
 

 

 

 

 

 

 

 

Bosanology 
Book 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ervan Abu N, B.Sc  
[bukan Bachelor of Science tapi Bosanology Specialist] 

 
email/friendster: ervanabu@gmail.com 

blog: http://ervanabu.wordpress.com  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

[Created in 2008]



 
Bingung cari sesuatu untuk dikerjain pas lagi suntuk? search no more, we have the 
answer... 
Inilah 83 cara ngilangin bosen paling ngga banget, yang didapat setelah melalui 
proses browsing, bertapa, dan melamun.  
Kalau ada punya ide yang menarik untuk dimasukin ke list ini, kirim aja email pada 
penulis, biar idenya bisa dimasukkan ke edisi revisi dari bosanology, biar nanti 
jumlahnya lebih dari 83. 
Oh iya, sebelum lanjut, baca disclaimer dulu ya! Adanya di bagian akhir e-text ini. 
Awas kalo ngga baca! 
  
Tips Anti Bosan 
 
1. Cobalah mencium sikumu sendiri. iya, siku, bagian tanganmu yang bisa ditekuk-
tekuk itu. bisakah kamu menciumnya dengan bibirmu? 
 
2. Untuk sehari saja, selalulah setuju dengan pendapat orang, kamu setuju kan? saya 
sih setuju aja dengan ide ini 
 
3. Atau sebaliknya, selalulah ngga setuju dengan orang lain, sebenar apapun apa yang 
mereka katakan. meskipun saya siy sebenernya ngga setuju dengan cara ini 
 
4. Ulangi kata-kata terakhir yang orang lain ucapkan padamu, misal:  
temenmu bilang, "saya baru makan lho"  
kamu bilang "oh, kamu baru makan" 
temenmu bilang lagi "ih kamu ngikutin perkataanku sih!" 
kamu jawab "eh saya koq ngikutin perkataanmu ya" 
 
5. Cobalah melompat sambil memegang kedua jempol kakimu, pas loncat, tangan 
ngga boleh lepas dari megang jempol. kalau ada temen, ajak aja lomba, siapa yang 
bisa loncat paling jauh 
 
6. Jangan menyebut nama orang. sebut orang yang kamu temui dengan kata ganti, 
misalnya kamu, Anda, bapak, ibu, dikau, elu, tante, ente, mas, akhi, mbak, bung, de el 
el 
 
7. Senyumlah pada SETIAP orang yang ditemui 
 
8. Bertanyalah "hari ini hari apa ya?" bertanyalah terus pada orang-orang sampai 
ketemu dengan orang yang punya jawaban beda dengan yang lain 
 
9. Tanya ke tukang gorengan, dia ngejual martabak ngga? 
 
10. Cari dan beli koran yang terbit pas tanggal-bulan-tahun lahir kamu. Siapa tau ada 
kejadian luar biasa ketika kamu lahir 
 
11. Stop angkot, terus tanyain angkot itu lewat jalan yang ngga dilalui rute angkot itu 
ngga, misal nanya ke supir angkot gedebage-stasion bandung, angkotnya lewat dago 
apa ngga? 
 



12. Umumkan pada semua orang setiap kali kamu mau ke kamar kecil, "eh semua! 
saya mau ke WC lho...." lebih baik lagi kalau pake pengeras suara 
 
13. Ulangi kata ketiga ketiga yang kamu ucapkan ucapkan pada orang lain lain 
 
14. Tanyakan pertanyaan yang tidak ada yang bisa menjawab, marahlah saat mereka 
tidak bisa menjawab, misalnya:  
bertanyalah "siapa istri butros-butros ghali?" 
temenmu jawab "ngga tau lah? Lagian siapa butros-butros ghali?" 
tangggapi dengan "masa gitu aja ngga tau?" 
kalau dia marah dan nanya balik" emang siapa istri butros-butros ghali?" 
jawab aja "kalau saya tau, ya ngga akan nanya" atau “ya nyonya butros-butrs ghali 
lah” 
 
15. KETIK TUGAS ATAU KIRIM SMS DENGAN TULISAN PAKE HURUF 
KAPITAL SEMUA 
 
16. Setiap ada yang cerita, tanggapi dengan "saya juga gitu lho" 
 
17. Buat dirimu kena pilek. Kalau dulu kita sering dilarang untuk hujan-hujanan, 
minum es, main air, karena katanya bisa bikin pilek, kini saatnya membuktikan apa 
benar seperti itu 
 
18. Beli buku, lalu baca buku itu satu kata per hari 
 
19. Pakai kaos kaki yang beda warna kanan sama kiri, amati apa ada orang yang 
menyadarinya 
 
20. Berlatihlah membaca terbalik. Caranya, jungkirkan buku yang dibaca, yang bawah 
jadi di atas dan yang atas jadi di bawah, lalu mulailah membaca  
 
21. Masuk ke lift, terus pencet semua tombolnya, lalu keluarlah dari lift. Hati-hati bila 
lift penuh, bisa-bisa kamu digebukin ama semua penghuni lift 
 
22. Garuklah kepalamu, atau bagian tubuh lain, meskipun ngga gatel. Enak kan 
rasanya! 
 
23. Pilih satu kata lalu ulangi terus kata itu sampai kata itu kehilangan makna, 
misalnya katakan saja "pintu " ulangi sampai 100x 
 
24. Masukan tangan ke air, lalu percikkan ke arah orang lain, sambil pura-pura bersin. 
 
25. Datangi suatu perguruan tinggi, masuk ke salah satu kelasnya, lalu ikut kuliah. 
Percaya atau tidak, pada beberapa perguruan tinggi hal ini mungkin untuk dilakukan 
tanpa membuat kamu diusir keluar kelas, asal jangan sering-sering datang aja, nanti 
ketahuan kalau kamu bukan mahasiswa situ. 
 
26. Di rumah sakit, buat lomba balap kursi roda  
 



27. Pinjam HP temanmu, lalu ganti namamu di HP nya dengan nama ibu temanmu itu. 
Tunggulah ia kaget saat menelepon ibunya tapi ternyata nyambung ke nomormu 
 
28. Kalau ada yang mau ke kamar kecil, tawarkan diri untuk menemaninya 
 
29. Gunakan dua kata negatif untuk mengganti kata positif. Saya tidak pernah tidak 
setuju dengan ide ini. Sebaiknya kamu ngga membiarkan diri tidak melakukan hal ini. 
 
30. Ceritakan info gosip yang udah basi seakan-akan itu gosip baru 
 
31. Setiap ada yang cerita sesuatu, tanggapi dengan perkataan “buktikan!”. Misalnya: 
teman “eh saya kemarin beli martabak lho” 
jawabmu “ buktikan!” 
 
32. Buatlah akronim namamu. Misal: ERVAN 
E-mpatik 
R-asional 
V-isioner 
A-ntisipatif 
N-atural  
 
33. Dengarkan lagu dari genre yang selama ini ngga pernah mau kamu dengerin. Ada 
yang mau denger lagu dangdut? 
 
34. Jawablah pertanyaan dengan pertanyaan, misalnya: 
teman “kamu koq tiap ditanya jawab pake pertanyaan lagi sih?” 
jawabmu “eh, masa siy saya begitu?’ 
 
35. Menyebranglah di zebra cross dengan hanya menginjak garis putihnya  
 
36. Tanyakan lokasi emergency exit di setiap supermarket, mall, atau bioskop yang 
dikunjungi 
 
37. Pilih angka untuk hari ini. Lakukan segala hal pada hari itu sesuai dengan jumlah 
angka itu. Misal: 8 berarti dateng jam 8, bawa 8 pensil, nelepon 8 orang, dan 
seterusnya 
 
38. Adakah lomba gulat jempol. Yang kalah harus minum air segelas 
 
39. Cari benda-benda berwarna merah yang ada disekitarmu, hitunglah jumlahnya 
 
40. Beri nama benda-benda milikmu. Misalnya komputermu diberi nama si baim, 
mejamu namanya si ceper, kursimu dikenal juga sebagai si cantik, dan lain lain 
 
41. Daftar ke milis yang perlu approval, terus waktu dikonfirmasi sama owner atau 
moderatornya, bales aja dengan email kalau kamu ngga jadi daftar  
 
42. Pura-pura jadi detektif. Selama sehari, ikuti seseorang kemanapun ia pergi. Saya 
sarankan untuk menyerah apabila dia sudah marah dan menyuruhmu pergi 
 



43. Tanyakan pada penjual sepatu, apa kamu bisa beli cuma sepatu yang kanan aja 
 
44. Ucapkan terima kasih pada semua orang. Kita memang sangat kekurangan orang 
yang tahu berterima kasih belakangan ini 
 
45. Hubungi nomor yang berurutan dengan nomor handphonemu. Misalnya nomormu 
0888-888-888-1 maka hubungi yang punya nomor 0888-888-888-2 sampai 0888-888-
888-9 kadang kita bisa dapet kenalan yang menarik lho! Tapi bisa juga dapetnya 
preman, itu kalau lagi sial. 
 
46. Mulailah sebuah perdebatan. Lalu dukung kedua kubu yang bertentangan! 
 
47. Buat kata-kata mutiaramu sendiri. 
 
48. Telepon ke layanan antar Mc Donalds terus pesen menu yang cuma ada di 
Starbucks. “Halo, dengan McD? Saya pesan espresso 2 ya!” 
 
49. Search namamu di google. Lihat seberapa terkenalnya dirimu. 
 
50. lebih jauh lagi, search semua nama temanmu di google, lihat siapa yang paling 
terkenal di dunia maya 
 
51. pilih suatu kata cacian, lalu cari persamaannya dalam berbagai bahasa. Misal: pala 
loe [indonesia- slang], your head [inggris], mastoko panjenengan [jawa -sopan], dein 
kuft [jerman], kimi no atama [jepang], hulu maneh [sunda], anta ra’sun [arab] dst etc  
 
52. Mendaftarlah pada klub apapun yang ada. Futsal, badminton, melukis, teater, tim 
relawan bencana, atau apapun. Siapa tahu kamu bisa mendapat hal-hal baru yang 
menyenangkan 
 
53. Urutkan buku-buku yang kamu miliki berdasarkan urutan alfabet dari judul 
bukunya. Atau berdasarkan naa pengarangnya juga bisa 
 
54. Pelajari apa saja efek samping dari obat-obatan yang ada di rak obatmu 
 
55. Selama sehari selalulah terkejut pada apapun yang orang lain lakukan. “Wah, 
kamu koq ngantor?” Padahal memang hari senin emang hari kantor. “Wah, kamu koq 
laki-laki?” Mmmhhh,,, you know what i mean... 
 
56. Donorkan darahmu  
 
57. Mengemudilah dengan SANGAT hati-hati, jangan melebihi kecepatan 30 km/jam 
 
58. Ganti kata salam yang kamu pakai saat ketemu orang [selamat pagi, selamat siang, 
dst] dengan kata “merdeka!” 
 
59. Menulislah dengan tangan yang tidak biasa dipakai menulis. Jika kamu kidal 
menulislah dengan tangan kanan dan sebaliknya 
 
60. Pada malam yang cerah, hitunglah jumlah bintang di langit 



 
61. Hitung gigimu dengan menggunakan lidahmu 
 
VXII. Gunakan angka romawi setiap kali menulis angka 
 
63. Cari alamat idolamu, kirimi mereka surat. Siapa tahu aja mereka ngebales suratmu 
 
64. Berbicaralah dengan logat bicara orang dari daerah lain  
 
65. Cobalah mengingat angka pi sebanyak mungkin, sebagian diantaranya adalah 
3,14159265358979323846... 
 
66. Tambahkan kata ”bung” setiap kali menyebut nama orang, bukankah itu akan 
terasa seperti pada zaman perang kemerdekaan, bukan begitu bung ervan 
 
67. Bawa balon sabun lalu tiup di halaman sekolah, kampus, atau kantormu 
 
68. Nonton film luar negeri yang ngga ada text indonesianya dan ngga di dubbing 
 
69. Batuklah, amati seberapa cepat orang di sekitarmu ikutan batuk 
 
70. Masukan uang ke kencleng masjid dengan jumlah yang unik, misalnya Rp.2750 
 
71. Latihan yoga, cobalah menaruh kedua telapak kakimu ke belakang kepalamu. Ini 
bisa dilakukan, tapi berhati-hatilah 
 
72. Bawa kamera, foto apapun yang menarik yang kamu temui 
 
73. Belanjalah, lalu bayar dengan menggunakan recehan, hitung di depan penjualnya 
agar dia yakin jumlahnya pas 
 
74. Mulailah mengkoleksi tanda tangan teman-temanmu, dan berfotolah dengan 
mereka, siapa tahu diantara mereka ada yang jadi artis terkenal suatu saat nanti 
 
75. Selama sehari, janganlah berbicara sepatah katapun 
 
76. Tidur siang 
 
77. Buat account di berbagai website pertemanan, misalnya: friendster, multiply, 
facebook, bergaul, hi-5, ok cupid, tagged, dan lain sebagainya 
 
78. Buat tebakan sisi koin mana yang muncul, lempar koin, lihat apa sisi koin yang 
kau tebaklah yang muncul, ulangi beberapa kali, catat benar atau salahnya, kalau 
banyak benarnya, siapa tahu kamu punya bakat meramal masa depan 
 
79. Carilah suatu hal positif pada orang lain yang membuatmu iri, katakan hal itu pada 
mereka. “Tau ngga, saya iri sama kamu, abis kamu itu bla bla bla” 
 
80. Buat puisi tentang segimana bosannya kamu 
 



81. Hafalkan alfabet dengan urutan terbalik dari Z ke A 
 
82. Peliharalah kecoa 
 
83. Buat daftar kegiatan yang kamu anggap bisa menghilangkan kebosanan, buat 
jumlahnya sesuai dengan angka tahun lahirmu. Seperti yang saya buat ini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer: 
 
Ini adalah e-text yang boleh secara bebas disebarluaskan dalam berbagai media cetak 
maupun elektronik. Segala isi yang terkandung di dalamnya adalah untuk kepentingan 
hiburan semata. Tidak semuanya telah melalui pengujian yang seksama, dan bisa jadi 
beberapa diantaranya apabila dilakukan bisa jadi akan berakibat pada sanksi sosial, 
moral, maupun hukum. Kepada pembaca, penulis persilakan untuk 
mempertimbangkan konsekuensi apabila memilih untuk melakukan ide pada e-text ini. 
Penulis tidak bertanggung jawab atas dampak yang terjadi apabila pembaca 
melakukan ide-ide yang terkandung dalam e-text ini. 


