sepertinya sudah lama tidak bern-
yawa.  Kau tergopoh-gopoh karena 
menggendong bocah kecil. Mulanya 
aku tidak percaya bahwa itu kau. 
Tapi setelah aku perhatikan lekat-
lekat, baru aku yakin bahwa yang 
ada disampingku adalah kau. Dan 
aku pura-pura tidak melihat. Dan….

“Arman, ya?”
Kau akhirnya yang pertama kali 

membuka suara menyebut namaku 
dengan nada menebak. Jelas sekali 
kedengarannya. 

“Indri, ya?” 
 Aku balik menebak. Dan kita 

akhirnya sama-sama lempar pandang 
dan senyum. Tersipu-sipu malu. Kau 
beringsut duduk di dekatku. Lalu me-
mindahkan bocah kecil di gendongan 
ke pangkuanmu. Kau usap-usap 
bekas air hujan yang menerpa wajah 
beningmu. Dengan sapu tangan ungu 
bergambar kupu-kupu bertubuh 
gelap dengan sayap merah. Oh, sapu 
tangan itu, bekas pemberianku dulu. 
Ternyata, kau masih menyimpan 
kenangan itu. 

“Untung ada hujan, ya. Jadi kita 
bisa bertemu di sini.”   

Aku melirik, mengangguk dan 
tersenyum padamu. 

“Ya, kita dipertemukan disini. Di 
tempat ini. Jelas Tuhan sudah meng-
aturnya. Bukan kemauan kita, kan? 
Tentu bukan. Seperti jalan cerita, kita 
hanya tokoh. Yang harus mengikuti 
alur cerita.” 

Kau balik tersenyum sembari 
meluruskan pandang ke arah jalan 
beraspal yang tiba-tiba agak lengang. 

Jujur. Aku tidak bisa berbohong. 
Sungguh, kau masih menyimpan 
kecantikan itu. Kau masih cantik sep-
erti dulu. Meski usia terus menerus 
meningkat levelnya, ah, rupanya 
tidak banyak mempengaruhi kesem-
purnaan wajahmu.

“Bagaimana kabarmu, Man?”
“Baik. Kau?”
“Ya, beginilah.”
Ah, pertanyaan itu lembut sekali. 

Sering aku mendengar per-
tanyaan itu. Tepatnya, pertanyaan 
macam itu seringkali meletup dari 
bibir indahmu ketika kita lama tak 
bertemu di masa-masa pacaran dulu. 

“Kau sudah menikah, Man?”
“Tentu.”
Tegas waktu itu aku jawab. Kare-

na memang semenjak kita benar-be-
nar berpisah, aku putuskan menikah. 
Dan memang harus menikah. Karena 
aku lelaki normal. Lagipula usiaku 
sudah pantas untuk menempuhnya. 
Seperti kau adanya.  

“Hei, kenapa termenung?”
Kau menegurku. Ah tidak, sep-

erti mengingatkanku. Tapi memang 
benar adanya. Aku sangat suka 
sekali teremenung. Semenjak aku 
pisah denganmu, menjalani hidup 
masing-masing, tidak banyak yang 
bisa aku lakukan selain termenung. 
Karena dengan termenung aku bisa 
berpikir. Dengan berpikir aku bisa 
bekerja. Dan dengan itu pula aku bisa 
berkarya. Walau sesungguhnya tidak 
banyak hasilnya. 

“Kamu agak kurusan, ya?”
Ahai, kau mulai berani meledek-

ku waktu itu. Tapi memang benar. 
Aku memang agak kurusan. Aku 
tidak bisa hidup dengan tenang. Se-
menjak negeri ini dihujani batu-batu 
reformasi, dihantam-hantam oleh 
janji-janji, dan digelincirkan oleh 
kerikil-kerikil demokrasi, hidupku 
semakin tidak karuan. Aku tidak bisa 
mengarahkan hidupku dengan benar. 
Segalanya tidak bisa terjangkau. 
Seoalah-olah aku merasakan aura 
pejanjahan yang sedang berkecamuk 
di negeri ini. 

“Kau masih ingat tentang dewi 
yang sering kita dengungkan dulu, 
Man?”

“Pastilah.”
Tentu saja. Aku sangat ingat 

sekali. Athena, maksudmu? Ya, dialah 
dewi yang sering kau dambakan 
hadir di tengah-tengah kita dulu, 
saat tembok kekuatan cinta kita 
mulai terancam hancur. Kau yang 
menghayal begitu dalam waktu itu. 
Berharap Athena turun dan sedikit 
meminjamkan kekuatannya kep-
adamu. Agar kau bisa mengutuk 
siapa saja yang telah mengacaukan 
hubungan kita. Kau sangat ingin 
mengubah tantemu yang jahat itu 
menjadi Medusa. Agar rambutnya 
yang kriting itu menjadi tumpukan 
ular. Agar ia paham bahwa di otaknya 
terlalu banyak ular yang meracuni 
seluruh isi kepalanya. Aku paham 

sepenuhnya saat kau mengira kedu-
aorangtuamu telah ikut andil dalam 
penghancuran kuil cinta kita. Mereka 
yang memperkosa hak-hak kita seba-
gai insan yang diberi kebebasan oleh 
tuhan untuk menempatkan cinta. 
Dan membuat kita terpisah seperti 
sekarang ini. 

“Aku sangat ingin sekali kembali 
ke masa itu.”

“Ah, yang benar?”
“Benar!! Serius!!”
Jujur. Aku juga sama. Andai saja 

waktu bisa diputarbalikkan, aku 
sangat ingin kembali ke masa itu. 
Dan aku siap bertempur mati-matian 
untuk memenangkan cintaku. Cinta 
kita. Aku telah meminjam perisai 
Athena yang terbuat dari kepala 
Medusa. Akan aku kutuk semua yang 
menghalagi cinta kita menjadi batu. 
Aku kujadikan mereka yang sudah 
menjadi batu sebagai arca-arca. Yang 
nantinya mengekalkan kisah heroik 
perjuanganku melawan kebatilan. 
Dan akan aku bangun istana keme-
nangan di tengah-tengahnya. Kita 
berdua akan berjalan di atas karpet 
merah sambil menebarkan senyum 
kemenangan. Mimpi! Bagaimana, he-
bat bukan? Sebuah andai-andai yang 
tidak mungkin bisa dibuat nyata. 

“Kau pernah merasakan rindu 
padaku, Man?”

Sering. Bahkan amat terlalu ser-
ing. Sampai-sampai menjadi tumpu-
kan sampah di ceruk hatiku. Sempat 
membusuk. Tapi segera aku siram 
lagi dengan percikan air cinta. Rindu 
kembali menguncup. Mengembang 
dan merona. Tapi itu hanya rindu. 
Rindu yang tak bisa keluar kemana-
mana. Terpasung. 

“Apakah kau masih mencintaiku, 
Man?”

Ah, itu pertanyaan tolol. Kau 
pasti bisa membaca gelagatku, Indri. 
Kau tentu juga bisa menangkap 
getaran yang muncul dari dalam 
jiwaku. Tak mungkin pernah bisa aku 
menghilangkan perasaan dahsyat itu. 
Tidak mudah aku membangunnya. 
Dan tidak mudah pula untuk meng-
hancurkannya. Rasa itu masih berada 
di tempat yang sama. Dan semakin 
lama, aku semakin memahami. Tidak 
ada yang bisa memberangus cinta 
ini. Karena ia berdiri sendiri. Bukan 
karena sebuah kata iya-tidak atau 
boleh-tidak boleh untuk mendapat-
kan kejayaannya. Terlalu naif jika 
kita merasa puas hanya dengan men-
dapatkan sebuah perhargaan duniawi 
atas cinta itu sendiri. Walau sesung-

guhnya memang itu tujuannya.  
“Aku telah menjadi janda, Man. 

Kau boleh mencintaiku lagi sebe-
basnya. Kita bisa hidup bersama lagi. 
Bercinta. Dan semuanya bisa kita 
lakukan semau kita.”

Alamak, tidak bijaksana sekali 
ucapanmu itu. Kau telah mengkh-
ianati Athena. Bukankah dia dewi 
kebijaksanaan yang sering kau 
puja-puja dulu? Kau pernah beru-
cap, ingin meniru ajaran kebijak-
sanaannya. Tapi, sekarang, kenapa 
kau berlagak layaknya perempuan 
murahan? Meski kau sudah janda 
mana mungkin bisa merubah takdir 
begitu saja. Bukanya aku menampik 
tubuhmu yang sudah tidak suci lagi. 
Tapi nuraniku menolak berbuat se-
rong dengan orang lain yang belum 
resmi aku kawini. Walau ada harapan 
yang telah kau ucapkan, tapi tidaklah 
semena-mena aku bisa melakukan-
nya. Biarlah cukup hati ini yang 
menanggung kegelisahaan masa lalu. 

“Ah, percuma mengharapkan 
engkau, Man? Kau sudah tidak sep-
erti dulu lagi rupanya.”

Terserahlah. Penilaian yang 
meletup dari bibirmu itu aku ang-
gap peluru angin yang tidak akan 
pernah bisa melukaiku. Hatiku telah 
lama pingsan oleh hebatnya candu 
rindu. Dan aku tidak perlu menghu-
jatmu atas penilaianmu itu. Sebab 
mata lahirmu tidak mampu men-
embus batinku. Kau tidak pernah 
tahu bahwa di dalam hatiku masih 
ada singgasana yang aku siapkan 
untukmu. 

“Ya sudah. Aku pergi.”
Dan kau pergi dengan wajah 

cemberut begitu saja saat hujan su-
dah reda waktu itu karena aku tidak 
terlalu meladeni ucapanmu. Bocah 
yang sebelumnya kau perlakukan 
dengan lembut, kau seret-seret 
layaknya kambing yang susah di ajak 
berjalan.

Jujur aku sangat beruntung 
karena telah menolak keinginanmu 
untuk hidup bersama waktu itu 
karena kawan karibmu memberikan 
informasi penting tentang dirimu. 
Kalau sesungguhnya engkau telah 
lama sekali menjadi kembang malam. 
Dan aku menganggap itu adalah 
pertemuan terakhir antara engkau 
dan aku sebagai ruang reuni dua 
hati yang dulu sama-sama tersakiti.  
Sekarang aku tidak ingin lagi. Sekian.       

Sumenep, Agustus 2012   

Banyak anak didik bolos sekolah, 
mereka mengikuti pelajaran tapi 
kurang semangat. Dalam rangka 
mengatasi fenomena tersebut perlu 
kiranya penerapan sistem penga-
jaran yang di lakukan di luar kelas 
agar peserta didik semangat belajar 
dan merasa tidak bosan dengan du-
nia pendidikan yang hanya terpaku 
di ruangan formal (kelas). Sehingga 
sangat urgen melaksanakan pen-
gajaran di luar kelas secara berkala 
oleh instansi-instansi terkait.

Buku ini menawarkan metode 
dan penerapan belajar-mengajar 
di luar kelas. Alasan menyeleng-
garakan kegiatan belajar-mengajar 
di luar kelas bukan sekadar karena 
bosan belajar kelas ataupun karena 
merasa jenuh belajar di ruangan 
tertutup. Akan tetapi, lebih dari itu, 
kegiatan belajar-mengajar di luar 
kelas memiliki tujuan-tujuan pokok 
yang ingin dicapai sesuai dengan 
cita-cita pendidikan. Salah satunya 
yaitu menyediakan setting yang be-
rarti bagi pembentukan sikap dan 
mental peserta didik. Dengan kata 
lain, mereka diharapkan tidak gu-
gup ketika menghadapi realitas 
yang harus dihadapi (Hal. 21-22).

Dengan metode tersebut, peser-
ta didik akan mendapat perubahan 
dalam menangkap pelajaran. Jika di 
dalam kelas pengajarannya bersi-
fat monoton, maka di luar kelas di 
dalam buku dianjurkan agar proses 
pengajaran bersifat dialog guna 

mendidik peserta didik cakap dalam 
mengutarakan ide-idenya. Karena 
pengajaran dianggap gagal jika pe-
serta didik pasif dalam menghadapi 
berbagai persoalan dan fenomena 
kehidupan.

Di dalam buku disebutkan be-
berapa materi pelajaran yang cocok 
dan relevan untuk diajarkan di luar 
kelas. Di antara pelajaran-pelajaran 
itu yaitu; Pelajaran bahasa Indone-
sia, Ilmu Pengetahuan Sosial, Pen-
didikan Kewarganegaraan, Biologi, 
Matematika, Bahasa Inggris, dan 
Ilmu Pengetahuan Alam. Namun, 
meskipun demikian bukan hanya 
pelajaran itu saja sangat cocok 
diajarkan di luar kelas. Jika pelaja-
ran yang memang perlu diajarkan 
di luar kelas karena kondisi yang 
membosankan, maka selayaknya 
dilaksanakan di luar kelas guna me-
maksimalkan hasil pengajaran pada 
peserta didik (Hal. 66-79).

Sayang sekali jika palajaran-
pelajaran tersebut tidak disesuaikan 
dengan kondisi peserta didik dalam 
pengajarannya. Karena sukses atau 
tidaknya pengajaran tersebut pen-
didik harus mampu melihat kondi-
si yang diinginkan peserta didik 
dalam menerima materi pelajaran. 
Semangat peserta didik akan turun 
naik dalam mengikuti materi pela-
jaran jika metodenya masih kon-
sisten di dalam kelas yang bersifat 
monolog. Meskipun tidak monolog, 
rasa bosan juga akan timbul dengan 

kelas yang bersifat statis.
Ada hal yang sangat urgen ke-

tika sorang pendidik mengajar di 
luar kelas. Yang mana hal ini harus 
diperhatikan oleh pendidik. Di 
antaranya yang perlu diperhatikan 
bahwa pendidik ketika mengajar di 
luar kelas harus mampu menjadi 
fasilitator, teman belajar, pelatih, 
dan yang sangat urgen menjadi mo-
tivator. Sebenarnya metode demiki-
an juga layak diajarkan di dalam ke-
las. (Hal. 144-177).

Metode dan cara-cara tersebut 
sangatlah mudah untuk diterapkan 
oleh pendidik untuk mengajar di 
luar kelas. Kesulitan dan kemuda-
han tersebut berada pada diri pen-
didik. Jika kemauan pendidik untuk 
memaksimalkan belajar-mengajar 
di luar kelas, maka prosesnya akan 
berjalan lancar. Itu semua sejauh 
mana kepedulian pendidik untuk 
mengajarkan materi di luar kelas 
secara berkala sesui dengan kead-
aan yang menuntutnya.

Di dalam buku ini secara umum 
diulas beberapa metode menga-
jar peserta didik di luar kelas. Jika 
dilihat dari ulasannya hanya pantas 
untuk diterapkan pada anak-anak 
sekolahan saja. Namun, substansin-
ya sangat memberikan sumbangsih 
pula dalam pengajaran di berbagai 
perguruan tinggi yang sifatnya lebih 
bebas dari lingkungan sekolah. Per-
bandingan antara belajar-mengajar 
di dalam kelas dan luar kelas, per-

alatan-perlatan yang dibutuhkan, 
pelajaran yang dipilih, lokasi-lokasi 
yang tepat, konsep pengajaran, me-
tode dan cara mengajar dalam pen-
gajaran di luar kelas. =
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Mengajar Anak di Luar KelasPuisi-puisi 
YUSRIYANI

Kerinduan
Malam tanpa mata menyapaku
Kutitip salam pada Tuhanku
Angin berdesir berlarian mengejar gelora puja
karena rembulan tak pernah kulihat dalam sujudku
Yang membelenggu jiwa
Belaian cerita pilu kisah nyawa-nyawa terbuang
Tetesan air mata jadi pena ketika kuukir sejarah gelap 
negeri ini

Aku ingin menatap senyum para petualang berkulit gelap
Yang mengurai keringat di atas tumpukan sampah
Sambil menggendong goni-goni cinta orang tua

Rasa kangen selalu menjelma dalam hening waktu
Semoga angin masih bertiup membelai sesak hati
Para perindu kekasih Tuhan
Ingat akan diriku ini, tercampak penuh perih
Bertoreh hasrat sosial yang terluka
Tinggal kapar menghantui hari ke hari

Kumerindu kabar tentang dirimu, Tuhanku!

Bumi Candi, 2012

Pagi
Sepi  terlukis di harian pagiku, buram 
Tak ada  sketsa semangat 
Hanya gerimis keringat basahi kaki di atas batu 
Mencari pagi cerahku  

Pagi ini terasa buram, 
Membuat suasana tak lagi bisa dinikmati 
Karena hembusan asap-asap dari moncong senjata itu
Mencampakkan martabat kemerdekaan negeriku

Lemah 
Vitamin mentari terperkosa anyir darah 
Beburung tak semangat bernyanyi 
Menebarkan  pesona pagi 
Hanya meloncat di ranting-ranting  surat kabar
Mencari makna, mungkin juga sebelum pergi tidur
Berselimut ancaman bagai ilalang yang ingin hidup 
tenang
di bawah mentari

Suasana pagi di lembaran almanak bumiku, semu 
Butiran debu terlempar bagai kalah pada zaman
Aku  pun lalai menempelkan sepucuk surat perdamaian
Agar dibaca laron-laron di instansi pemerintahan
Agar mereka pun tahu bahwa aku di negeri ini butuh 
ketenangan

Bumi Kelahiranku, 2013

Memaknai Rahasia
Tidak banyak yang mau mengerti rahasia
nestapa ketika kekalahan mensilet 
wajah perjuangan
sebenarnya tidak ada yang sia-sia

Tidak banyak yang mau memahami rahasia
menangis ketika hayal gagal 
luka lara di antara sapa
di balik nestapa
terbit waktu menuai riang
sesungguhnya janji kemenangan yang tertulis

Pada helai perebutan takdir
tidak banyak yang mendalami rahasia
tidur semut yang membaca tangis 
anak penampungan
sebetulnya hidup bagai terbuang tanpa arah

tak ada yang mau menyimak kisah rahasia
rintih malaikat di bumi
yang mengembarakan gelora pengabdian
pada sang hyang pemangku kebenaran
sejatinya upaya membenamkan diri dalam pemaknaan 
rahasia-Mu

Bumi Candi, 2013
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