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 ANAK KELUARGA PETANI MENGUKIR PRESTASI 

 

 Inilah kisah Erni  seorang anak yang duduk di kelas delapan SMP, ia adalah seorang 
anak petani yang berprestasi dalam bidang olahraga lari maraton. Ia pernah menjadi juara 1 

tingkat SMP se-kota Bandung. Seorang anak manusia yang bertekad untuk bisa meraih masa 
depan gemilang dengan menuntut ilmu di sekolahnya. Ia dilahirkan dari sebuah keluarga 
sederhana. Erni adalah anak pertama dari 2 anak saudara, sehari-hari ia dibekali uang saku 

sebanyak Rp 2.000,- sampai Rp 5.000,- itupun tak menentu terkadang hanya cukup untuk 
membayar angkutan umum. Keterbatasan ekonomi di lingkungan keluarganya tidak membuat 

berputus asa untuk tetap berprestasi di sekolah. Erni bertekad untuk suatu hari nanti aku bisa 
mewujudkan cita-citanya menjadi seorang atlet lari tingkat dunia. Dorongan terbesarnya adalah 
orang tuanya, ia ingin membuat orang tuanya bangga dengan keberhasilannya.  

1. Apakah kamu memiliki cita-cita yang ingin diraih?  cita-cita apakah yang kamu ingin 
capai? Jika kamu berada diposisi dia apa yang akan kamu lakukan, Apakah kamu akan 

terus mengejar cita-citamu walaupun kondisi ekonomi kurang? 
2. Berapakah uang jajan yang diberikan orang tuamu setiap hari ? Setelah membaca 

wacana diatas masih tetapkah kamu akan meminta bekal uang jajan seperti biasa? 
berikan alasannya! 

3. Jika setiap hari kalian diberi uang jajan  Rp 2000,-, sehari, cukupkah dengan uang 

tersebut? Jika Rp 2000,-  itu tidak cukup, apa yang akan kalian lakukan? 
4. Kamu adalah peraih nilai terbaik di kelasmu, jika suatu saat nanti ada murid baru yang 

memiliki predikat juara olimpiade masuk di kelasmu, apa yang kamu lakukan? apa 
perasaan kalian, takutkah prestasimu bisa direbut oleh dia? 

5. Jika seseorang dalam cerita ini adalah teman sebangkumu, apakah kamu berniat untuk 

memberikan setengah uang jajanmu ke Erni? 
6. Bersediakah kamu bekerja sama dengan  seluruh teman kelasmu, untuk mengumpulkan 

uang untuk biaya sekolah temanmu? 
7. Erni datang ke sekolah pukul 06.30 dengan berjalan kaki, jika kamu adalah siswa yang 

selalu kesiangan, sanggupkah kamu datang sebelum ia datang? berikan alasannya! 

8. Berapa kalikah kamu mengumpulkan tugas tepat waktu? pernahkah kamu 
mengumpulkan tugas melebihi waktu yang ditentukan? berikan alasannya! 

9. Jika kamu mengetahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang cinta akan 
kebersihan hal apakah yang kamu lakukan, jika melihat sampah di bawah meja? 

10. Pernahkah kamu meminjam barang orang lain dan sampai sekarang belum 

dikembalikan?  barang seperti apakah yang kamu pinjam? berikan alasannya! 
 

 


