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Pahlawan Bunga Pacar Tumpuk” merupakan sebuah 
kumpulan cerita pendek anak, dengan berlatar 
belakang peristiwa-peristiwa yang terjadi sehari-

hari. Kumpulan cerpen anak “Pahlawan Bunga Pacar 
Tumpuk”  ini mengangkat beberapa kisah sosial yang 
terjadi diantara anak-anak pada umumnya. Di dalam 
kumpulan cerpen ini, penulis mencoba membahas 
beberapa pesan-pesan  moral  yang apabila diterapakan 
dapat dijadikan sebagai pendidikan karakter bagi 
pertumbuhan anak-anak. 

Pada bagian awal cerpen, penulis mengisahkan tentang 
betapa pentingnya tumbuhan atau bunga yang tumbuh 
di antara kita yang tanpa kita sadari mengandung obat 
atau bisa dijadikan obat herbal. Dalam cerpen “Pahlawan 
Bunga Pacar Tumpuk”, dipaparkan bahwa menghargai 
lingkungan walaupun hanya dalam bentuk pemanfaatan 
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serta pengetahuan tentang manfaat tumbuhan bunga 
pacar tumpuk merupakan model simpel yang dapat 
diajarkan kepada anak dalam pendidikan kehidupan 
sehari-hari. Nilai-nilai moral untuk menghargai sahabat, 
masyarakat, hidup dan sikap moril seperti kejujuran, 
cinta kasih, hingga kekeluargaan kemudian diceritakan 
dengan gaya bertutur yang asik dan menarik dalam 
cerita –cerita selanjutnya, namun tidak lepas dari tutur 
bijak  di dalamnya. 

Kelebihan dari kumpulan cerpen ini adalah bahwa 
setiap cerita mengangkat tema yang sama, yaitu 
kehidupan sehari-hari yang awamnya dirasakan oleh 
anak-anak, namun dibingkai dengan latar belakang 
kisah yang berbeda, sehingga tidak membosankan 
untuk selalu disimak dan diceritakan. Selain itu, karena 
bertutur mengenai kehidupan keseharian anak, cerpen-
cerpen di dalamnya terasa renyah dan akrab di telinga 
anak. Tentu saja, tanpa meninggalkan aspek imajinatif 
yang disuguhkan dalam kisah-kisahnya. 

Pada akhirnya, kumpulan cerpen anak ini berusaha 
memberikan warna baru pada dunia sastra anak. Se-
hingga, nilai-nilai moril dan budi pekerti dapat diajar-
kan melalui tutur bahasa yang renyah dan mengasikan 
bagi proses tumbuhkembangnya anak-anak. 
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Pahlawan Bunga 
Pacar Tumpuk

Jalan-jalan ke pematang sawah dan kebun di pagi 
hari memang sangat mengasikan, udara terasa masih 
bersih dan sejuk. Kemarin sore, Caca baru saja tiba 

di rumah Uti. Karena libur satu minggu setelah ujian 
semester, ibu mengajak ayah dan Caca menengok Uti 
yang tinggal di kampung. Uti adalah panggilan sayang 
Caca kepada neneknya. Usianya sudah 70 tahun. 
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Pagi ini, udara terasa dingin, matahari ma-
sih malu-malu menampakan sinarnya. Caca 
merasa malas untuk meninggalkan tempat 
tidur dan selimutnya yang hangat. Namun, 
sedang asik-asiknya bersembunyi di bawah 
selimut yang tebal, Iyan, sepupunya datang 
dan mengajaknya menikmati suasana desa 
pagi hari.

“Ayo, Ca, jangan tidur terus, kita jalan-jalan 
akan kutunjukan pemandangan desaku 
yang indah” ajak Iyan. 

Walau awalnya malas, akhirnya Caca 
menerima ajakan Iyan. Mumpung sedang 
berlibur di desa, kapan lagi bisa menikmat 
indanya sawah yang becek dan kebun yang 
basah karena embun yang belum tuntas. 
Batin Caca. 

Caca segera berlari ke ruang tamu dan 
menemui Ibu dan Ayahnya.

“Bu, Caca diajak Iyan berkeliling, Ibu 
mengizinkan tidak?”

“Iya, sayang, tapi ingat kamu harus hati-hati 
karena jalanan licin” pesan ibu.

Setelah mendapat izin dari ibunya, Caca 
buru-buru mengganti bajunya dengan kaos 
panjang dan celana panjang agar udara 


