
STUDY TOUR DI TROWULAN 

 Pada hari minggu tanggal 1 November tahun 2009, aku dan teman-teman melakukan 

study tour di Trowulan Mojokerto. Pada hari sabtu malam aku sudah bersiap-siap untuk 

besoknya. Aku sudah menyiapkan peralatan yang akan diperlukan besok, seperti alat 

ibadah dan lainnya. Dan lainnya. Dan hari minggu telah tiba, aku harus berangkat sekolah 

bersama adikku untuk mengikuti study tour itu. Aku dan adikku berangkat ke sekolah 

diantar oleh ayah dan adikku yang terakhir. Sampai disana aku dan adikku bertemu dengan 

teman-teman sekelasku dan adikku. Setelah itu aku berkumpul dengan teman reguku yang 

sudah dibagi pada saat pramukaan pada hari jumat siang, dan bersama teman-temanku 

kami berlatih untuk yel-yel yang akan kami pakai pada saat study tour nanti. Dan pada saat 

itu jam menunjukkan pukul 07.30 truk yang digunakan untuk memberangkatkan aku dan 

teman-temanku. Dan kami semua diikuti oleh guru-guru kami. Dan setelah itu kami semua 

berangkat dengan hati yang gembira untuk mengikuti study tour di Trowulan. Pertama 

kami akan mengunjungi makam Troloyo, 

dan sesampainya disana kami langsung 

ke makamnya Syekh Jumadil Kubro 

untuk mendoakannya dengan membaca 

tahlil. Dan setelah itu kami semua ke 

makamnya Kencana Wungu dan para 

pendampingnya. Dan setelah itu kami 

semua naik ke truk untuk melanjutkan 

perjalanan. Tujuan yang kedua berkunjung ke Candi Tikus. Disana kami melihat Candi Tikus 

dari dekat, akan tetapi tidak ada air yang di Candi Tikus itu. Karena itu kami bisa menyentuh 

bangunan utama di Candi Tikus. Di Candi Tikus itu terdapat taman yang indah sekali. Dan 

terdapat pohon buah Mojo. Di bawah buah Mojo itu kami semua berkumpul untuk bermain 

bersama-sama. Dan setelah berkumpul, kami semua diberitahukan bahwa konon nama 

Majapahit itu berasal dari buah mojo itu. Setelah kami bercanda tawa disana, kami harus 

naik truk lagi untuk melanjutkan perjalanan yaitu ke gapura bajang ratu yang letaknya tidak 

jauh dari Candi Tikus. Setelah sampai, kami melihat Candi Bajang Ratu dari dekat. Kemudian 

kami duduk-duduk untuk istirahat sebentar. Setelah puas duduk-duduk sambil makan jajan, 

kami semua dipanggil guru kami untuk berfoto bersama di dekat gapura Bajang Ratu. 

Setelah itu kami semua naik truk untuk melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, kami 

semua sudah sampai di Museum Trowulan, dan di dekatnya terdapat kolam Segaran yang 

luas dan indah. Di museum kami harus mencatat tulisan yang ada di dekat bangunan 



sejarah itu atau peninggalan kerajaan Majapahit yang masih ada. Di sana aku dan reguku 

membagi tugas untuk mencatatnyam, supaya tidak satu orang saja yang mencatatnya. 

Setelah selesai mencatat, kami semua harus kembali ke truk untuk melanjutkan perjalanan. 

Ini adalah tujuan terakhir, yaitu ke Pendopo. Sesampai di sana, kami semua masuk ke 

Pendopo itu. Kami melihat patung Patih Gajah Mada yang dibuat oleh penduduk sekitar. 

Tetapi kami semua tidak tahu makamnya. Bahkan satu orang pun tidak mengetahui dimana 

letak keberadaannya. Dan apakah ia sudah meninggal atau belum kami juga belum tahu. 

Dan setelah melihat patung Patih Gajah Mada, kami disuruh memakan bekal yang sudah 

kami bawa dari rumah. Dan setelah kami semua selesai makan, kami disuruh untuk sholat 

Dhuhur. Setelah itu aku dan teman-teman membeli oleh-oleh, tapi sebelum berangkat ibu 

menyuruh aku supaya tidak membawakan 

oleh-oleh, karena sisa uangnya akan digunakan 

untuk membeli peralatan sekolah yang belum 

ada dan juga untuk ditabung. Setelah teman-

temanku membeli oleh-oleh, kami semua 

disuruh berkumpul ke Pendopo untuk 

permainan. Disitu aku berkumpul dengan 

reguku. Di reguku ini ada yang bernama Diana, 

Dita, Siti, Tria, Mega, Ofi, dan aku. Ketua regu 

kami bernama Ofi. Setelah berkumpul dengan 

regunya masing-masing, setiap regu harus 

menampilkan yel-yelnya yang sudah 

dipersiapkan. Setelah itu kami semua diberi 

permainan oleh guru kami yaitu balon yang sudah disiapkan harus ditiup dan ditali yang 

rapat, kemudian balon itu ditaruh disamping tangan dan ditahan oleh orang lain. Lalu kami 

berjalan sambil makan permen yang sudah kami siapkan. Setelah permainan pertama 

selesai, kami melanjutkan permainan kedua. Setelah puas bermain di pendopo kami semua 

harus pulang. Sesampai di sekolahan kami turun dari truk dan pulang ke rumah. Aku sangat 

sedih sekali, karena tahun depan aku tidak bisa mengikuti study tour bersama teman-

teman. Aku tidak menyesal untuk mengikuti study tour itu, karena aku bisa menambah 

wawasan ilmu, salah satunya adalah peninggalan kerajaan Majapahit. 
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