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Materi Pertemuan Materi Pertemuan Materi Pertemuan Materi Pertemuan 13 13 13 13 ---- 14 14 14 14    

FILEFILEFILEFILE 

Disusun oleh : 

Danang Junaedi 

 

 

    

OBJEKTIFOBJEKTIFOBJEKTIFOBJEKTIF    

Dalam bab ini mahasiswa mempelajari tentang : 

1. Pengenalan File 

2. Penggunaan File 

 

TUJUAN & SASARANTUJUAN & SASARANTUJUAN & SASARANTUJUAN & SASARAN    

Setelah mempelajari materi dalam bab ini mahasiswa diharapkan dapat : 

1. Menjelaskan mengenai File 

2. Menjelaskan dan menggunakan File 

 

WAKTU & TEMPATWAKTU & TEMPATWAKTU & TEMPATWAKTU & TEMPAT    

1. 2 x (2 x 50) menit pertemuan di kelas 

a. 50 menit materi 

b. 50 menit tutorial (latihan soal) 

2. 2 x  (4 x 50) menit belajar di rumah 
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13131313----14141414....1111 PendahuluanPendahuluanPendahuluanPendahuluan    

Sejauh ini data-data yang anda gunakan di dalam programmasih disimpan dalam memori 

komputer atau disebut juga media panyimpanan internal yang sifatnya volatile (tidak permanen) 

dan kapasitasnya relatif lebih kecil (tergantung besar memory yang tersedia). Komputer akan 

secara ototmatis menghapus seluruh isi memori (yang digunakan oleh suatu program tertentu) 

setelah sebuah program selesai dilaksanakan/dijalankan Namun untuk beberapa kasus data-data 

yang telah diolah tersebut harus bisa digunakan lagi untuk keperluan pengolahan selanjutnya. 

Untuk melakukan penyimpanan data-data tersebut, tentunya kita memerlukan suatu alat bantu 

yang dalam dunia komputer dikenal sebagai file.  

File merupakan sebuah tempat penimpanan data pada media penyimpanan eksternal. Data 

yang disimpan pada media penyimpanan eksternal tidak akan dihapus secara otomatis oleh 

komputer. Penghapusan hanya dapat dilakukan melalui campur tangan programmer. Media 

penyimpanan eksternal dapat menyimpan data dengan kapasitas lebih besar (tergantung kapasitas 

media penyimpanan eksternal, hardisk contohnya) dan bersifat semi permanen artinya kita dapat 

menambah, menghapus maupun mengubah isi dari data-data tersebut.  

Berdasarkan jenis data yang disimpan file dibedakan menjadi dua jenis yaitu : 

1. File teks 

Semua data yang disimpan pada file ini akan diubah menjadi teks, sehingga file tersbut dapat 

dibuka oleh semua program pengolah kata seperti Notepad, Wordpad, Ms Word, TextPad dan 

lain-lain. Data yang disimpan dalam file teks mudah dibaca karena berbentuk teks. 

2. File biner. 

Semua data yang disimpan pada file ini akan diubah menjadi nilai biner ( bernilai 0 atau 1 

tergantung teks yang dimasukan. 

Perbedaan file biner dan file teks dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1 Perbedaan File Teks dan File Biner 

NoNoNoNo    KategoriKategoriKategoriKategori    File TeksFile TeksFile TeksFile Teks    File BinerFile BinerFile BinerFile Biner    
1 Bentuk data yang 

disimpan 
Teks  Bilangan biner 

2 Kecepatan akses Lambat (harus melakukan 
konversi dari data yang bukan 
teks menjadi teks dan sebaliknya) 

Cepat (tidak ada konversi data) 

3 Cara pengaksesan Menggunakan semua program 
pengolah kata 

Harus dibuat program khusus 
untuk mengaksesnya (biasanya 
dibuat oleh programmer yang 
membuat file tersebut 

Berdasarkan cara pengaksesan data yang disimpan file dibedakan menjadi dua jenis yaitu : 

1. File Sekuensial (Sequential-Access File) 

Semua data yang disimpan pada file ini diakses secara searah mulai dari awal file sampai 

dengan akhir file (End Of File/EOF). 

2. File Acak (Random-Access File) 

Semua data yang disimpan pada file ini akan diakses secara acak (Random) 

Berbeda dengan pengaksesan variabel, konstanta, array, dan rekaman (enum dan struct), 

pengaksesan file terdiri dari tiga tahap yaitu : 

1. Pembukaan file (open file) sehingga file tersebut dapat dimanipulasi. 

2. Pembacaandata dari dalam file atau penulisan data ke dalam file 

3. Penutupan file (close file), untuk proses pembacaan file hal ini bersifat opsional namun untuk 

proses penulisan file hal ini mutlak harus dilakukan, karena jika tidak ada kemungkinan data 



  Materi Kuliah Pemrograman Terstruktur I 

IF - UTAMA Versi/Revisi : 1/0 Halaman :   XIII/XIV-3 

 

yang akan disimpan tidak akan masuk atau ditulis ke dalam file. Diperlukannya proses 

penutupan file setalah proses penulisan data ke dalam file karena data yang akan disimpan ke 

dalam file sebenarnya tidak langsung ditulis/disimpan ke dalam file, namun terlebih dahulu 

ditampung dalam suatu lokas memori yang biasa disebut sebagai buffer. Bila buffer ini sudah 

penuh, maka seluruh data yang ada di dalam buffer  tersebut akan disimpan ke dalam file 

secara bersamaan. Masalahnya bila buffer ini belum penuh tapi program sudah akan diakhiri, 

maka proses penulisan data dari dalam buffer baru dilakukan bila dilakukan proses penutupan 

file. 

Dalam bahasa C/C++ ada dua macam operasi file yaitu operasi pada file berpenyangga (buffered 

files) dan operasi pada file tidak berpenyangga, yang akan dibahas pada sub bab berikut ini. 
 

13131313----14141414....1111....1111 FileBerpenyangga (FileBerpenyangga (FileBerpenyangga (FileBerpenyangga (Buffered FilesBuffered FilesBuffered FilesBuffered Files))))    

File berpenyangga (buffered files)  menggunakan suatu penyangga (buffer) untuk menampung 

sementara informasi atau data yang akan dipindahkan dari memori internal komputer ke atau dari 

file. Sehingga sebelum suatu file berpenyangga digunakan, file penyangga untuk file yang 

bersangkutan harus dibuat terlebih dahulu. Bahasa C/C++ telah menyediakan suatu file penyangga 

dalam bentuk suatu elemen struktur dengan nama tipe strukturnya adalah FILE (didefinisikan 

dalam library header stdio.h) atau dalam C++ juga dapat ofstram dan ifstream (didefinisikan pada 

library header  fstream.h). struktur tersebut akan menyimpan informasi dari file yang akan diakses, 

diantaranya informasi mengenai lokasi file (path), ukuran file (dalam satuan byte), data-data yang 

ada di dalam file serta informasi-informasi lainnya. Adapun cara untuk mendapatkan struktur 

tersebut adalah dengan mendeklarasikan sebuah pointer/penunjuk untuk file tertentu. 

    

Cara pendeklarasian file berpenyangga dengan menggunakan library header stdio.h 
biasanya ditulis dengan struktur : 

FILE *<Nama FILE *<Nama FILE *<Nama FILE *<Nama Penunjuk File>;Penunjuk File>;Penunjuk File>;Penunjuk File>;    
Ex : 

FILE *PointerFile; 
Sedangkan cara pendeklarasian file berpenyangga dengan menggunakan library 
header fstream.h biasanya ditulis dengan struktur : 

iiiifstream <Nama Penunjuk File>;fstream <Nama Penunjuk File>;fstream <Nama Penunjuk File>;fstream <Nama Penunjuk File>; //  //  //  // Tulis/InputTulis/InputTulis/InputTulis/Input data  data  data  data kekekeke dalam file dalam file dalam file dalam file    
atauatauatauatau    

oooofstream <Nama Penufstream <Nama Penufstream <Nama Penufstream <Nama Penunjuk File>;njuk File>;njuk File>;njuk File>; // // // //BacaBacaBacaBaca data  data  data  data daridaridaridari dalam File dalam File dalam File dalam File    
atauatauatauatau    

fstreamfstreamfstreamfstream    <Nama Penunjuk File>; //Baca<Nama Penunjuk File>; //Baca<Nama Penunjuk File>; //Baca<Nama Penunjuk File>; //Baca & Tulis & Tulis & Tulis & Tulis data  data  data  data ke/ke/ke/ke/dari dari dari dari dalam dalam dalam dalam FileFileFileFile    
Ex : 

ofstream PTulisFile; atau 
iftsream PbacaFile; atau 
fstream PbacaTulis; 

Operasi-Operasi file berpenyangga : 

aaaa.... Membuka FileMembuka FileMembuka FileMembuka File    

untuk dapa menggunakan suatu file, file tersebut harus dibuka terlebih dahulu dalam bahasa 

C/C++ menggunakan perintah : 

    

Cara membuka file berpenyangga dengan menggunakan library header stdio.h 
biasanya ditulis dengan struktur : 

<Penunjuk File> = fopen(”<Nama File><Penunjuk File> = fopen(”<Nama File><Penunjuk File> = fopen(”<Nama File><Penunjuk File> = fopen(”<Nama File>.<Ekst.<Ekst.<Ekst.<Ekstensi File>ensi File>ensi File>ensi File>”,”<Mode File>”);”,”<Mode File>”);”,”<Mode File>”);”,”<Mode File>”);    
perintah ini akan menghasikan nilai pointer hasil dari proses membuka file. Jika file 
tidak berhasil dibuka akan menghasilkan nilai NULL, sebaliknya jika berhasil 
dibuka akan menghasilkan suatu alamat yang menunjukke struktur FILE. 
Ex : 
PointerRFile = fopen(”Baca.TXT”,”rt”); //buka file Baca.TXT sebagai file Teks untuk 
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dibaca datanya 
PointerTFile = fopen(”Tulis.DAT”,”wb”); //buka file Tulis.DAT sebagai file Biner 

untuk ditulis dengan data yang baru 
 

Tabel 2 Mode untuk Membuka File pada library header  stdio.h 
Mode File Keterangan 

r Membuka file yang telah ada untuk dibaca (read). Jika file belum ada, file tidak 
akan dibuka dan fungsi fopen() akan menghasilkan nilai NULL 

w Membuka file untuk ditambah dengan data baru (write). Jika file telah ada, 
maka file lama akan dihapus 

a Membuka file yang telah ada untuk ditambah dengan data baru, dimana data 
tersebut akan diletakan diakhir file (append). Jika file belum ada maka akan 
dibuat file yang baru. 

r+ Membuka file untuk dipebaharui (update) 
w+ Membuka file untuk dipebaharui (update), jika file sudah ada maka data akan 

ditimpa/dihapus 
a+ Membuka file untuk dipebaharui (update) dimana data tersebut akan diletakan 

diakhir file (append). 
rb Sama seperti mode ”r” hanya file yang digunakan adalah file biner 
wb Sama seperti mode ”w” hanya file yang digunakan adalah file biner 
ab Sama seperti mode ”a” hanya file yang digunakan adalah file biner 
rb+ Sama seperti mode ”r+” hanya file yang digunakan adalah file biner 
wb+ Sama seperti mode ”w+” hanya file yang digunakan adalah file biner 
ab+ Sama seperti mode ”a+” hanya file yang digunakan adalah file biner 
rt Sama seperti mode ”r” hanya file yang digunakan adalah file teks 
wt Sama seperti mode ”w” hanya file yang digunakan adalah file teks 
at Sama seperti mode ”a” hanya file yang digunakan adalah file teks 
rt+ Sama seperti mode ”r+” hanya file yang digunakan adalah file teks 
wt+ Sama seperti mode ”w+” hanya file yang digunakan adalah file teks 
at+ Sama seperti mode ”a+” hanya file yang digunakan adalah file teks 

 

    

Sedangkan cara membuka file berpenyangga dengan menggunakan library header 
fstream.h biasanya ditulis dengan struktur : 

<Nama Penunjuk File>.open (”<Nama File>.<Ekstensi File>”<Nama Penunjuk File>.open (”<Nama File>.<Ekstensi File>”<Nama Penunjuk File>.open (”<Nama File>.<Ekstensi File>”<Nama Penunjuk File>.open (”<Nama File>.<Ekstensi File>”,Mode File,Mode File,Mode File,Mode File););););    
Ex : 

PTulisFile.open(”Tulis.TXT”,ios::out); atau  
ofstream PTulisFile.open(”Tulis.TXT”,ios::out | ios::binary);  

PBacaFile.open(”Baca.TXT”,ios::app); atau  
ifstream PBacaFile.open(”Baca.TXT”,ios::in);    

Tabel 3 Mode untuk Membuka File pada library header  fstream.h 
Mode File Keterangan 
ios :: app Membuka file yang telah ada untuk ditambah dengan data baru, dimana data 

tersebut akan diletakan diakhir file (append).  
Ios :: ate Membuka file yang telah ada untuk ditambah dengan data baru, dimana data 

tersebut akan diletakan diakhir file (append) kemudian pointer akan berpindah 
ke akhir file 

ios :: in Membuka file untuk keperluan input data  
ios :: out Membuka file untuk keperluan output data  

ios :: binary Membuka file untuk keperluan file biner  
ios :: trunc Membuka file yang telah ada untuk ditambah dengan data baru, jika file sudah 

ada maka data akan ditimpa/dihapus 
| OR, digunakan untuk menggabungkan/mengkombinasikan beberapa mode 

sekaligus 
 

bbbb.... Memasukan/Merekam DataMemasukan/Merekam DataMemasukan/Merekam DataMemasukan/Merekam Data    

Untuk memasukan data ke dalam file, data tersebut sebelumnya harus dimasukan ke dalam file 

penyangga dan untuk hal ini tergantung dari bentuk data yang digunakan. 
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Tabel 4 Fungsi Pustaka untuk Memasukan Data ke dalam Penyangga pada library header  

stdio.h 
Nama 
Fungsi 

Keterangan 

fputc() Meletakan sebuah nilai karakter ke penyangga untuk direkam ke dalam file 
Prototype : int fputc(int c, FILE *<penunjuk file>); 
Ex : fputc(’A’,PointerTFile); 

putw() Meletakan sebuah nilai integer ke penyangga untuk direkam ke dalam file 
Prototype : int putw(int w, FILE *<penunjuk file>); 
Ex :  putw(212, PointerTFile); 

fputs() Meletakan sebuah nilai string ke penyangga untuk direkam ke dalam file 
Prototype : int fputs(const char *s, FILE *<penunjuk file>); 
Ex : fputs(”Dosen Pemrograman Terstruktur I Ganteng”,PointerTFile) 

fprintf() Meletakan sebuah data terformat di penyangga untuk direkam ke dalam file 
Prototype : int fprint(FILE *<penunjuk file>, const char *format, argumen-
argumen); 
Ex : fprintf( PointerTFile,”%s %s %2.2f”,Mhs.NPM,Mhs.Nama,Mhs.IPK); 

fwrite() Meletakan sebuah blok data ke penyangga untuk direkam ke dalam file 
Prototype : size_t fwrite(const void *blok, size-t ukuran,size_t n, FILE *<penunjuk 
file>); 
Ex : fwrite(&Mhs,sizeof(Mhs),1,PointerTFile); 

Tabel 5 Fungsi Pustaka untuk Memasukan Data ke dalam Penyangga pada library header  

fstream.h 
Nama Fungsi Keterangan 

PenunjukFile << Meletakan sebuah nilai ke penyangga untuk direkam ke dalam file 
Ex : PTulisFile << ”Dosen Pemrograman Terstruktur I Ganteng”; 

PenunjukFile.put() Meletakan sebuah nilai karakter ke penyangga untuk direkam ke 
dalam file 
Ex : PtulisFile.put(’A’); 

PenunjukFile.write() Meletakan sebuah blok data ke penyangga untuk direkam ke dalam file  
Prototype : PenunjukFile.write((char *) &blokdata, sizeof(blokdata)); 
Ex : PtulisFile.write((char *) &Mhs, sizeof(Mhs)); 

cccc.... Membaca DataMembaca DataMembaca DataMembaca Data    

Letak pembacaan atau perekaman untuk file yang dibuka dapat diletakan di sembarang posisi 

yang diinginkan.  

Tabel 6 Fungsi Pustaka untuk Membaca Data dalam File pada library header  stdio.h 
Nama 
Fungsi 

Keterangan 

fgetc() Membaca sebuah nilai karakter dari file untuk diletakan di penyangga 
Prototype : int fgetc(FILE *<penunjuk file>); 
Ex : fgetc(PointerRFile); 

getw() Membaca sebuah nilai integer dari file untuk diletakan di penyangga 
Prototype : int getw(FILE *<penunjuk file>); 
Ex : getw(PointerRFile); 

fgets() Membaca sebuah nilai string dari file untuk diletakan di penyangga 
Prototype : int fgets(char *s, int n,FILE *<penunjuk file>); 
Ex : fgets(Str, Max,PointerRFile);//Str bertipe string dan Max jumlah huruf 
maksimum yang bisa ditampung oleh variabel Str 

fscanf() Membaca sebuah blok data dari file untuk diletakan di penyangga 
Prototype : int fscan(FILE *<penunjuk file>, const char *format, argumen-
argumen); 
Ex : fscanf(PointerRFile,” ,”%s %s %2.2f”,Mhs.NPM,Mhs.Nama,Mhs.IPK); 

fread() Membaca sebuah data terformat dari file untuk diletakan di penyangga 
Prototype : size_t fread(void *blok, size-t ukuran,size_t n, FILE *<penunjuk file>); 
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Ex : fread(&Mhs,sizeof(Mhs),1,PointerTFile); 
rewind() Mengarahkan posisi pembacaan atau perekaman di awal file 

Prototype : rewind(FILE *<penunjuk file>); 
Ex : rewind(PointerRFile); 

fseek() Mengarahkan posisi pembacaan atau perekaman ke posisi tertentu di file 
Prototype : int fseek((FILE *<penunjuk file>,long offset, int Konstanta); 
Dimana konstanta untuk fungsi ini adalah : 
Nilai Konstanta Nama Posisi Keterangan 

0 SEEK_SET Mulai dari awal file 
1 SEEK_CUR Mulai dari posisi saat ini 
2 SEEK_END Mulai dari akhir file  

ftell() Mendapatkan posisi pembacaan atau perekaman file 
Prototype : long ftell((FILE *<penunjuk file>); 

Tabel 6 Fungsi Pustaka untuk Membaca Data dalam File pada library header  fstream.h 
Nama Fungsi Keterangan 

PenunjukFile >> Membaca sebuah nilai dari file untuk disimpan ke dalam penyangga 
Ex : PTulisFile >> Data; //data adalah penyangga yang menampung 
nilai dari dalam file 

PenunjukFile.get() Membaca sebuah nilai karakter dari file untuk disimpan ke dalam 
penyangga 
Ex : PtulisFile.get(X); //dimana X adalah penyangga bertipe karakter 

PenunjukFile.getline() Membaca sebuah nilai String dari file untuk disimpan ke dalam 
penyangga 
Ex : PtulisFile.getline(String, Max); //dimana String adalah penyangga 
bertipe string dan Max adalah jumlah huruf maksimum yang bisa 
ditampung oleh String 

PenunjukFile.read() Meletakan sebuah blok data dari file untuk disimpan ke dalam 
penyangga  
Prototype : PenunjukFile.read((char *) &blokdata, sizeof(blokdata)); 
Ex : PtulisFile.read((char *) &Mhs, sizeof(Mhs));//Mhs adalah 
penyangga 

dddd.... Menutup FileMenutup FileMenutup FileMenutup File    

Tujuan file ditutup diantaranya: 

a. Untuk menutup semua file yang masih terbuka sebelum program dihentikan 

b. Menutup file tertentu karena sudah tidak digunakan lagi di dalam program 

c. Menutup file karena ingin membuka file yang lain 

d. Dengan menutup file, maka informasi yang ada dipenyangga akan direkam terlebih dahulu 

ke file. 

    

Cara menutup file berpenyangga dengan menggunakan library header stdio.h 
biasanya ditulis dengan struktur : 

int fclose(<Penunjuk File>);int fclose(<Penunjuk File>);int fclose(<Penunjuk File>);int fclose(<Penunjuk File>); // // // // Untuk menutup satu file    
int fcloseall(int fcloseall(int fcloseall(int fcloseall(););););//////// Untuk menutup semua file    

Ex : 
fclose(PointerRFile); fclose (PointerTFile); atau fcloseall(); 

    
 

    

Sedangkan cara menutup file berpenyangga dengan menggunakan library header 
fstream.h biasanya ditulis dengan struktur : 

<Nama Penunjuk File>.<Nama Penunjuk File>.<Nama Penunjuk File>.<Nama Penunjuk File>.closeclosecloseclose;;;;    
Ex : 

PBacaFile.close; PTulisFile.close;    

e. Pendeteksian Kesalahan 

Suatu operasi belum tentu berhasil menyelesaikan tugasnya, maka diperlukan pendeteksian 

kesalahan untuk mengetahui kegagalan proses yang terjadi. 



  Materi Kuliah Pemrograman Terstruktur I 

IF - UTAMA Versi/Revisi : 1/0 Halaman :   XIII/XIV-7 

 

Tabel 7 Makro Pendeteksian Kesalahan dalam File pada library header  stdio.h 
Nama 
Fungsi 

Keterangan 

ferror() Mengambil status kesalahan yang dicatat di elemen flags dimana nilai yang 
dihasilkan jika terjadi kesalahan adalah 0 
Prototype : ferror(FILE *<penunjuk file>) 
Ex : ferror(PointerTFile) 

perror() Mengambil status kesalahan yang dicatat di elemen flags dimana jika terjadi 
kesalahan akan menghasilakn suatu nilai string (keterangan kesalahan) 
Prototype : ferror(FILE *<penunjuk file>) 
Ex : ferror(PointerTFile) 

clearerr() Menghapus status kesalahan di elemn flags 
Prototype : clearerr(FILE *<penunjuk file>); 
Ex : clearerr(PointerTFile); 

Tabel 7 Makro Pendeteksian Kesalahan dalam File pada library header  fstream.h 
Nama Fungsi Keterangan 

PenunjukFile.good() Untuk memeriksa keberhasilan operasi file 
Ex : PBacaFile.good() 

PenunjukFile.eof() Untuk memeriksa akhir file 
Ex : Pbacaile.eof() 

PenunjukFile.fail() Untuk memeriksa suatu kesalahan. Kesalahan yang diperiksa adalah 
kegagalan perangkat keras (ex : bad sector), kegegalan proses baca/tulis 
data pada file, dan kegagalan karena file tidak ada 
Ex : PtulisFile.fail() 

PenunjukFile.bad() Untuk memeriksa adanya operasi yang tidak absah/benar. Hampir sama 
seperti fungsi fail di atas, namun disini tidak ada pemeriksaan kegagalan 
proses baca/tulis data pada file 
Ex : PtulisFile.bad() 

 

13131313----14141414....1111....2222 File Tidak BerpenyanggaFile Tidak BerpenyanggaFile Tidak BerpenyanggaFile Tidak Berpenyangga    

Perbedaan dengan file berpenyangga adalah untuk operasi file tidak berpenyangga tidak 

menyediakan penyangga untuk pembacaan dan perekaman data ke dalam file. Untuk membaca file 

tidak berpenyangga akan dilakukan dengan dengan mengakses ke disk secara langsung tanpa lewat 

suatu sutu penyangga, selain itu juga tidak menyediakan fasilitas memformat data. Operasi file 

tidak berpenyangga termasuk ke dalam operasi input/output level rendah. Biasanya operasi file 

tidak berpenyangga digunakan untuk file biner dan menggunakan system operasi UNIX. 

Tabel 5.4 Fungsi-Fungsi Pustaka Operasi File Tidak Berpenyangga di lingkungan UNIX 

Nama 
Fungsi 

Keterangan 

close() Menutup file 
creat() Membuat file baru 
lseek() Menmpatkan pembacaan/menutup file rekaman ke posisi byte 

tertentu 
open() Membuka file yang ada atau membuat file baru 
read() Membaca data dari file 
write() Merekam data ke file 

File yang sudah dibuat dengan operasi file berpenyangga dapat juga dibaca oleh operasi file 

tidak berpenyangga begitu juga sebaliknya. Perbedaannya bukan terletak dari hasil operasinya 

tetapi terletak dari proses operasinya yang menggunakan penyangga dan tidak menggunakan 

penyangga. 
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Anda bisa bila....Anda bisa bila....Anda bisa bila....Anda bisa bila....    

Pasar malam dibuka di sebuah kota. Seluruh penduduk menyambutnya dengan gembira. Ada berbagai macam 

permainan, stand makanan dan sirkus. Tetapi kali ini yang paling istimewa adalah atraksi manusia kuat. 

Setiap malam ratusan orang menonton pertunjukkan manusia kuat. Ia bisa melengkungkan baja hanya dengan 

tangan telanjang. Ia bisa menghancurkan batu bata tebal dengan tinjunya. Ia mengalahkan semua pria di kota itu 

dalam lomba panco. 

Untuk menutup pertunjukkannya, ia memeras sebuah jeruk dengan genggamannya. Ia memeras terus hingga tetes 

terakhir air jeruk itu terperas. 

Kemudian ia menantang para penonton, "Barang siapa yang bisa memeras hingga keluar satu tetes saja air jeruk dari 

buah jeruk ini, akan kuberikan dia uang satu juta." 

Kemudian naiklah seorang lelaki, atlit binaraga, ke atas panggung. Tangannya kekar. Ia memeras dan memeras... 

dan memeras... tapi tak setetespun air jeruk keluar. Sepertinya seluruh isi jeruk itu sudah terperas habis. Ia gagal. 

Beberapa pria kuat dari penjuru kota mencoba, tapi tak ada yang berhasil. 

Manusia kuat itu tersenyum-senyum. Kemudian ia berkata, "Aku berikan satu kesempatan terakhir. Siapa yang mau 

mencoba?" 

Seorang wanita kurus setengah baya mengacungkan tangan dan meminta agar ia boleh mencoba. 

"Tentu saja boleh nyonya. Mari naik ke panggung." 

Manusia kuat itu membimbing wanita itu naik ke atas pentas. Beberapa orang tergelak-gelak mengolok-olok wanita 

itu. 

Wanita itu lalu mengambil jeruk dan menggenggamnya. Semakin banyak penonton yang menertawakannya. 

Lalu wanita itu mencoba memeras dengan penuh konsentrasi. Ia memeras... memeras... memeras dan "ting!" setetes 

air jeruk muncul terperas dan jatuh membasahi lantai panggung. Para penonton terdiam terperangah. Lalu cemoohan 

mereka segera berubah menjadi tepuk tangan riuh. 

Manusia kuat lalu memeluk wanita kurus itu, katanya, "Nyonya, aku sudah melakukan pertunjukkan semacam ini 

ratusan kali. Dan, ribuan orang pernah mencobanya agar bisa membawa pulang hadiah uang yang aku tawarkan, tapi 

mereka semua gagal. Hanya kau satu-satunya yang berhasil memenangkan hadiah itu. Boleh aku tahu, bagaimana 

kau bisa melakukan hal itu?" 

"Begini," jawab wanita itu, "Jika suamimu sedang jatuh sakit keras dan tak bisa bekerja mencari nafkah, sedangkan 

kau memiliki delapan anak yang harus kau beri makan setiap harinya, lalu kau harus kuat mencari uang meski hanya 

serupiah-dua 

rupiah, maka hanya memeras jeruk untuk mendapatkan satu juta rupiah bukanlah hal yang sulit." 

Pesan moral : "Bila anda memiliki alasan yang cukup kuat, anda akan menemukan jalannya", demikian kata seorang 

bijak. Seringkali kita tak kuat melakukan sesuatu karena tak memiliki alasan yang cukup kuat. 

    

Pelajaran Penting Pelajaran Penting Pelajaran Penting Pelajaran Penting     

1. Pelajaran Penting ke-1 

Pada bulan ke-2 diawal kuliah saya, seorang Profesor memberikan quiz mendadak pada kami. Karena kebetulan 

cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal quiz, sampai pada soal 

yang terakhir. Isi Soal terakhir ini adalah : Siapa nama depan wanita yang menjadi petugas pembersih sekolah? 

Saya yakin soal ini cuma "bercanda". Saya sering melihat perempuan ini. Tinggi, berambut gelap dan berusia 

sekitar 50-an, tapi bagaimana saya tahu nama depannya... ? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja 

dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada Profesor itu, mengenai 

soal terakhir akan "dihitung" atau tidak. "Tentu Saja Dihitung !!" kata si Profesor. "Pada perjalanan karirmu, 
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kamu akan ketemu banyak orang. Semuanya penting !!! Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun 

itu cuma dengan sepotong senyuman, atau sekilas "hallo"! Saya selalu ingat pelajaran itu. Saya kemudian tahu, 

bahwa nama depan ibu pembersih sekolah adalah "Dorothy". 

2. Pelajaran Penting ke-2 - Penumpang yang Kehujanan 

Malam itu, pukul setengah dua belas malam. Seorang wanita negro rapi yang sudah berumur, sedang berdiri di 

tepi jalan tol Alabama. Ia nampak mencoba bertahan dalam hujan yang sangat deras, yang hampir seperti badai. 

Mobilnya kelihatannya lagi rusak, dan perempuan ini sangat ingin menumpang mobil. Dalam keadaan basah 

kuyup, ia mencoba menghentikan setiap mobil yang lewat. Mobil berikutnya dikendarai oleh seorang pemuda 

bule, dia berhenti untuk menolong ibu ini. Kelihatannya si bule ini tidak paham akan konflik etnis tahun 1960-

an, yaitu pada saat itu. Pemuda ini akhirnya membawa si ibu negro selamat hingga suatu tempat, untuk 

mendapatkan pertolongan, lalu mencarikan si ibu ini taksi. Walaupun terlihat sangat tergesa-gesa, si ibu tadi 

bertanya tentang alamat si pemuda itu, menulisnya, lalu mengucapkan terima kasih pada si pemuda. 7 hari 

berlalu, dan tiba-tiba pintu rumah pemuda bule ini diketuk Seseorang. Kejutan baginya, karena yang datang 

ternyata kiriman sebuah televisi set besar berwarna (1960-an !) khusus dikirim ke rumahnya. Terselip surat 

kecil tertempel di televisi, yang isinya adalah : " Terima kasih nak, karena membantuku di jalan Tol malam itu. 

Hujan tidak hanya membasahi bajuku, tetapi juga jiwaku. Untung saja anda datang dan menolong saya. Karena 

pertolongan anda, saya masih sempat untuk hadir disisi suamiku yang sedang sekarat..hingga wafatnya. Tuhan 

memberkati anda,karena membantu saya dan tidak mementingkan dirimu pada saat itu" - Tertanda Ny. Nat 

King Cole - *) Catatan : Nat King Cole, adalah penyanyi negro tenar thn. 60-an di USA 

3. Pelajaran penting ke-3 

Selalulah perhatikan dan ingat, pada semua yang anda layani. Di zaman eskrim khusus (ice cream sundae) 

masih murah, seorang anak laki-laki umur 10-an tahun masuk ke Coffee Shop Hotel, & duduk di meja. Seorang 

pelayan wanita menghampiri, & memberikan air putih dihadapannya. Anak ini kemudian bertanya "Berapa 

ya,... harga satu ice cream sundae?" katanya. "50 sen..." balas si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi 

sakunya & menghitung serta mempelajari koin-koin di kantongnya.... "Wah... Kalau ice cream yang biasa saja 

berapa?"katanya lagi. Tetapi kali ini orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak.., dan 

pelayan ini mulai tidak sabar. "35 sen" kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitungi dan 

mempelajari lagi koin-koin yang tadi dikantongnya. "Bu... saya pesan yang ice cream biasa saja ya..." ujarnya. 

Sang pelayan kemudian membawa ice cream tersebut, meletakkan kertas kuitansi di atas meja dan terus 

melengos berjalan. Si anak ini kemudian makan ice-cream, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si Pelayan wanita 

ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Rapi tersusun disamping 

piring kecilnya yang kosong, ada 2 buah koin 10-sen & 5 buah koin 1-sen. Anda bisa lihat...anak kecil ini tidak 

bisa pesan Ice-cream Sundae, karena tidak memiliki cukup uang untuk memberi sang pelayan uang tip yang 

"layak" ... 

4. Pelajaran penting ke-4 - Penghalang di Jalan Kita 

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang Raja, yang menempatkan sebuah batu besar di tengah jalan. Raja 

tersebut kemudian bersembunyi, untuk melihat apakah ada yang mau menyingkirkan batu itu dari jalan. 

Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja tiba ditempat, untuk berjalan melingkari batu besar 

tersebut. Banyak juga yang datang, kemudian memaki-maki sang Raja, karena tidak membersihkan jalan dari 

rintangan. Tetapi tidak ada satupun yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian 

datanglah seorang petani, yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini 

kemudian meletakkan dahulu bebannya, dan mencoba memindahkan batu itu kepinggir jalan. Setelah banyak 

mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin 

mengangkat kembali sayurnya, ternyata ditempat batu tadi ada kantung yg berisi banyak uang emas dan surat 

Raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari 

jalan. Petani ini kemudian belajar, satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti. Bahwa dalam setiap 

rintangan, tersembunyi kesempatan yg bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.  

5. Pelajaran penting ke-5 - Memberi, ketika dibutuhkan 

Waktu itu, ketika saya masih seorang sukarelawan yang bekerja di sebuah rumah sakit, saya berkenalan dengan 

seorang gadis kecil yang bernama Liz, seorang penderita satu penyakit serius yang sangat jarang. Kesempatan 

sembuh, hanya ada pada adiknya, seorang pria kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mujizat sembuh dari 

penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian 

mencoba menerangkan situasi lengkap medikal tersebut ke anak kecil ini, dan bertanya apakah ia siap 

memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Saya melihat si kecil itu ragu-ragu sebentar, sebelum 

mengambil nafas panjang dan berkata "Baiklah... Saya akan melakukan  hal tersebut.... asalkan itu bisa 

menyelamatkan kakakku". Mengikuti proses tranfusi darah, si kecil ini berbaring di tempat tidur, disamping 

kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah, tetapi Wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Si 

kecil melihat ke dokter itu, dan bertanya dalam suara yang bergetar...katanya "Apakah saya akan langsung mati 

dokter... ?" Rupanya si kecil sedikit salah pengertian. Ia merasa, bahwa ia harus menyerahkan semua darahnya 

untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Lihatlah...bukankah pengertian dan sikap adalah segalanya.... ? 
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Ini MenIni MenIni MenIni Mengenai Nilai Kasih Ibugenai Nilai Kasih Ibugenai Nilai Kasih Ibugenai Nilai Kasih Ibu    

Ini adalah mengenai Nilai kasih Ibu dari Seorang anak yang mendapatkan ibunya sedang sibuk menyediakan makan malam di 

dapur. Kemudian dia menghulurkan sekeping kertas yang bertulis sesuatu. si ibu segera membersihkan tangan dan lalu menerima 

kertas yang dihulurkan oleh si anak dan membacanya. 

OngKos upah membantu ibu : 

1. Membantu Pergi Ke Warung: Rp 20.000 
2. Menjaga adik Rp 20.000 
3. Membuang sampah Rp 5.000 
4. Membereskan Tempat Tidur Rp 10.000 
5. menyiram bunga Rp 15.000 
6. Menyapu Halaman Rp 15.000 
Jumlah : Rp 85.000 

Selesai membaca, si ibu tersenyum memandang si anak yang raut mukanya berbinar-binar. Si ibu mengambil pena dan menulis 

sesuatu dibelakang kertas yang sama. 

1. OngKos mengandungmu selama 9 bulan - GRATIS 
2. OngKos berjaga malam karena menjagamu – GRATIS 
3. OngKos air mata yang menetes karenamu – GRATIS 
4. OngKos khawatir kerana selalu memikirkan keadaanmu – GRATIS 
5. Ongkos menyediakan makan minum, pakaian dan keperluanmu – GRATIS 
Jumlah Keseluruhan Nilai Kasihku – GRATIS 

Air mata si anak berlinang setelah membaca. Si anak menatap wajah ibu, memeluknya dan berkata, "Saya Sayang 

Ibu".Kemudian si anak mengambil pena dan menulis sesuatu di depan surat yang ditulisnya: "Telah Dibayar LUNAS". 

Mother is the best super hero in the world 


