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Pengantar

Warna-warni imajinasi senantiasa menarik sebagai 
media pembelajaran bagi anak. Keceriaan, keluarga, 
sahabat, sekolah, hingga kenakalan-kenakalan sejatinya 
merupakan batu pijakan awal untuk sebuah kehidupan. 
Jika imanjinasi anak terdidik dengan baik sejak awal, 
maka di kemudian hari kehidupannya akan teratur 
namun bebas, tertata namun ekspresif, terdidik namun 
berani membebaskan mimpi.

Tajuk inilah yang sesungguhnya ingin disampaikan 
dalam kumpulan cerita anak berjudul Manusia Alarm 
ini. Berbagai sentuhan nilai moral disampaikan dalam 
berbagai bentuk cerita yang beraneka latar belakang, 
peristiwa, hingga gaya bercerita. Selain untuk lebih 
memperdalam pesan, cerita-cerita di dalamnya juga 
berusaha untuk membingkai imajinasi anak dalam 
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bentuk yang beraneka rupa, sehingga tidak memberi 
batasan mereka dalam berimajinasi.

Kelebihan kumpulan cerita anak ini adalah:

1. Menyampaikan nilai moral yang beragam di setiap 
judulnya, agar semakin banyak pendidikan perilaku 
maupun sikap yang dapat diterima anak.

2. Diceritakan dengan latar belakang cerita yang 
berbeda, mulai dari sekolah, keluarga, personofikasi 
benda, hingga surealis, namun tetap dibingkai dalam 
dunia anak yang ceria.

3. Keberagaman latar belakang ini menjadikan cerita-
cerita yang disajikan tidak membosankan, serta 
tentunya lebih memberi daya tarik bagi anak.

4. Keberagaman tersebut juga akan membentuk warna-
warni imajinasi yang luas, sehingga tujuan yang 
ingin dicapai yaitu imajinasi, nilai moral dan pola 
sikap serta tingkah laku akan lebih efektif untuk 
disampaikan.

Dari itu, diharapkan bahwa kumpulan cerita anak ini 
dapat menjadi satu masukan dan rujukan bagi khazanah 
sastra anak di Indonesia, sehingga semakin berwarna, 
dan tentunya semakin mendidik bagi anak-anak bangsa. 
Semoga.

       Penulis
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awan-awan
pintar

“Itu Colleseum. Ada di Roma, Ibukota Italia,” seru 
Quinza semangat.

Semua anak sekelasku terdiam heran. Untuk ketu-
juh kalinya, Quinza mampu menyebutkan keajaiban 
dunia, yang gambarnya dihadirkan Bu Lasmi. Siang itu, 
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Bu Lasmi, wali kelas kami, tengah meng-
uji pengetahuan kami tentang bangunan-
bangunan yang termasuk kejaiban dunia. 
Hebatnya, Quinza, anak terpandai di kelas 
kami, mampu menyebutkan setiap gambar, 
lengkap dengan letak kota dan negaranya. 
Aku tercengang.

“Quin, kok, kamu bisa sepintar itu? 
Kamu belajar dari mana?” tanyaku pada 


