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Katalog Seri Buku Bacaan Saya Suka Membaca 

 # 
Gambar 
sampul 

Judul Fokus Suku kata Fokus ISBN Isi cerita (25 halaman) Nilai kebaikan 

1 

 

Berapa Laba-laba? 
akhiran sederhana a, e, i, o, u 
(contoh: ada, tiga, lari) 

978-602-6229-35-9 
Cerita tentang lima laba-laba dan kura-kura yang 
ingin memakan mereka. 

keberanian 

2 

 

Minah Buat Menara 
akhiran h  
(contoh: boleh, marah) 

978-602-74210-4-2 
Minah membuat sebuah menara, tetapi apa yang 
terjadi sehingga membuat ayahnya marah? 

kreatifitas 

3 

 

Api 
akhiran k 
(contoh: bapak, Tofik, masak) 

978-602-74210-0-4 
Tofik dan ayahnya bersama-sama menyelamatkan 
rumah dari kebakaran. 

keberanian 

4 

 

Bukan 
akhiran n 
(contoh: bukan, pintu, 
Indonesia) 

978-602-6229-09-0 Andi dengan sabar menolong adiknya membaca. kesabaran 

5 

 

Iman Ikut 
akhiran t 
(contoh: ikut, cepat, lihat) 

978-602-6229-08-3 Iman ingin meniru kakaknya, tapi dia tidak bisa. mengasihi adik 

6 

 

Bola 
akhiran r 
(contoh: pergi, pasar) 

978-602-6229-13-7 
Seorang kakak perempuan menjaga adik-adiknya. 
Apakah kakak perempuan itu dapat menyelamatkan 
adik laik-laikinya yang mengalami kecelakaan? 

Keberanian 
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7 

 

Lukisan Aris 
akhiran s 
(contoh: kelas, harus, lukis) 

978-602-6229-05-2 
Apakah Aris cukup berani untuk melukis 
sebuah gambar? 

berani mencoba 

8 

 

Om Namsi dan Bis 
Umum 

akhiran m 
(contoh: Dalam, rem, 
sebelum) 

978-602-6229-04-5 
Mampukah Om Namsi menyelamatkan anak-
anak dari kecelakaan bis? 

doa, keberanian 

9 

 

Si Kancil dan Buaya 
akhiran l 
(contoh: kancil, ambil, kecil) 

978-602-6229-32-8 Si Kancil menipu buaya. kecerdikan 

10 

 

Sedap Sekali 
akhiran p 
(contoh: sop, tutup, siap) 

978-602-6229-31-1 
Seorang ibu memasak makanan yang sedap 
untuk anak perempuannya. 

kasih Ibu 

11 

 

Jawab Aku 
akhiran b dan d 
(contoh: jawab, Farid) 

978-602-74210-7-3 
Farid mengajarkan adiknya tentang serangga 
dan menenangkannya ketika dia takut. 

mengajar adik 

12 

 

Tukang Pisang 
termasuk ng 
(contoh: pisang, Neneng, 
Bunga) 

978-602-74210-1-1 
Tukang pisang belajar untuk tidak menyalahkan 
orang yang tidak mencuri pisangnya. 

jangan menuduh 
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13 

 

Camar Cari Makan 
termasuk ai 
(contoh: lain, air, baik) 

978-602-6229-36-6 
Camar yang menghadapi banyak masalah ketika ia 
mencari makanan. 

ketekunan 

14 

 

Jerapah Joni 
termasuk au 
(contoh: mau, kalau) 

978-602-74210-6-6 
Joni bertemu dengan jerapah tetapi dia tidak tahu 
makanan apa yang cocok untuk jerapah. 

menyayangi binatang 

15 

 

Ali, Anak yang Kuat 
termasuk ny 
(contoh: punya, ibunya) 

978-602-6229-43-4 Cerita fiksi tentang anak yang sangat kuat. kekuatan 

16 

 

Pasar 
termasuk ng+g 
(contoh: Anggun, tunggu) 

978-602-7410-2-8 
Anggun dan Rangga belajar untuk tidak jauh dari ibu 
ketika mereka berbelanja. 

mendengarkan orang 
tua 

17 

 

Ulang Tahun Basri 
termasuk dr, sr, tr, pr, br, kr 
(contoh: Andri, Sri, truk, Broto) 

978-602-6229-30-4 
Hari ulang tahun seorang anak laki-laki yang 
dirayakan oleh keluarga dan teman-temannya. 

menyayangi teman 

18 

 

Kartu Untuk Ibu Guru 
termasuk sy, pl, dh, kh 
(contoh: Aisyah, plastic, 
Dhella, khusus) 

978-602-6229-33-5 
Aisyah dan Dhella membuat kartu yang spesial 
untuk Ibu Guru. 

berterima kasih 

 


