
KEGIATAN STUDI TOUR 

 Pada hari minggu tanggal 1 November 2009, sekolahan kami mengadakan kegiatan studi 

tour yang diikuti oleh anak kelas 4, 5, dan 6. waktu itu saya ikut kegiatan studi tour. Saya dari 

rumah berangkat ke sekolahan, dan kami memakai pakaian pramuka lengkap. Setelah kami 

berkumpul semua, truk pun dating. Kami sangat senang karna kami bisa mengikuti kegiatan 

studi tour yang pasti tidak akan terulang kedua kalinya, tapi semua guru-guru belum ada yang 

datang satupun. Tidak lama kemudian datanglah Pak Muchsin, pemandu kita, tidak lama juga 

guru-guru mulai berdatangan ke sekolah. Akhirnya semua guru-guru dan murid-murid MIIW 

sudah berkumpul dan kami siap untuk naik ke truk. Tapi sebelum naik truk, kami berbaris 

sesuai regu masing-masing kami dinasehati oleh Pak Muchsin untuk ; a. menjaga lisan, b. 

menjaga kesopanan, c. menjaga tingkah laku. 

 Setelah selesai, kita naik ke truk untuk melakukan perjalanan menuju ke makam 

Trowulan. Pada saat perjalan kami bergembira, tertawa canda dengan teman-teman, dan pada 

saat itu putranya Bu Sri yang berada di depan. Dengan tidak sadar bajunya robek, setelah kami 

beritahu dia baru sadar kalau bajunya robek dan kami menertawakannya. Tidak lama kemudian 

kami sampai di tujuan. Kami turun dari truk 

dan mencari tempat yang rindangdan sejuk, 

udara saat itu sangat panas. Setelah itu kami 

masuk ke dalam makam dengan masing-

masing group. Dan kami melepas sepatu 

untuk masuk ke dalam dan mencari tempat 

duduk di sebelah timurnya makam yang di 

kelilingi kain putih. Kami membacakan tahlil 

dan sholawat. Tidak lama kemudian acara selesai. Tapi Pak Muchsin belum menyuruh kita 

untuk bubar. Beliau menyuruh kami untuk berdoa dan meminta apa yang ingin kita ucapkan 

dalam hati kepada Allah. Setelah selesai,  kami kemakam sunan Ngudung. Makamnya sangat 

panjang, tapi sayang kita tidak bisa melihat dari dekat. Karena di dalamnya ada orang yang 

sedang membaca tahlil. Setelah itu kami pergi ke makam Ratu Kencana Wungu. Letaknya di 

sebelah barat makam yang telah kita datangi. Kita melihat makamnya baunya harum, tapi kita 

tidak bisa melihat dengan jelas karena di dalam makam gelap gulita. Setelah melihat, kami pergi 

ke para prajuritnya Ratu Kencana Wungu, istrinya Damar Wulan. Dan disitu ada larangan 

apabila merusak atau mengubah atau variasi akan dikenakan denda 10 tahun penjara atau 

seratus juta rupiah. Setelah melihat-lihat, kami menuju ke truk. Saat keluar, ada orang yang 

minta-minta. Kebetulan aku punya uang receh, aku beri dia karna kasihan apalagi dia sudah tua. 

Aku tidak tega kalau lihat orang yang sudah tua minta-minta. Setelah itu kami naik dan 

melanjutkan perjalanan ke Candi Tikus. Di dalam truk kami sangat senang, karna saat truk 



menginja rem kami juga ikut seperti diatun. Yiiihuii, asiknya!. Tidak lama kemudian kami sampai 

disana. Kami langsung turun dan menikmati suasana saat itu. Kami lihat-lihat ada banyak 

pancuran saluran keluarnya air. Dan kami berfoto-foto di tangga naik turun ke candi. Dan 

disitu ada buah maja yang besar-besar. Disitulah kami istirahat dan bernyanyi sedang apa. Kami 

saling bersautan antara laki-laki dan perempuan. Setelah itu kami berangkat naik truk lagi untuk 

melanjutkan perjalanan ke gapura Bajang Ratu. Tidak lama kemudian kami sampai disana. Kami 

turun dari truk tapi kami harus menyeberang jalan raya dulu. Baru kita sampai disana, kami 

langsung menuju ke gapura itu tapi disitu ada tulisan dilarang naik. Akhirnya kami tidak jadi 

naik, tapi disitu masih banyak lagi yang menarik. Kami semua heran semua candi terbuat dari 

batu bata dan semen. Tapi tidak, itu seperti hanya ditumpuk-tumpuk saja tidak pakai semen. 

Aneh ya?. Tapi, walaupun tanpa semen terlihat bagus kok. Setelah menikmati keindahan alam 

buatan, kami naik truk deh. Tapi memang masih ada dua tujuan lagi, ke museum dan ke 

pendopo. Tapi kita menuju ke museum dulu ya… setelah sampai kami menuju ke depan 

museum. Di depan pintu ada patung Buddha yang besar. Dan kami masuk untuk melihat semua 

peninggalan Majapahit. Disitu ada macam-macam peninggalan Majapahit salah satunya : 

Celumpak untuk menerangi saat malam, Kendi susu untuk keperluan saat upacara, dll. 

 Setelah selesai lihat-lihat kami pergi naik truk lagi untuk melanjutkan perjalanan ke 

pendopo dekat dengan bangunan museum. Tidak lama kemudian kami sampai disana. Kami 

langsung menuju ke pendopo. Di sana kami makan bekal yang kita bawa dari rumah. Ada yang 

bawa mie, roti, ayam, dll. Setelah makan, kami minta ijin untuk membeli oleh-oleh buat yang di 

rumah. Akhirnya kami beli oleh-oleh. Dan setelah beli oleh-oleh kami berkumpul dan 

menampilkan suatu kegiatan yang berbeda tiap regu. Kami mengambil peralatan yang dibawa, 

yaitu ; balon, permen, dan pisang. Dan yel-yel pertama balon ditiup, dan permen dimakan. 

Kalau anak laki-laki balon diberikan lewat bawah. Kalau perempuan balon diberikan lewat 

pundak atau samping, tapi tidak boleh jatuh. Setelah selesai, balon diinjak-injak untuk 

diletuskan.. DOR..DOR..DOR!!. Setelah selesai kami semua berbaris menghadap kerabat dan 

dalam hitungan ketiga, semua maju untuk mengambil sampah-sampah yang sudah kita buat tadi. 

Setelah selesai, kami memakai sepatu dan menuju ke truk untuk kembali menuju ke sekolahan. 

Sebelum pulang, kami mengucapkan perpisahan kepada semuanya. Selamat tinggal…. Dan kami 

berangkat menuju ke sekolahan. Pada saat mau sampai, tiba-tiba truk berhenti untuk 

memompa bannya dulu. Sampai di sekolahan orang tua kita sudah menunggu kedatangan kita. 

Dan kami turun dari truk untuk menuju ke rumah masing-masing. Nah dari kegiatan itu kita 

bisa mengambil pengertian dan pengalaman tersebut. Udah dulu ya…. OK! DA..A..A… 

 

Oleh  : Siti Farikhah 

Kelas : VI 


