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PERUMUSAN MASALAH *) 

 

1. Pengantar 

Setiap insan dapat dipastikan selalu mepunyai masalah, tetapi tak semua orang 

mampu menyelesaikan masalahnya secara baik. Bahkan kadang orang menjadi bingung 

ketika menghadapi suatu permasalahan. Lebih berat lagi jika masalah yang dihadapi itu 

datang satu persatu silih berganti dan tak satu masalah pun pun dapat dipecahkannya. 

Sehingga masalah itu akan menumpuk dan semakin sulit penyelesaiannya. Untuk itu 

permasalahan perlu dirumuskan, gunanya adalah untuk dicarikan solusi pemecahannya 

berdasarkan skala prioritas. Permasalahan yang dihadapi oleh seseorang ada yang ringan 

dan ada yang berat, ada yang bersifat pribadi dan ada pula yang menyangkut 

permasalahan orang banyak. Bahkan ada juga permasalahan yang berkaitan dengan 

suatu penelitian. Tetapi pada dasarnya permasalahan dalam suatu penelitian itupun juga 

merupakan akumulasi dari permasalahan orang banyak yang dikaji secara ilmiah.  

Dalam bidang penelitian, perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara 

sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Tanpa 

perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak 

akan membuahkan hasil apa-apa.  Perumusan masalah atau research questions atau 

disebut juga sebagai research problem, diartikan sebagai suatu rumusan yang 

mempertanyakan suatu fenomena, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena man- 
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diri, maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait di antara 

fenomena yang satu dengan lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat.  

Mengingat demikian pentingnya kedudukan perumusan masalah di dalam kegiatan 

penelitian, sampai-sampai memunculkan suatu anggapan yang menyatakan bahwa 

”kegiatan melakukan perumusan masalah, merupakan kegiatan separuh dari penelitian 

itu sendiri”. Perumusan masalah penelitian dapat dibedakan dalam dua sifat, meliputi 

perumusan masalah deskriptif, apabila tidak menghubungkan antar fenomena, dan 

perumusan masalah eksplanatoris, apabila rumusannya menunjukkan adanya hubungan 

atau pengaruh antara dua atau lebih fenomena.  

2. Arti dan Fungsi Rumusan Masalah 

Menurut Sugiyono (2004: 55) masalah diartikan sebagai suatu kesenjangan antara 

apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Sedangkan rumusan merupakan suatu 

pertanyaan yang akan dicari melalui pengumpulan data. Rumusan masalah juga 

merupakan hulu dari suatu penelitian dan merupakan suatu langkah yang penting dan 

suatu pekerjaan yang sulit dalam suatu penelitian (Nazir, 1999: 111).  Dari beberapa 

pengertian masalah dan rumusan masalah di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

rumusan masalah itu adalah suatu pertanyaan- pertanyaan pemandu yang akan dijadikan 

dasar atau landasan bagi seorang peneliti guna mendapatkan jawaban dari suatu masalah 

yang telah diangkat sebelumnya dalam suatu penelitian.  

Perumusan masalah memiliki fungsi sebagai berikut yaitu fungsi pertama adalah 

sebagai pendorong suatu kegiatan penelitian menjadi diadakan atau dengan kata lain 

berfungsi sebagai penyebab kegiatan penelitian itu menjadi ada dan dapat dilakukan. 

Fungsi kedua, adalah sebagai pedoman, penentu arah atau fokus dari suatu penelitian. 

Perumusan masalah ini tidak berharga mati, akan tetapi dapat berkembang dan berubah 

setelah peneliti sampai di lapangan. Fungsi ketiga dari perumusan masalah, adalah 

sebagai penentu jenis data macam apa yang perlu dan harus dikumpulkan oleh peneliti, 

serta jenis data apa yang tidak perlu dan harus disisihkan oleh peneliti. Keputusan 

memilih data mana yang perlu dan data mana yang tidak perlu dapat dilakukan peneliti, 

karena melalui perumusan masalah peneliti menjadi tahu mengenai data yang bagaimana 
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yang relevan dan data yang bagaimana yang tidak relevan bagi kegiatan penelitiannya. 

Sedangkan fungsi keempat dari suatu perumusan masalah adalah dengan adanya 

perumusan masalah penelitian, maka para peneliti menjadi dapat dipermudah di dalam 

menentukan siapa yang akan menjadi populasi dan sampel penelitian.  

Penemuan permasalahan merupakan salah satu tahap penting dalam penelitian. 

Situasinya jelas: bila permasalahan tidak ditemukan, maka penelitian tidak perlu 

dilakukan. Pentingnya penemuan permasalahan juga dinyatakkan oleh ungkapan: 

“Berhasilnya perumusan permasalahan merupakan setengah dari pekerjaan penelitian”. 

Penemuan permasalahan juga merupakan tes bagi suatu bidang ilmu; seperti 

diungkapkan oleh Mario Bunge (dalam :Buckley dkk., 1976, 14) dengan pernyataan: 

“Kriteria terbaik untuk menjajagi apakah suatu disiplin ilmu masih hidup atau tidak 

adalah dengan memastikan apakah bidang ilmu tersebut masih mampu menghasilkan 

permasalahan. Tidak satupun permasalahan akan tercetus dari bidang ilmu yang sudah 

mati”. 

Permasalahan yang ditemukan, selanjutnya perlu dirumuskan ke dalam suatu 

pernyataan (problem statement). Dengan demikian, pembahasan isi bab ini akan dibagi 

menjadi dua bagian: (1) penemuan permasalahan, dan (2) perumusan permasalahan. 

Kegiatan penemuan permasalahan, seperti telah disinggung di atas, didukung oleh survai 

ke perpustakaan untuk mengenali perkembangan bidang yang diteliti. Pengenalan ini 

akan menjadi bahan utama deskripsi “latar belakang permasalahan” dalam usulan 

penelitian. Permasalahan dapat diidentifikasikan sebagai kesenjangan antara fakta 

dengan harapan, antara tren perkembangan dengan keinginan pengembangan, antara 

kenyataan dengan ide. Sutrisno Hadi (1986, 3) mengidentifikasikan permasalahan 

sebagai perwujudan “ketiadaan, kelangkaan, ketimpangan, ketertinggalan, kejanggalan, 

ketidakserasian, kemerosotan dan semacamnya”. 

Seorang peneliti yang berpengalaman akan mudah menemukan permasalahan dari 

bidang yang ditekuninya; dan seringkali peneliti tersebut menemukan permasalahan 

secara “naluriah”; tidak dapat menjelaskan bagaimana cara menemukannya. Cara-cara 

menemukan permasalahan ini, telah diamati oleh Buckley dkk. (1976) yang menjelaskan 

bahwa penemuan permasalahan dapat dilakukan secara “formal’ maupun ‘informal’. 
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Cara formal melibatkkan prosedur yang menuruti metodologi tertentu, sedangkan cara 

informal bersifat subjektif dan tidak “rutin”. Dengan demikian, cara formal lebih baik 

kualitasnya dibanding cara informal. 

Sering dijumpai usulan penelitian yang memuat “latar belakang permasalahan” 

secara panjang lebar tetapi tidak diakhiri (atau disusul) oleh rumusan (pernyataan) 

permasalahan. Pernyataan permasalahan sebenarnya merupakan kesimpulan dari uraian 

“latar belakang” tersebut. Castetter dan Heisler (1984, 11) menerangkan bahwa 

pernyataan permasalahan merupakan ungkapan yang jelas tentang hal-hal yang akan 

dilakukan peneliti. Cara terbaik unutk mengungkapkan pernyataan tersebut adalah 

dengan pernyataan yang sederhana dan langsung, tidak berbelit-belit. Pernyataan 

permasalahan dari suatu penelitian merupakan “jantung” penelitian dan berfungsi 

sebagai pengarah bagi semua upaya dalam kegiatan penelitian tersebut. Pernyataan 

permasalahan yang jelas (tajam) akan sanggup memberi arah (gambaran) tentang macam 

data yang diperlukan, cara pengolahannya yang cocok, dan memberi batas lingkup 

tertentu pada temuan yang dihasilkan. 

Castette dan Heisler (1984: 11) menjelaskan bahwa secara keseluruhan ada 5 

macam bentuk pernyataan permasalahan, yaitu: 

a. bentuk satu pertanyaan (question); 

b. bentuk satu pertanyaan umum disusul oleh beberapa pertanyaan yang spesifik; 

c. bentuk satu penyataan (statement) disusul oleh beberapa pertanyaan (question). 

d. bentuk hipotesis; dan   

e. bentuk pernyataan umum disusul oleh beberapa hipotesis. 

 

3. Tujuan perumusan masalah  

 

Berdasarkan  tentang  pengertian  dari  rumusan  masalah  di atas,  yaitu sebagai pert

anyaanpertanyaan  yang  akan  dicarikan  jawabannya  dalam  sebuah penelitian, maka me

nurut Nazir (1999: 111),  tujuan dari pemilihan dan perumusan masalah itu sendiri adalah 

untuk:  

a. mencari sesuatu dalam rangka pemuasan akademis seseorang;   
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b. memuaskan perhatian serta keingintahuan seseorang akan hal-hal  yang baru;  

c. meletakkan  dasar  untuk  memecahkan  beberapa  penemuan penelitian sebelum

nya atau pun dasar untuk penelitian selanjutnya;  

d. memenuhi keinginan sosial;  

e. menyediakan sesuatu yang bermanfaat.  

  

Sedangkan Subana dan Sudarajat  (2003:65) mengatakan bahwa  perumusan  

masalah  juga  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  kualitas  penelitian  itu sendiri, 

karena setiap penelitian selalu  berangkat dari masalah.  

  

4.  Ciri-ciri Masalah yang Baik  

 

Masalah  merupakan  titik  tolak  untuk  melakukan  sebuah  penelitian,  akan tetapi  ti

dak  semua  masalah  yang  kita  temukan  itu  layak  untuk  kita  teliti.  hal  ini sependapat

  dengan  Anggoro 

2007:1.15)  yang  mengatakan  bahwa  “walaupun masalah  merupakan  titik  tolak  untuk 

 melakukan  penelitian,  namun  tidak  semua masalah  itu  dapat  dijadikan  objek  untuk  

diteliti”.  Karenanya  sebelum  seorang peneliti  dapat  merumuskan  masalah  dalam  pene

litiannya,  maka  ia lebih  dahulu  harus   mengidentifikasi  dan  memilih  masalah-

masalah   tersebut,  yaitu  dengan  memperhatikan ciri-

ciri dari suatu masalah yang baik sehingga masalah yang akan diangkat  nanti  benar-

benar   layak   untuk   diteliti.  Adapun  ciri-ciri  masalah  yang baik tersebut menurut 

Nazir (1999: 112), adalah sebagai berikut:  

 

1)  Masalah harus ada nilai penelitian.  

 

Masalah  yang dibahas itu  harus  mempunyai  kegunaan  tertentu 

serta  dapat digunakan  untuksuatu  keperluan.  Hal  ini  meliputi:  masalah  haruslah mem

punyai keaslian; masalah harusmenyatakan hubungan; masalah harus merupakan hal yang 
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penting; masalah harus dapat diuji; dan masalah harus dinyatakan dalam bentuk 

pertanyaan. 

 

2)  Masalah harus fisibel 

 

Masalah yang mempunyai fisibilitas, artinya masalah tersebut harus dapat dipecahkan. 

 Ini  berarti: data  untuk  memecahkan  masalah  harus  tersedia; biaya  untuk memecahkan

 masalah  secara  relatifharus  dalam  batasbatas kemampuan;  waktu  untuk  memecahkan 

masalah  harus  wajar;  biaya  dan hasil  harus seimbang;  administrasi  dan  sponsor  harus

  kuat;  dan  tidak bertentangan dengan  norma dan adat. 

 

3)  Masalah harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. 

 

Selain  mempunyai  nilai  ilmiah  serta  fisibel,  masalah  juga  harus  sesuai dengan k

ualifikasi si peneliti sendiri. Dalam hal ini, masalah  yang diteliti sekurang-kurangnya: 

menarik bagi si peneliti; dan cocok dengan kualifikasi ilmiah si peneliti. 

Sedangkan menurut Anggoro, dkk (2007: 1.15-1.17), ada tiga karakteristik yang harus 

diperhatikan dalam memilih suatumasalah yang baik, yaitu: 

a. Masalah  harus  layak  diteliti,  artinya  bahwa  pengkajian  terhadap masalah terse

but dapat dilakukan dengan cara yang terukur secara empiris melalui pengumpulan 

dan pengolahan data. 

b. Masalah  harus  mempunyai  nilai  teoritis  dan  praktis,  ini  berarti  bahwa suatu 

masalah tersebut memang harus diangkat dari sebuah teori yang kuat dan  mempun

yai  dampak  praktis  yang  dapat  memperbaiki  praktek  atapenyelenggaraan 

sesuatu. 

c. Masalah  harus  realistis,  yang  artinya  masalah  tersebut harus memperhatikan un

sur  keterjangkauan  yang  meliputi  ketersediaan  waktu, tenaga, dan biaya. 

d. Masalah  juga  sebaiknya  aktual  atau  kebaruan,  artinya jikamasalah  yang akan  

diangkat   merupakan  masalah  yangbaru  dan  sedang  hangat-hangatnya, 

tentu nilai penelitian akan menjadi lebih tinggi maknanya. 
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Menurut  Nazir (1999:116),  sumbersumber  di  mana  masalahmasalah  penelitian 

 itu  mudah diperoleh adalah sebagai berikut: 

 

a. Pengamatan  terhadap  kegiatan  manusia,  misalkan  seorang  ahli  pertanian dapat

menemukan  masalah  ketika  ia  melihat  cara  petani  merawat tanamannya. 

b. Pengamatan  terhadap  alam  sekeliling,  misalkan  seorang  peneliti  ilmu tanah  ak

an  menemukan  masalah  ketika  ia  melihatstuktur  tanah  di sepanjang jalan 

ketika ia pulang. 

c. Bacaan,  misalkan  masalah  dapat  diperoleh  dari  makalah-makalah sebelumnya, 

maupun buku-buku sumber. 

d. Ulangan  serta  perluasan  penilaian,  misalnya  dengan  mengulang percobaan-

percobaan  yang  pernah  dilakukan  jika  hasil  yang  diperoleh belum memuaskan. 

e. Cabang  studi  yang  sedang  dikembangkan,  misalnya  ketika  Pasteur meneliti  pe

nyakit  kolera  dengan  menyuntik  ayamayam  sehat  dengan penyakit kolera, nam

un  ketika ia kehabisan ayam  sehat  ia menggunakan ayam  yang  telah   

disuntik  tadi.  Tapi  ternyata  ayam  itu  tidak  mati,  dan  ia justru menemukan 

masalah tentang sistem kekebalan atau imunisasi. 

f. Catatan  atau  pengalaman  pribadi,  misalnya  dalam  penelitian  ilmu osial catatan

  atau  pengalaman  pribadi  dapat  menjadi  sumber  masalah  untuk penelitian. 

g. Praktik serta keinginan  masyarakat,  misalnya adanya  gejolak rasial  yang dapat 

menjadi sumber masalah. 

h. Bidang  spesialisasi,  misalnya  seorang  spesialis  yang  telah  menguasai ilmu di  

bidangnya maka akan dengan mudah menemukan masalah dalam penelitiannya. 

i. Pelajaran  yang  sedang  diikuti,  misalnya  diskusi  kelas,  hubungan  guru dengan 

siswanya dapat menjadi sumber masalah dalam penelitian kelas. 

j. Diskusi-diskusi  ilmiah,  misalnya  seminar,  dan  pertemuan-pertemuan ilmiah, 

dan 

k. Perasaan  intuisi,  misalkan  perasaan  yang  timbul  tiba-tiba  bisa  menjadi sumber 

untuk dijadikan masalah dalam suatu penelitian. 
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5. Pengecekan Hasil Penemuan Permasalahan 

 

Permasalahan yang telah ditemukan selalu perlu dicek apakah permasalahan tersebut 

dapat (patut) untuk diteliti (researchable). Pengecekan ini, biasanya, didasarkan pada 

tiga hal: (i) faedah, (ii) lingkup, dan (iii) kedalaman (Achmad Djunaedi: 2000). 

Pengecekan faedah ditelitinya suatu permasalahan dikaitkan dengan pengembangan 

ilmu pengetahuan dan atau penerapan pada praktek (pembangunan). Ditanyakan: apakah 

penelitian atas permasalahan tersebut akan berfaedah untuk ilmu pengetahuan, misal 

dapat merevisi, memperluas, memperdalam pengetahuan yang ada, atau menciptakan 

pengetahuan baru. Dicek pula: apakah penelitian tersebut mempunyai aplikasi teoritikal 

dan atau praktikkal. Suatu penelitian agar dapat diterima oleh pemberi dana atau 

pemberi “nilai’ perlu mempunyai faedah yang jelas (penjelasan faedah diharapkan 

bukan hanya bersifat “klise”). 

Peneliti yang belum berpengalaman sering mencetuskan permasalahan yang 

berlingkup terlalu luas, yang memerlukan masa penelitian yang sangat lama (di luar 

jangkauan). Misal: penelitian untuk “menemukan cara terbaik pelaksanaan 

pembangunan rumah tinggal” akan memerlukan waktu yang “tak terhingga” karena 

harus membandingkan semua kemungkinan cara pelaksanaan pembangunan rumah 

tinggal. Lingkup penelitian, biasanya, cukup sempit, tapi diteliti secara mendalam. 

Faktor kedalaman penelitian juga merupakan salah satu yang perlu dicek. Penelitian, 

bukan sekedar mengumpulkan data, menyusunnya dan memprosesnya untuk 

mendapatkan hasil, tetapi diperlukan pula adanya interpretasi (pembahasan) atas hasil. 

Penelititan perlu dapat menjawab: apa “arti” semua fakta yang terkumpul. Dengan 

pengertian ini, suatu pengukuran kemiringan menara pemancar teve belum dianggap 

mempunyai kedalaman yang cukup (hanya merupakan pengumpulan data dan pelaporan 

hasil pengukuran). Tetapi, penelitian tentang “pengaruh kemiringan menara pemancar 

teve X— Perumusan permasalahan terhadap kualitas siaran” merupakan penelitian 

karena memerlukan interpretasi terhadap persepsi pirsawan atas kualitas siaran yang 

dipengaruhi oleh kemiringan. (Achmad Djunaedi: 2000). 
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6. Simpulan/ Penutup 

 

Perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian 

yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Tanpa 

perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak 

akan membuahkan hasil apa-apa. Perumusan masalah atau research questions atau 

disebut juga sebagai problem riset, diartikan sebagai suatu rumusan yang 

mempertanyakan suatu fenomena, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri, 

maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena 

yang satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. 

Mengingat demikian pentingnya kedudukan perumusan masalah di dalam kegiatan 

penelitian, sampai-sampai memunculkan suatu anggapan yang menyatakan bahwa 

kegiatan melakukan perumusan masalah, merupakan kegiatan separuh dari penelitian itu 

sendiri. 

Perumusan masalah penelitian dapat dibedakan dalam dua sifat, meliputi 

perumusan masalah deskriptif, apabila tidak menghubungkan antar fenomena, dan 

perumusan masalah eksplanatoris, apabila rumusannya menunjukkan adanya hubungan 

atau pengaruh antara dua atau lebih fenomena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Daftar Pustaka 

 

Anggoro, Toha, dkk. 2007. Metode Penelitian. Jakarta: Universitas Terbuka. 
  
Buckley, J. W.; M. H. Buckley; dan Hung-Fu Chiang. 1976. Research Methodology & 

Business Decisions. National Association of Accountant, New York 
  
Castetter, W. B.; dan R. S. Heisler. 1984. Developing and Defending A Disertation 

Proposal. Graduate School of Education, University of Pennsylvania, Philadelphia, 
Pennsylvania. 

 
Djunaedi,  Achmad (2000).’Perumusan Permasalahan’ 
 
Jainuri, M.  ‘Perumusan Masalah Pendidikan”  
 
Nazir, M. 1999. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.  
 
Subana  dan  Sudrajat.  1999.  DasarDasar  Penelitian  Ilmiah.  Jakarta:  Universitas Ter

buka.  
 
Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Alfabeta.  
 
Sumiarto. 1985. Evaluasi Program Perintisan Pemugaran Perumahan Desa di Daerah 

Istimewa Yogyakarta,. Tesis Pasca Sarjana Strata II, Program Perencanaan Wilayah 
dan Kota, Fakultas Pasca Sarjana, Institut Teknologi Bandung, Bandung. 

 
Suryabrata,  Sumardi. 1998.  Metodologi  Penelitian. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. 
  
Sutrisno, Hadi. 1986. “Pokok–pokok Metodologi Penelitian”. Makalah yang tidak 

dipublikasikan, tertanggal 14 Desember 1986, ditulis di Yogyakarta. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 
PERUMUSAN MASALAH 

 

Pokok permasalahan: 

1.orang tua sakit 

2. Manajemen perusahaan 

3. Tugas kampus 

4, persoalan pacar 

Skala prioritas 

1. Tugas kampus 

2. Orang tua sakit 

3. Manajemen perusahaan 

4. Persoalan pacar 

Teknik penyelesaian 

1. Mendahulukan persoalan yang darurat/ urgent  

2. Mementingkan hal yang amat pokok, artinya apabila hal itu tidak segera ditangani /ditinggalkan akan 

berakibat fatal 

3. Proporsional dan profesional 

4. Teliti, sabar, dan arif 

5. Jangan meremehkan persoalan kecil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

PERUMUSAN MASALAH 

 

CONTOH KASUS: 

 

KEMELUT HIDUP YANG BELUM TERSELESAIKAN 

 

 Saya seorang mahasiswa semester VII Fakultas Kedokteran Univ. Antah Brantah 

(UAB) Surakarta. Dalam sebulan terakhir ini saya harus menyelesaikan beberapa 

permasalahan hidup saya. Orang tua saya sejak sebulan lalu masih berbaring di rumah 

sakit karena struk. Kali ini ibu dan kakak saya yang mengendalikan perusahaan, padahal 

ibu dan kakak tidak punya bekal pengetahuan untuk mengendalikan perusahaan, mereka 

hanya tamatan SMP dan minim pengalaman. Dalam waktu dekat saya harus pulang ke 

Padang untuk membicarakan perkembangan perusahaan kami, orang tua kami memiliki 

perusahaan mebel kualitas ekspor, dan untuk menjalin hubungan dengan orang-orang di 

luar negeri harus membuka jaringan internet. Karena perusahaan ini sedang maju pesat 

perkembangannya. Saya sudah ada rencana untuk mempekerjakan sepupu saya alumnus 

fakultas ekonomi, yang ahli komputer dan internet. Kali ini sepupu saya sedang magang 

kerja di perusahaan kecil dengan honorarium yang amat sedikit, saya berharap, sepupu 

saya inilah yang akan mengendalikan perusahaan mendampingi ibu dan kakak saya. 

Sementara pimpinan perusahaan dipegang oleh ibu saya dan didampingi kakak saya. 

Kali ini keadaan perusahaan agak kacau. 

 Kecuali itu, sebagai mahasiswa semester VII saya pekan ini amat banyak tugas.  

Saya punya 2 tugas membuat artikel dan satu tugas membuat laporan praktek di 

laboratorium. Padahal dalam pekan ini Dr. dr. Amin, Sp.KJ. memerintahkan kami para 

mahasiswa semester VII agar setiap sore meluangkan waktu 2 jam untuk mengamati 

perilaku anak-anak stres di Rumah Sakit Jiwa Antisipasi Gendheng di Solo. 

 Hal yang tidak kalah pentingnya adalah persoalanku dengan Lutfiana, dia 

pacarku sejak kami mahasiswa baru, dia sekarang kuliah di Fakultas Farmasi di 
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universitas yang sama. Dia pekan ini banyak menyita pikiranku. Hal ini terjadi 

gara-gara aku salah mengirim SMS. Mestinya SMS ini kutujukan kepada Nita 

temanku SD dulu, tapi karena pikiranku sedang kacau SMS salah kukirimkan. 

Suatu malam Nita SMS dengan aku, tiba-tiba dia bergurau dengan aku via SMS. 

Dia menanyakan tentang bagaimana hubunganku dengan Ana (panggilan akrab 

untuk Lutfiana), aku menjawab via SMS “hubunganku baik-baik saja”. Setelah itu 

Nita menggoda aku dengan kata-katanya: “Stlh kmu pcran dg Ana skr ni, kmu agk 

smbng ya, kmu ska mlupakn tman lm”. Nha, tiba-tiba gurauan itu kutanggapi 

dengan kata-kata: “Enggak kok, aku justru sllu ingt kmu Nita, aq jjur aj klo aq sjak 

dlu amt prhatian & syg kmu, ILU ---<<* “. Nah bagai disambar petir kepalaku, 

karena tiba-tiba SMS itu salah pejet dan salah kirim, Aku tidak mengirimkan sms 

itu ke Nita tetapi malah ke Lutfiana. Aku kontan dijawab singkat oleh Lutfiana 

dengan nada marah: “Dasr lk buaya!!! Sejak seminggu ini dia ngambeg tidak mau 


