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Alhamdulillah, dengan ketekunan dan kerja keras akhirnya 
buku BACA CEPAT : Cara Cepat Belajar Membaca ( jilid 1-6) ini 
sudah ada di tangan pembaca. Semoga buku ini dapat menjadi 
sarana bagi putera-puteri kita untuk mampu membaca dengan 
cepat dan benar.

Buku ini dapat digunakan untuk anak sejak usia tiga tahun, dan 
dapat dimanfaatkan secara efektif jika anak berada dalam kondisi 
senang, tanpa dipaksa. Usia anak adalah usia emas, kemampuan 
apa saja dapat dikembangkan pada usia tersebut, termasuk 
kemampuan membaca, asal anak dalam keadaan “enjoy” tidak ada 
tekanan. 

Buku ini telah diujicobakan selama dua tahun sebelum terbit, 
dan telah digunakan lebih dari 10 tahun dengan terus melaku-
kan perbaikan. Terimakasih kepada semua pihak yang telah 
membantu menyempurnakan buku ini, terutama guru-guru PAUD 
Terpadu Mutiara yang telah memberikan banyak masukan untuk 
penyempurnaan setiap edisi. 

Walaupun upaya perbaikan dan penyempurnaan telah 
dilakukan, namun tiada karya yang sempurna. Saran dan masukan 
dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan buku 
ini. Manusia bebas berusaha, namun pada akhirnya kepada Allah 
semua diserahkan. Semoga Allah meridhoi, Amin.

Yogyakarta, Desember 2019

Penulis

KATA PENGANTAR
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Berbagai metode membaca telah banyak berkembang. Metode 
Baca Cepat ini menggunakan metode pengenalan suku kata, bukan 
pengenalan huruf. Anak langsung dikenalkan pada bacaannya, 
bukan nama hurufnya. Namun di awal jilid 1 pengenalan huruf 
tetap diberikan sebagai pengetahuan awal bagi anak. Guru atau 
orang tua memberi contoh secara jelas dan menunjuk dengan jari 
pada suku kata yang dibaca, agar supaya bacaan mudah tertambat 
di pikiran anak. Dikenal dengan istilah ‘jari menari’. 

Beberapa langkah dalam mengajarkan metode Baca Cepat ini 
adalah sebagai berikut :
•	 Ciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan, sehingga 

anak mau belajar membaca dengan enjoy tanpa tekanan.
•	 Guru memberi contoh bacaan yang ada di baris atas, sambil 

menunjuk dengan jari dan mengucapkannya secara jelas.
•	 Anak menirukan berulang-ulang minimal tiga kali, dengan 

tetap jari telunjuk anak menunjuk pada tulisan.
•	 Baris berikutnya anak membaca sendiri tiap suku kata, dengan 

menggunakan teknik telunjuk di atas.
•	 Setiap selesai satu kata beri semangat atau pujian, seperti 

“bagus”, “iya”, “pintar”, “siiip”, “Ayok”, ... dan sebagainya
•	 Bila ada suku kata yang lupa, guru mengingatkan dengan titian 

misalnya dengan mengulangi baris pertama di atas.
•	 Bacaan dapat dinaikkan bila anak telah mampu membaca 

dengan baik pada halaman tersebut.
•	 Beri pujian, sekecil apapun keberhasilan anak

Selamat mencoba, semoga dimudahkan dan SUKSES

PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU
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Drs. H. Abdul Haris Nufika, M.Pd. /Kanwil 
Kemenag DIY. Saat ini bangsa Indonesia sedang 
menggalakkan kemampuan literasi. Anak 
diupayakan tidak hanya mampu membaca, 
namun senang membaca dan paham apa 
yang dibaca. Membaca menjadi keterampilan 
dasar yang penting, karena membaca adalah 
jendela dunia. Buku ‘Baca Cepat’ ini menjadi 

sarana efektif untuk membekali anak belajar membaca. Dapat 
dimanfaatkan oleh guru dan orang tua dalam mendampingi putera-
puterinya.

Buku baca cepat merupakan salah satu 
sarana dan media pembelajaran yang 
efektif buat anak. Pengenalan huruf dan 
kata menggunakan bahasa yang sudah 
familier dengan anak. Selama 14 tahun 
kami menggunakannya, Sungguh luar biasa 
hasilnya. Semoga dengan buku baca cepat ini 
dapat menginspirasi guru dan orang tua untuk 

meningkatkan pengetahuan membaca pada anak. Erni Muslikhah, 
S.Pd.AUD/Kepala PAUD

TESTIMONI
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Kami selaku orang tua sangat terbantu dengan 
buku Baca Cepat ini. Saat anak mulai belajar 
membaca, mereka butuh media bacaan 
dengan taraf kesulitan yang meningkat, dari 
huruf sampai kalimat. Begitu juga font huruf 
yang disajikan sesuai dengan tingkatannya. 
Jilid awal menggunakan font yang lebih besar 

daripada jilid yang lebih lanjut. Tingkat kesulitan dalam membaca 
buku juga sesuai dengan tahapan perkembangan membaca anak. 
Dwi Pangastuti, SE, Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr.wb.....Hai semuanya, 
perkenalkan nama saya Densi Kurniawati, 
SPd.AUD. Guru PAUD Terpadu Mutiara 
Yogyakarta, yuk kita sukseskan gerakan gemar 
membaca, Alhamdulillah kini sudah ada buku 
baca lho....kita jadi mudah untuk mengajarkan 
kepada anak didik, di kemas "apik" di sertai 
dengan gambar-gambar yg menarik, sehingga 

anak-anak mudah untuk mengingat huruf, kata dan membaca 
dengan menyenangkan.

Alhamdulillah selama satu setengah tahun 
di PAUD, Hasna  Insan Mulia menjadi lebih 
percaya diri dan mampu bersosialisasi dengan 
baik. Hasna juga mampu membaca iqro dan 
buku Baca Cepat sampai jilid 6. Saya sebagai 
orang tua puas dan bangga. Anak tambah 
semangat untuk membaca, baik di sekolah 
maupun di rumah. Semoga menjadi bekal yang 

baik untuk masa depannya. Moh Darmaini, Yogyakarta
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SIMBUL DAN 
NAMA HURUF ABJAD

 a b c d e f g
 a be ce de e ef ge

 h i j k l m n
 ha i je ka el em en

 o p q r s t u 
 o pe qi er es te u

  v w x y z
 ve we ex ye zet

8
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 a a a a a a 
 ba ba ba ba
 a ba a ba
 ba ba a ba
 ba a ba a
 a ba ba a
 ba a a ba
 a ba a ba a ba

a ba
apel
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 ca ca ca ca
 ba ca ba ca
 a ba a ca
 ca ba ba ca
 a ca ba a
 a ba ba ca
 ca ba ca a
 a ba ca a ba ca  

ca
cabe
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 da da da da
 a da ba da
 ca da a da
 da ca ba a
 ba ca a da
 a ba da ca
 ba a ca da
a ba ca da a ba ca da   

da
daun
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 fa fa fa fa
 a fa ba fa
 ca fa da fa
 a ba ca da
 fa da ca ba 
 da fa ba ca
 fa da ca ba
 a ba ca da fa    

fa
flamboyan
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 ga ga ga ga
 ba ga ca ga 
 da ga fa ga
 a ba ca da
 ca da fa ga
 fa da ga ca
 da ca ga fa
 a ba ca da fa ga    

ga
gajah



14
Baca Cepat - Jilid 1

 

 ha ha ha ha
 ca ha da ha
 fa ha ga ha 
 a ba ca da
 da fa ga ha
 fa da ha ga
 fa ha ga da
 a ba ca da fa ga ha

ha
harimau
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 ja ja ja ja
 da ja fa ja
 ga ja ha ja
 a ba ca da
 fa ga ha ja
 ba a da ca
 ga fa ja ha
aba  cada  faga haja     

ja
jagung
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 ka ka ka ka
 fa ka ga ka
 ha ka ja ka
 ba ca da fa
 ga ha ja ka
 ca ba fa da

 a  ba ca  da fa  ga
ha  ja ka

ka
kacang



17
Baca Cepat - Jilid 1

    

 la la la la
 ga la ha la
 ja la ka la
 ca da fa ga
 ha ja ka la
 da ca ga fa

a  ba ca da fa ga       
ha ja ka la     

la
labu
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 ma ma ma ma
 ha ma ja ma
 ka ma la ma
 da fa ga ha
 ja ka la ma
 fa da ha ga

 a ba ca da fa ga
ha ja ka la ma

ma
mangga
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 na na na na
 ja na ka na 
 la na ma na
 fa ga ha ja
 ka la ma na
 ga fa ja ha 

a ba ca da fa ga
ha ja ka la ma na

na
nanas
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 pa pa pa pa
 ka pa la pa
 ma pa na pa
 ga ha ja ka
 la ma na pa
 ka la ma na

 a ba ca da fa ga
ha ja ka la ma na pa

pa
paprika
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qa     
   (dibaca ka)

 qa qa qa qa
 la qa ma qa
 na qa pa qa
 ha ja ka la
 ma na pa qa
 na ma pa la
a ba ca da fa ga ha ja 

ka la ma na pa qa

katak
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 ra ra ra ra
 ma ra na ra
 pa ra qa ra
 ja ka la ma
 na pa qa ra
 pa pa ra ma

aba cada faga haja 
kala  mana  paqa ra 

ra
rambutan
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 sa sa sa sa
 na sa pa sa 
 qa sa ra sa
 ka la ma na
 pa qa ra sa
 qa pa sa ra

aba  cada  faga haja       
 kala mana paqa rasa 

sa
salak
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 ta ta ta ta
 pa ta qa ta
 ra ta sa ta
 la ma na pa
 qa ra sa ta
 ra qa ta sa

aba cada faga haja 
ka la ma na pa qa 

ra sa ta

ta
talok
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 va va va va
 qa va ra va
 sa va ta va
 ra sa ta va
 na ma sa ya 
 fa ra ta sa

aba cada faga haja 
kala mana paqa 

rasa tava 

va
vas bunga
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 wa wa wa wa
 ra wa sa wa
 ta wa va wa
 na pa qa ra
 sa ta va wa
 fa ra ta wa 

aba cada faga haja 
kala mana paqa rasa 

tava wa 

wa
wajah
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      (dibaca ksa)

 xa xa xa xa
 sa xa ta xa
 va xa wa xa
 pa ka ra sa
 ta va wa xa
 va ta xa wa

aba cada faga haja 
kala mana paqa 
rasa tava waxa

xa
ksatria
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 ya ya ya ya
 ta ya va ya
 wa ya xa ya
 qa ra sa ta
 va wa xa ya 
 wa va ya xa

aba cada faga haja 
kala mana paqa rasa   

tava waxa ya 

ya
yaksa
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 za za za za
 va za ya za
 xa za ya za
 ra sa ta va
 wa xa ya za
 xa wa za ya
a ba ca da fa ga ha ja 
ka la ma na pa qa ra 
sa ta va wa xa ya za

za
zaitun
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mama 
papa
mama papa sama saya
fara faza sama baca

kala ada cahaya
saya baca apa saja
dafa rara nala jaka

pada tawa sama sama
kata mama papa saya
daya baca  maya sama

mana kala ada rasa
ada tawa ada lara

sama sama saya rasa

mama & papa
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baca 
apa saja

fara nana maya jaka
sama agama sama bahasa

mana kala ada rasa dahaga
maya bawa apa saja 

saya rasa maya kaya raya
kaya asa kaya pahala
fara bawa kaca mata
fara baca apa saja

kala ada cahaya
jaga kata jaga bahasa
tata hawa tata mata

ada sahaja ada pahala

buku
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ayo mewarnai gambar
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Assalamualaikum wr.wb Perkenalk an 
nama saya Ferianti, S.Pd. Pendidik PAUD di 
Yogyakarta. Dengan adanya produk Buku 
Baca jilid 1- 6 ini sangat membantu bagi 
guru dan orangtua dalam membimbing anak 
belajar membaca. Juga mempermudah untuk 
mengajarkan kepada anak melalui gambar-
gambar yang menarik sehingga anak mudah 

mengingat huruf. Betapa senangnya saat anak sudah mampu 
membaca. Membaca buku menjadi kegemarannya.

Alhamdulillah... dengan adanya Buku Baca 
Cepat jilid 1- 6 ini memudahkan kami dalam 
mengajarkan membaca kepada anak usia pra 
SD.  Setiap jilid sudah disesuaikan dengan 
tingkat kesulitannya, sehingga anak dengan 
mudah dapat menguasai cara membaca. 
Anakpun mengikuti kegiatan belajar dengan 
enjoy. Tau-tau mereka sudah pandai membaca 

sendiri, dan memilih bacaannya sendiri. Fitriah Lestari, S. Si./
Pendidik.

Senang dan enjoy Aa Jefry tiap hari belajar 
baca dengan buku Baca Cepat Jilid 2. Mudah 
dipelajari dan mudah diingat, jadi makin 
lancar bacanya. Yukk... teman teman. Rajin dan 
semangat belajar baca ya....Karena buku itu 
jendela dunia. Bunda Furoida, Yogyakarta.

TESTIMONI
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M u t h i a  R a h m a n  N ay l a / Yo g ya ka r t a , 
Berdasarkan pengalaman mendampingi 
Anak PAUD dalam belajar, dapat dirasakan 
bahwa anak-anak merasa senang dan asyik 
belajar membaca melalui buku Baca Cepat 
ini. Di rumah anak-anak juga semangat untuk 
belajar membaca didampingi orang tuanya. 
Orang tualah yang paling berperan dalam 

mendampingi anak untuk membaca. Sekaligus sebagai sarana 
membangun kedekatan anak dan ayah Bundanya.

Alhamdulillah... selama membimbing anak-
anak dalam bermain, belajar dan membaca  
buku mulai dari jilid 1- 6, mereka sangat 
antusias untuk mempelajarinya. Bahkan untuk 
anak-anak tertentu yang memiliki semangat, 
mereka tidak hanya membaca satu lembar 
dalam sehari, namun ingin tambah lagi, lagi,  

dan lagi.  Membaca menjadi aktivitas yang menyenangkan bagi 
anak.  Istiqomah, S.Pd/Pendidik.

Alhamdulilah selama dua tahun di PAUD, 
perkembangan Pinkan sangat bagus. Yang 
dulunya belum bisa baca, Alhmdulillah dengan 
bimbingan bapak/ibu guru dan orang tua di 
rumah, kini pinkan telah lancar membaca, dan 
pandai dalam berbagai hal. Berkat buku Baca 
Cepat jilid 1- 6 Pinkan dapat belajar membaca 
dengan mudah. Lulus TK anak sudah sangat 

siap masuk SD. Dewi Utami, Yogyakarta
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  i  bi
 a a i i a a i i
 baba bibi baba bibi
 ia ai ia ai
 biba babi biba babi 

 ia biba ai bibi
 bibi abi bibi ibi
 ia iba abi bibi
 bibi abi bibi abi
 abi baba bibi ibi

ibi  cidi  ibi  cidi  

ikan
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      ci  di
 caca cici caca cici
 dada didi dada didi
 cica caci cica caci
 dida dadi dida dadi

	 ada	 cici	 ada	 dafi
	 abi	 fida	 bibi	 dadi
 adi dafa abi cici
 abi ida baca cidi
 diba ada cica adi

ibi cidi ibi cidi  

cicak
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		fi	gi
	 fafa	 fifi	 fafa	 fifi
	 gaga	 gigi	 gaga	 gigi
	 fifa	 fafi	 fifa	 fafi
	 giga	 gagi	 giga	 gagi		

	 haji	 dafi	 bagi	 bagi
 kala ada adi  laki laki
	 bibi	 cica	 bibi	 dafi
	 abi	 dafa	 abi	 fidi
	 abi	 ida	 baca	 lagi

ibi	cidi	figi	ibi	cidi	figi		

gigi
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      hi ji
 haha hihi haha hihi
 jaja jiji jaja jiji
 hiha hahi hiha hahi
 jija jaji jija jaji

	 gigi	 fafi	 fida	 dafi
	 bagi	 adi	 ada	 cici
	 bibi	 dafi	 cica	 fifi
	 dafa	 fida	 baca	 fifa
	 haji	 gafa	 ada	 apa

ibi	cidi	figi	hiji		

hiu
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 ki li
 kaka kiki kaka kiki
 lala lili lala lili
 kika kaki kika kaki
 lila lali lila lali 

	kala	 abi	 fagi	 haji	 lagi
	 bibi	 ica	 jaga	 adi
 ifa jadi laki laki
	 jika	 dafa	 baca	 lagi
 maka ia sama aki

ibi	cidi	figi	hiji	kili		

kitab
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mi ni 
 mama mimi mama mimi
 nana nini nana nini
 mima mami mima mami
 nina nani nina nani 

 haji jari kaki nani
	 fika	 diba	 mila	 dani
	 mami	 lani	 jadi	 lagi
 jika mila mama fani
	 maka	 fika	 bibi	 gani

ibi	cidi	figi	hiji	kili	mini		

minum
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	pi	qi
	 papa	 pipi	 papa	 pipi
	 qaqa	 qiqi	 qaqa	 qiqi
	 pipa	 papi	 pipa	 papi
	 qiqa	 qaqi	 qiqa	 qaqi	

	 kala	 piqa	 baca	 lagi	
	mama	 dila	 jaga	 hani
	 bibi	 lani	 bali	 lagi
	 papi	 dani	 haji	 jali
	 mami	 papi	 jaga	 kami

ibi	cidi	figi	hiji	kili	mini	piqi		

piring
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     ri si
 rara riri rara riri
 sasa sisi sasa sisi
 rira rari rira rari
 sisa sasi sisa sasi 

	 papi	 sari	 haji	 jari
	 papa	 risa	 raja	 bali
	 nita	 kira	 ada	 aqi
	 papi	 mami	 dari	 kali
	 sapi	 bari	 sisa	 lagi

ibi	cidi	figi	hiji	kili	mini	piqi	risi  

risa
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  ti  vi
 tata titi tata titi
 vava vivi vava vivi
 tita tati tita tati
 viva vavi viva vavi 

 jika mira ada di sini
 maka nani jadi lari
	 jika	 tiva	 jaga	 vivi
	 davi	 bisa	 lari	 pagi
	bibi	 jaga	 adi	 laki	 laki

ibi	cidi	figi	hiji	kili	mini	
piqi	risi	tivi

tikus
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        wi xi
 wawa wiwi wawa wiwi
 xaxa xixi xaxa xixi
 wiwa wawi wiwa wawi
 xixa xaxi xixa xaxi 

 wati tiba bawa taxi
	 sari	 jadi	 bagi	 pixi
 bila tari jadi bibi
	 maka	 abi	 haji	 lagi
 mari kita rasa hati

ibi	cidi	figi	hiji	kili	
mini	piqi	risi	tivi	wixi

wita
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  yi zi
 yaya yiyi yaya yiyi  
 zaza zizi zaza zizi
 yiya yayi yiya yayi
 ziza zazi ziza zazi

	 taxi	 paxi	 axi	 maxi
	 diva	 tiwi	 lari	 pagi
 azizi tiba dari bali
	 mami	 haji	 tiga	 kali
	 papi	 tiba	 sama	 taxi

ibi	cidi	figi	hiji	kili	
mini	piqi	risi	tivi	wixi

bayi
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   u bu
 aiu aiu aiu aiu
 babibu babibu babibu
 uia uia uia uia
 bubiba bubiba bubiba

 ibu biba bibi abu
 abi baba iba ibu
 bibi ubi ibu babu
 baba bibi bubu abu
 biba bubi baba bubu

ubu ubu ubu ubu

ular
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cu du
 cacicu cacicu cacicu
 dadidu dadidu dadidu
 cucica cucica cucica
 dudida dudida dudida

 ibu cari duku tuju
 danu baca buku baru
 fara bawa baju lucu
	 deni	 beli	 tiga	 buku
 dina suka tahu susu

ubu cudu ubu cudu

cumi-cumi
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						fu	gu
	 fafifu	 fafifu	 fafifu
	 fufifa	 fufifa	 fufifa
	 gagigu	 gagigu	 gagigu	
	 gugiga	 gugiga	 gugiga

	 baca	 dua	 tiga	 lagu
 ida furi jadi satu
	 abi	 gufi	 jadi	 lugu
	 abi	 dafi	 adi	 badu
	 figa	 dafi	 haji	 baru

ubu	cudu	fugu
ubu	cudu	fugu

guru
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hu ju
 hahihu hahihu hahihu
 jajiju jajiju jajiju
 huhiha huhiha huhiha  
 jujija jujija jujija

	 fuji	 baca	 lagu	 baru
	 gani	 tiba	 dari	 tugu
 difa suka baju biru
 jika kita suka buku
 maka hati ceria selalu

ubu	cudu	fugu	huju
ubu	cudu	fugu	huju

hujan
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   ku lu
 kakiku kakiku kakiku
 lalilu lalilu lalilu
 kukika kukika kukika
 lulila lulila lulila

 kaki jalu kaku kaku
	 gigi	 cici	 baru	 tuju
 jika aku bawa buku
 lulu bawa baju baru
 bibi luki bawa satu

ubu	cudu	fugu	huju	kulu

kumbang
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mu nu
 mamimu mamimu 
 naninu naninu naninu
 mumima mumima 
 nunina nunina nunina

	 kaki	 muna	 ada	 panu
 jika janu suka malu
 maka fara suka maju
 buku tamu ada tuju
 kita suka sama kamu

ubu	cudu	fugu
huju kulu munu

mushola
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pu	qu
	 papipu	 papipu	 papipu
	 qaqiqu	 qaqiqu	 qaqiqu
	 pupipa	 pupipa	 pupipa
	 quqiqa	 quqiqa	 quqiqa

 di mana ada kayu 
	 di	 situ	 ada	 paku
	 kayu	 jati	 lugu	 lugu
 satu dari kali waru 
	 tuju	 lagi	 bawa	 baru

ubu	cudu	fugu	huju
kulu	munu	puqu

kupu-kupu
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Baca Cepat - Jilid 2

ru su
 rariru rariru rariru
 sasisu sasisu sasisu
 rurira rurira rurira 
 susisa susisa susisa

	 risa	 suka	 lagu	 baru
	qanita	 suka	 baju	 biru
	 fara	 jadi	 guru	 baru
 semua suka baca buku
	 juga	 suka	 sama	 susu

ubu	cudu	fugu	huju
kulu	munu	puqu	rusu

rusa
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        tu vu
 tatitu tatitu tatitu
 vavivu vavivu vavivu
 tutita tutita tutita 
 vuviva vuviva vuviva

	 bibi	 vuri	 jadi	 lugu
	 umi	 tuti	 dari	 tugu
 danu baru cari buku
	 ibu	 guru	 bawa	madu
 ratu ayu bawa susu

ubu	cudu	fugu	huju
kulu	munu	puqu	rusu	tuvu

tulip
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wu xu
 wawiwu wawiwu  
 xaxixu xaxixu xaxixu
 wuwiwa wuwiwa  
 xuxixa xuxixa xuxixa

 bixu danu ada di lawu
 taxi wuri ada di situ
 abi umi baru tahu
 kala adi bawa buku 
 wuri bawa tuju duku

ubu	 cudu	 fugu	 huju	 kulu	
munu	puqu	rusu	tuvu	wuxu

wudhu
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yu zu
 yayiyu yayiyu yayiyu
 zazizu zazizu zazizu 
 yuyiya yuyiya yuyiya
 zuziza zuziza zuziza

	 yuli	 jadi	 guru	 baru
 vina ada di toko baju
	 zona	 beli	 sepatu	baru
 wina suka cerita lucu
 semua suka baca buku 

ubu	cudu	fugu	huju	kulu	munu	
puqu	rusu	tuvu	wuxu	yuzu

toko buku
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baca 
buku

kata ibu dari dulu 
siapa	suka	baca	buku
dia	jadi	guru	baru
bapa	ibu	suka	selalu
siapa	ada	cita	cita

baca buku dimana saja
supaya	tahu	segala
agama	juga	dijaga

bila	cita	mau	di	capai
baca buku hari hari
jaga	mata	jaga	hati
jaga	bicara	jaga	diri

buku
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Baca Cepat - Jilid 2

matahari 
pagi

kala ada	matahari	pagi	
abi umi lari lari

tiada	lupa	bawa	nasi
juga	bawa	roti	mari
bila kita suka damai
kita	jaga	rasa	sesama
supaya	semua	bahagia

tiada rasa duka
bila cita cita mau dituju

baca doa baca buku
supaya	tahu	selalu

segala	rupa	dari dulu

matahari
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Baca Cepat - Jilid 3

Alhamdulillah.... selama 10 tahun mengajar 
di PAUD Terpadu Mutiara Yogyakarta, 
dengan menggunakan paket buku baca 1-6 
memudahkan saya mengajarkan membaca 
kepada anak didik. Anak-anak bisa mengenal 
huruf dan membaca dengan happy..... Finika 
Ningrum, S.Pd/Guru, Yogyakarta.

Buku ini disusun dengan mempertimbangkan 
tingkat kesulitan dari tiap jilid. Cocok untuk 
anak yang masih proses belajar, mulai dari 
pengenalan huruf. Selingan gambar yang ada 
di setiap halaman menambah ketertarikan 
anak untuk membaca tiap lembar. Dukungan 
dan pendampingan orang tua sangat 
diperlukan, agar anak memiliki kelekatan 

dengan orang tuanya dalam mengembangkan potensi dan 
kepribadian yang positif. Hj. Zubaedah, S.Pd./Ngawi Jatim.

TESTIMONI
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Baca Cepat - Jilid 3

Buku Baca Cepat, menurut saya sangat bagus, 
berdasarkan pengalaman saya mendampingi 
anak belajar di rumah. Tiap jilid dibuat dengan 
menyesuaiakan kemampuan baca anak. 
Alhamdulillah untuk Halimah sendiri sudah   
jilid 1-3  di TK A semester pertama. Dengan 
adanya buku baca tersebut sangat membantu 

anak dalam belajar mengenal huruf, kata, serta membaca. Rika 
Wijayanti, Yogyakarta.

Buku Baca Cepat yang di gunakan pada proses 
belajar mengajar anak ini sangat bagus. 
Metode penyusunan dari jilid 1 s.d. 6 sangat 
terstruktur. Mirip dengan metode buku iqro, 
sehingga siswa mudah memahami mulai dari 
tahapan paling rendah jilid 1 sampai dengan 
level bacaan panjang jilid 6. Sebagai orang 

tua, saya merasa terbantu dalam mendampingi anak membaca di 
rumah. Anak saya menjadi gemar membaca. Tri Kadarmi/Mama 
Zahran.

Saya secara pribadi merasa sangat terbantu 
dengan buku Baca Cepat ini. Melalui buku ini 
saya merasa lebih mudah dalam mendampingi 
anak belajar di rumah. Metodenya sederhana, 
memudahkan anak untuk belajar membaca 
dari yang belum bisa sama sekali sampai 
akhirnya mampu membaca dengan baik. 
Anakpun semangat dalam belajar. Tri Utami/
Mama Mutia, Yogyakarta.
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Baca Cepat - Jilid 3

e be
 ai ue ai ue ai ue 
 babi bube babi bube 
 ia eu ia eu ia eu
 biba bebu biba bebu 

bebi sama abi beli ebi                                  
beta sama bela bawa gula

ani tiba dari betawi
devi suka jahe mete
beti suka cabe kare

ebe ebe ebe ebe ebe
ebe ebe ebe ebe ebe

bela
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ce de
 caci cuce caci cuce
 dadi dude dadi dude
 cica cecu cica cecu
 dida dedu dida dedu 

jika dewi suka cabe
maka dede suka ace
beti sani beli baju

debi beli celana biru
dedi reni suka tahu

ebe cede ebe cede
ebe cede ebe cede

celana
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fe ge
	 fafi	 fufe	 fafi	 fufe
 gagi guge gagi guge
	 fifa	 fefu	 fifa	 fefu
 giga gegu giga gegu 

feni geri suka fegeta
bibi feti bawa pita
deni geti suka madu

adi beti bawa tiga tahu 
kata bibi semua suka susu

ebe cede fege
ebe cede fege

gelas
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he je
 hahi huhe hahi huhe
 jaji juje jaji juje
 hiha hehu hiha hehu
 jija jeju jija jeju 

feni jeki hepi aje 
suka jamu juga jahe
jika kita lagi jemu 

mari baca  cerita lucu 
supaya hati ceria selalu

ebe cede fege heje
 ebe cede fege heje

helikopter
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ke le
 kaki kuke kaki kuke
 lali lule lali lule
 kika keku kika keku
 lila lelu lila lelu 

leli keni feti ade
sama sama dari pare

jika leni suka lele 
maka keni suka sale

semua suka nasi cabe

ebe cede fege heje kele 
ebe cede fege heje kele

lele
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me ne
 mami mume mami mume
 nani nune nani nune
 mima memu mima memu
 nina nenu nina nenu

neli deni mike ane
suka lele sate gule
jika mami beli tape 
papi beli nasi pare

semua beli rame rame

ebe    cede    fege 
heje    kele    mene

nelayan
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pe qe
 papi pupe papi pupe
 qaqi quqe qaqi quqe
 pipa pepu pipa pepu
 qiqa qequ qiqa qequ

deri qeri ke toko buku
bibi pegi beli dua baju
qemi pebi bawa peti
bebi jeki pakai peci
ade romi pakai topi

ebe  cede  fege  heje
kele  mene  peqe

pepaya
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Baca Cepat - Jilid 3

re se
 rari rure rari rure
 sasi suse sasi suse
 rira reru rira reru
 sisa sesu sisa sesu

hari ini terasa sepi sekali 
ketika pagi juga sore hari 

peni  semi deni teti
semua suka beli nasi
beli di toko ibu reni

ebe cede fege heje
kele mene peqe rese

sepatu



72
Baca Cepat - Jilid 3

te ve
 tati tute tati tute
 vavi vuve vavi vuve
 tita tetu tita tetu
 viva vevu viva vevu

teti veni beli teve
veri veti bawa tape
ave made suka kare

semua suka rame rame
bila ada mama dede 

ebe cede fege heje kele    
mene  peqe  rese  teve

terong
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we  xe
 wawi wuwe wawi wuwe
 xaxi xuxe xaxi xuxe
 wiwa wewu wiwa wewu
 xixa xexu xixa xexu

weni beli roti mari
rexi tiba pakai taxi

veti jadi ke toko dewi
beli topi juga peci

dipakai di hari raya ini  

ebe cede fege heje kele       
mene  peqe  rese  teve wexe

werkudara
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ye ze
 yayi yuye yayi yuye
 zazi zuze zazi zuze
 yiya yeyu yiya yeyu 
 ziza zezu ziza zezu

papi veti beli taxi
wina beli pixi lagi
yeni beri dedi roti
veni zeri suka zeti

semua bicara hati hati   

ebe cede fege heje kele mene  
peqe rese teve wexe yeze

yesi
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o bo
 ao io uo eo ao io uo eo 
 babibu bebo babibu bebo 
 oa oi ou oe oa oi ou oe 
 bubiba bobe bubiba bobe 

bobi suka baca bobo
bibi beli lima bola 

adi oni suka boneka
bila bobi ada di sana
boni mau beli kaca 

obo obo obo obo
obo obo obo obo

bola
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co do
 cacicu ceco cacicu ceco
 dadidu dedo dadidu dedo
 cucica coce cucica coce
 dudida dode dudida dode 

dodi suka beli bola 
dita mau coba baca
bobi cari laba laba 
doni bawa kaca dua
tina coba sate kuda 

obo codo obo codo
obo codo obo codo

doa
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fo go
	fafifu	fefo	 fafifu	fefo
 gagigu gego gagigu gego
	fufifa	fofe	 fufifa	fofe
 gugiga goge gugiga goge 

foto doni ada di foni
topi fogi ada di goni

sepatu teti ada di sini 
foni	fogi	dofi	juga	ofi
semua suka sama doni 

obo codo fogo
obo codo fogo

gorila
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ho jo
 hahihu heho hahihu heho
 jajiju jejo jajiju jejo
 huhiha hohe huhiha hohe
 jujija joje jujija joje 

joni dita sama difo
selalu ada di toko
bila jojo suka fogo

maka haki suka baso
semua suka gado gado  

obo codo fogo hojo
obo codo fogo hojo

hotel
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ko lo
 kakiku keko kakiku keko
 lalilu lelo lalilu lelo
 kukika koke kukika koke
 lulila lole lulila lole 

koko beli milo tiga kilo
niko pakai baju koko

diko bawa nasi dari ruko
niko baru tiba dari solo
bawa kereta sama loko   

obo codo fogo hojo kolo 
obo codo fogo hojo kolo

kompas
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mo no
 mamimu memo mamimu memo
 naninu neno naninu neno
 mumima mome mumima mome
 nunina none nunina none 

koko mona sama nono
ada di muka ruko

mereka tiba dari solo
bawa buku pakai bemo
supaya bisa dibaca tiko   

obo codo fogo
hojo kolo mono

mobil
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po qo
 papipu pepo papipu pepo
 qaqiqu qeqo qaqiqu qeqo
 pupipa pope pupipa pope
 quqiqa qoqe quqiqa qoqe 

dipo suka sama riqo
papi doni adi tiqo

mami poni bibi miqo
diqo kini jadi qori

diqo suka baca sama mori   

obo codo fogo hojo
kolo mono poqo

polisi
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ro so
 rariru rero rariru rero
 sasisu seso sasisu seso
 rurira rore rurira rore
 susisa sose susisa sose 

rosi qori suka roti
papi roni suka nasi
mama risa beli taro
fara tiba dari solo

tiara bawa roti roma   

obo codo fogo hojo
kolo mono poqo roso

roti
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to vo
 tatitu teto tatitu teto
 vavivu vevo vavivu vevo
 tutita tote tutita tote
 vuviva vove vuviva vove

kala toni voni toto
sama sama ke toko jono

mereka cari dito sama tivo
beli soto di muka toko

mereka semua suka vito  

obo  codo  fogo hojo kolo 
mono poqo roso tovo

topi
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Baca Cepat - Jilid 3

wo xo
 wawiwu wewo wawiwu wewo 
 xaxixu xexo xaxixu xexo
 wuwiwa wowe wuwiwa wowe
 xuxixa xoxe xuxixa xoxe

mami wori kena toxo
dibawa ke poli pakai bemo

papi dewo pakai taxi
bowo sama rexi segera ikuti
mereka bawa sawo sama roti  

obo  codo  fogo  hojo  kolo
mono poqo roso tovo woxo

sawo
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Baca Cepat - Jilid 3

yo zo
 yayiyu yeyo yayiyu yeyo
 zazizu zezo zazizu zezo
 yuyiya yoye yuyiya yoye
 zuziza zoze zuziza zoze

dito viko juga yoyo
sama sama jaga toko

bila ada tino juga divo
mereka jadi foto foto
semua suka beli soto  

obo codo fogo hojo kolo mono 
poqo roso tovo woxo yozo

yoyo
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Baca Cepat - Jilid 3

saya 
suka baca

bila kita suka baca
maka kita bisa tahu segala

fara mita dina bayu
semua suka beli buku

susilo heru dede hera
suka beli buku cerita

supaya hati selalu ceria
walau ada dimana saja

kemana saja kita menuju 
selalu bawa buku 

supaya  kita  bisa tahu
aneka rupa segala ilmu 

saya suka membaca
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Baca Cepat - Jilid 3

menata 
diri

kala ada matahari pagi 
cuaca jadi cerah sekali
kita sama sama lari pagi
supaya hati ceria lagi

jika ada cita cita dituju
kita coba baca buku selalu

supaya tahu segala ilmu
kata mama papa dari dulu 

ketika tiba sore hari
tiara neti juga budi

segera wudhu juga rapi diri
menata hati menata diri

menata diri
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ayo mewarnai gambar
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Baca Cepat - Jilid 4

Hadirnya buku Baca Cepat Jilid 1-6 ini 
memberikan banyak kemudahan bagi saya 
sebagai guru Taman Kanak-kanak, dan sebagai 
orang tua dalam mendampingi anak di rumah. 
Buku ini sangat ringan dalam mengenalkan 
suku kata dan kalimat pada anak-anak. 

Sekali lagi saya mengucapkan selamat atas di luncurkannya buku 
Baca Cepat jilid 1-6 secara Nasional. Semoga hadirnya buku ini 
memberikan kontribusi positif untuk memudahkan pendidik dan 
orangtua dalam mengajarkan membaca putera-puterinya. Yessy 
Nepriyanti, S.Pd./Pendidik.

Buku ini mudah digunakan untuk anak belajar 
membaca. Tidak hanya untuk anak PAUD, 
bahkan anak SD/MI yang belum memiliki 
kemampuan membaca. Tahapan tiap jilid 
memudahkan anak untuk belajar dari yang 
paling mudah menuju jilid berikutnya yang 
lebih sulit. Anak tetap enjoy menikmati bacaan, 
dan.... tahu-tahu sudah jilid 6. Bagi anak SD/MI 

yang belum mampu membaca, buku ini layak menjadi rujukan. Drs. 
H. Abdul Aziz Zarkasi, S.Si./Kepala MI, Ngawi.

TESTIMONI
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Baca Cepat - Jilid 4

‘Baca Cepat’, merupakan buku baca yang 
sungguh bagus buat anak, terkait konten 
dan tampilannya. Anak jadi senang, dan 
mendekatkan anak dengan orang tua. 
Penyajiannya  menarik, ditambah dengan 
gambar di setiap halaman,  memperlancar 
anak mengenali huruf dan menjadikan anak 

makin gemar membaca. Ibu Agustina/ Tessa I’shana Nabila Ahlan, 
Yogyakarta.

Pengalaman saya cukup bagus dengan adanya 
buku Baca Cepat ini. Tiap jilid menyesuaiakan 
kemampuan baca anak. Alhamdulillah untuk 
Aqila anak saya sangat terbantu. Karena saya 
sudah kenalkan dengan huruf-huruf abjad 
sebelum masuk TK, maka   jilid 1- 6 telah selesai 
di TK A semester pertama. dengan adanya 
buku baca tersebut sangat membantu anak 

dalam belajar mengenal huruf, kata, serta membaca. Ibu Zam 
Zaroh/Aqila Humaira Zahrani, Yogyakarta.

Buku Baca Cepat sangat membantu anak 
saya dalam belajar membaca. Saya lebih 
mudah dalam membimbing anak membaca 
di rumah. Alhamdulillah... anak bisa membaca 
dengan santai. Semoga menjadi bekal yang 
sangat berharga bagi anak untuk terus 
mengembangkan potensi dirinya.  Yeni Meti 

Budiarto, Yogyakarta
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ab ib 
ub eb ob 
 bab bib bub beb bob
 jab jib jub jeb job
 abni ibnu ubna ebno obna
 abdi ibdu ubda ebdo obda 

sabtu sore najib ke toko
sebab ia mau beli kitab

habib najib anab dan adib
mereka sahabat karib

bila ada adhan di masjid
segera lakukan shalat wajib 
akan dicatat malaikat rokib

kitab
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Baca Cepat - Jilid 4

ad id 
ud ed od             

 bad bid bud bed bod
 sad sid sud sed sod 
	adfi	 idfa	 udfi	 edfo	 odfa
 adni idna udni edno odna

farid	rajin	pergi	ke	masjid
ia murid dari ustad majid 
setelah salat dan wirid

farid	Juned	memed	ubed
selalu bersama baca kitab 

dipandu	ustad	majid
di dalam serambi masjid

masjid
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Baca Cepat - Jilid 4

af if 
uf ef of             
	 naf	 nif	 nuf	 nef	 nof										
	 saf	 sif	 suf	 sef	 sof	
	afni	 ifna	 ufni	 efno	 ofna																													
	afti	 ifta	 ufti	 efto	 ofta											

yusuf	belajar	ilmu	tasawuf
hanif	bermain	bersama	afif
manaf	pergi	ke	rumah	sarif
latif	melaksanakan	wukuf	
asraf	sering	berbuat	hilaf
tetapi	sekarang	sudah	insaf

dia	segera	minta	maaf

afit
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ag ig 
ug eg og

 gag gig gug geg gog 
 dag dig dug deg dog
 agni igna ugni egno ogna
 agti igta ugti egto ogta

bedug ditabuh gembira
gema takbir di mana mana
tanda hari raya telah tiba
tiara	menghampiri	fara
menuju masjid bersama

ibag dan rojag juga segera
mereka bahagia di hari raya

masjid
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Baca Cepat - Jilid 4

ah ih 
uh eh oh

 bah bih buh beh boh
 jah jih juh jeh joh
	ahfi	 ihfa	 uhfi	 ehfo	 ohfa
 ahni ihna uhni ehno ohna

ayah	suka	sama	farah
dia selalu bicara ramah 

di	rumah	maupun	di	sekolah
farah	suka	makan	buah
yang berwarna merah

juga rajin solat dan sedekah
agar jadi anak yang solihah

buah
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aj ij 
uj ej oj

 jaj jij juj jej joj
 naj nij nuj nej noj
 ajri ijra ujri ejro ojra
 ajni ijna ujni ejno ojna

jajak	berjanji	pergi	haji
untuk ibadah di tanah suci
memenuhi	panggilan	ilahi

bersama siraj alya dan umi
bila ingin bahagia sejati
laksanakan	perintah	ilahi

dan ikuti sunah nabi

aji
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ak ik 
uk ek ok

 kak kik kuk kek kok
 tak tik tuk tek tok
 aksi iksu uksi ekso oksa
 akti iktu ukti ekto okta

kakak suka memasak
atik senang makan wajik 

kakek nenek sedang duduk
adik suka melihat cicak

luluk atik dan tinuk
bermain	lompat	katak	

mereka tertawa terbahak

katak
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al il 
ul el ol

 lal lil lul lel lol
 dal dil dul del dol
 aldi ilda uldi eldo olda
 alni ilna ulni elno olna

rasul dikenal amat adil
kepada	kawan	juga	lawan
kita harus suka beramal

agar selamat di akhir zaman
akmal zainal sahabat kental
mereka dikenal suka amal
dan selalu baca doa di awal

bantal
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am im 
um em om

 mam mim mum mem mom
 lam lim lum lem lom
 amta imti umta emto omta
 amla imli umla emlo omla

salim suka daging ayam 
hanum suka buah ranum

jaim sibuk mencari jarum
maryam asik makan minum
adam duduk diam tenang
soim makan buah masam
anam senyum di kulum

ayam
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an in 
un en on

 tan tin tun ten ton
	 pan	 pin	 pun	 pen	 pon	
 anti inta untu ente onta
 andi inda undi endo onda

topan	makan	ikan	asin
jojon suka nasi rawon
atin	beli	balon	delapan

arman rajin siram tanaman
muhsin tekun ikut kajian
bila	iman	tetap	tertanam

dijamin aman di akhir jaman

onta
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ap ip 
up ep op

	 dap	 dip	 dup	 dep	 dop
	 rap	 rip	 rup	 rep	 rop		
	apri	 ipro	 upri	 epro	 opra
	apni	 ipna	 upni	 epno	 opna

adip	cakap	dan	beradap
sikap	dan	ucap	selalu	tepat
kepada	orang	tua	juga	taat
kepada	kawan	selalu	hormat
bila	berucap	dan	bersikap
rokib	selalu	siap	mencatat
segala	amal	yang	diperbuat

atap
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ar ir 
ur er or

 nar nir nur ner nor
 bar bir bur ber bor
 arti irta urti erto orta
 arni irna urna erni orna

adik selalu tidur di kasur
umar suka makan telur

amir bermain di atas tikar
di balik layar lebar

umar	dan	amir	amat	pintar
ia gemar baca dan belajar

di meja dalam kamar

kasur
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as is 
us es os

 ras ris rus res ros
 nas nis nus nes nos
 asti ista usti esti osta
 asni isna usni esni osna

dimas dan bagas bergegas
hampiri	haris	lilis	dan	anas	
pergi	ke	samas	naik	patas
agus dan yunus bawa tas
berisi	nanas	alas	dan	kipas
mereka asik bermain bebas
melihat	indah	laut	lepas

nanas
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at it 
ut et ot

 kat kit kut ket kot
	 pat	 pit	 put	 pet	 pot	
 atni itna utni etno otna
 atsi itsa utsi etso otsa

adit	tutut	didit	dan	rifat
ikut	lomba	jalan	cepat

karena	selalu	lihat	pesawat
mereka suka buat alat

terbuat dari kawat
dilakukan	saat	sempat

kompak	mereka	berempat

pesawat
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av iv 
uv ev ov

 tav tiv tuv tev tov
 nav niv nuv nev nov
 avni ivna uvni evno ovna
 avti ivta uvti evto ovta

vivin bermain sama muniv
juga haniv aviv dan rajiv

di	halaman	rumah	pak	lativ
jika sore telah tiba

mereka belajar bersama
kaji agama dan membaca
untuk bekal di hari tua

lativ
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aw iw 
ew ow

 law liw lew low
 naw niw new now
 awna iwni ewna owna
 awta iwti ewta owta 

wiwik bermain jigsaw 
bila	ia	pergi	ke	danau

bersama dewi dan kinow
bawa minuman dencow
juga cerita si kombow

sambil dengar musik slow
panas	lelah	tiada	hirau

rawa
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ay uy 
ey oy

 may muy mey moy
 hay huy hey hoy
 ayna uyna eyna oyna
 ayda uyda eyda oyda 

nayla	suka	pergi	ke	pantai
nikmati	angin	sepoi-sepoi

melihat ombak silih berganti 
menyapu	pasir	basahi	bumi

anak	kecil	berlari-lari
menangkap	ikan	di	pantai
mengejar buih tiada henti

ayah
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az iz 
uz ez oz

 
 jaz jiz juz jez joz 
 kaz kiz kuz kez koz 
 azni izna uzni ezno ozna
 azti izta uzti ezto ozta

aziz selalu bayar zakat
dari	tiap	harta	yang	diterima

harta benda dan rikaz
untuk yang membutuhkan
fakir	miskin	fisabilillah

agar rizki menjadi berkah 
bahkan selalu bertambah

aziz
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ac ic 
uc ec oc

 rac ric ruc rec roc
 nac nic nuc nec noc
 acni icna ucni ecno ocna
 acri icra ucri ecro ocra

cicak	merayap	cari	makan
katak meloncat di bebatuan

cacing sembunyi di tanah
capung	terbang	di	ladang

burung camar beterbangan
kecoa lari di dalam kamar
cumi-cumi	ada	di	bebatuan

cumi-cumi
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aq iq 
uq eq oq

 raq riq ruq req roq
 daq diq duq deq doq
 aqri iqra uqri eqro oqra
 aqsi iqsa eqso oqsa

qiqi	suka	baca	qur’an
taqi suka minum aqua

kita harus beriman taqwa
juga berahlaq mulia

malaikat selalu menjaga
segala	perilaku	manusia
selama	hidup	di	dunia

aziz
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ax ix 
ux ex ox

 axi ixa uxi exo oxa
	paxi	 pixi	 puxi	 pexi	 poxi
 naxi nixi nuxi nexi noxi 
 taxi tixa tuxi texa toxo 

alex menulis dengan boxi
tulisannya	indan	dan	rapi
ia	suka	menulis	kaligrafi
juga menggambar taxi

untuk dilihat dan dinikmati
semua suka karya seni
menambah halus budi

taxi
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anak 
pandai

aku	ingin	jadi	anak	pandai
jujur sholih dan baik hati
rajin belajar dan mengaji
untuk bekal di hari nanti

aku	ingin	hidup	mulia
taat	patuh	pada	ayah	bunda
hormat	pada	yang	lebih	tua

sayang	pada	sesama

rendah	hati	percaya	diri
berkata benar selalu berani
laksanakan	perintah	illahy
berpedoman	pada	kitab	suci

aku pandai
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pak tani

pagi	hari	nan	indah	
matahari bersinar cerah 
para	petani	pergi	ke	sawah	
mencari	rizqi	penuh	barokah				

siang	malam	petani	bekerja
hujan	panas	tiada	di	rasa
agar	padi	subur	terjaga

terhindar dari segala hama

bila	panen	telah	tiba	
para	petani	merasa	gembira	
telah	tampak	hasil	usaha	
panen	padi	rizki	bersama

Pak Tani
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    aku 
bisa baca

hari ini aku bahagia sekali 
aku	mampu	baca	sendiri

baca cerita dan sejarah nabi
bersama teman baik hati

ketika aku berada di sekolah 
ada guruku baik dan ramah

saat aku ada di rumah
ada ayah ibuku solih solihah

kini	aku	punya	cita-cita
menjadi insan yang berguna

bagi agama dan negara
bahagia	sampai	akhir	masa

saya bisa 
membaca
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ayo mewarnai gambar
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TESTIMONI

Alhamdulillah dengan adanya buku Baca Cepat  
ini, guru dan orang tua dapat mengenalkan 
huruf dengan mudah, mengajarkan membaca 
tanpa membebani anak. Buku baca ini mudah 
dipelajari  dan diingat oleh anak, sehingga 
anak dapat belajar membaca dengan senang 

dan asyik. Pengalaman bertahun-tahun di dunia anak membuktikan 
hal itu.  Rina Evi Wulandari, SE./Pendidik.

Sarwoko, S.Ag.,S.Kp.,Ners.,M.Kes. Dosen 
Stikes Estu Utomo Boyolali.  Anak adalah 
amanah Allah yang harus dijaga dan 
dikembangkan sebaik-baiknya. Potensi anak 
tak terbatas. Membaca adalah kemampuan 
awal untuk melihat dunia yang lebih luas. Buku 

Baca Cepat ini efektif untuk digunakan orang tua dan guru dalam 
mengajarkan anak untuk membaca. Cover yang cerah, sajian yang 
menarik disertai gambar, mengundang anak untuk mau membaca 
dengan senang.
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Hj. Yuhana, S.Ag. /Guru MAN, Kebumen. 
Mendampingi anak-anak TPA untuk membaca 
arab dan latin membutuhkan media yang 
tepat. Buku Baca Cepat ini sangat mudah 
digunakan bagi anak-anak untuk belajar 
membaca mulai dari pengenalan huruf yang 

paling sederhana. Buku ini menjadi paket wajib disamping buku 
Iqro. Tiada hari tanpa membaca, sesuai dengan kemampuannya. 
Maka anak-anakpun menjadi pintar membaca Quran dan koran. 
Smakin semangat smuanya.

Penggunaan buku Baca Cepat ini sangat 
membantu anak untuk belajar membaca. 
Ananda Alma kini  suka belajar membaca. 
Buku ini cukup efektif bagi orang tua untuk 
mendampingi anak belajar di rumah. Juga 
bermanfaat untuk mendekatkan orang tua 
dengan anak. Saya yakin setelah anak mampu 
membaca maka ia akan gemar membaca buku 
cerita. Orang tua tinggal memfasilitasi dan 

mendukungnya. Fitri Nurhayati, Amd.AK /Yogyakarta

Buku ini tepat untuk anak. karena belajar 
di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, 
kuat dan melekat. Usia anak merupakan 
kesempatan emas untuk mengajarkan 
berbagai hal, serta mengembangkan seluruh 

aspek kepribadiannya. Anak yang telah mampu membaca 
membantu dia untuk melihat samudera kehidupan yang lebih 
luas, melalui bacaan dan cerita yang dibaca. H. Yusuf Atmojo Nur/ 
Ngawi.
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ai au 
ae ao 
ai ~gulai, tirai
au ~pulau, limau
ae ~ajae, isnaeni
ao ~parao, bakpao

ibuku suka makan gulai
ayahku gemar makan bakpao
aku senang pergi ke pantai
adik senantiasa mengikuti
andai aku sudah besar nanti
ku ingin mencapai cita-cita tinggi
jadi orang sholeh dan berguna
bagi agama nusa dan bangsa
sungguh bangga ayah bunda 
melihat aku sukses dan bahagia

danau
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ia iu ie io  
ua ui ue uo 

ia-mulia  iu-mesiu  ie-juliet
io-radio  ua-semua  ui-badui 
ue-hongkue  uo-miduo

Tuhan yang maha mulia
maha pandai dan bijaksana 
karuniakanlah kami semua
ilmu pengetahuan yang berguna
bagi manusia dan sesama
agar hidup kami tidak sia-sia
anugerahkan kami panjang usia
penuh barokah dan amal mulia
sebagai bekal di hari tua
menghadap Engkau maha kuasa 

radio
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ea ei eu eo
oa oi ou oe 
ea-korea ei-murbei 
eo-keseleo oa-kecoa 
oi-sepoi ou-soulin oe-kinoe

sore hari di tepi pantai
dea kirei kinoe dan badui
menikmati angin sepoi-sepoi
sambil duduk bicara santai
mereka semua ceria bahagia
menikmati indah alam semesta
tanpa terasa hari sudah senja
mereka segera bersiap berbenah
pulang kembali ke rumah 
hadapi esok hari nan cerah 

murbi
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bha bla bra  
bsa bwa bya 

bha-bhayangkara bra-brata  
bwa-gita bwana  bla-blawu       
bsa-bsalen  bya-gebyar

gebyar lampu saat tahun baru
pertunjukan indah dan seru 
musik dan lagu mengalun merdu
terompet panjang terus menyeru
febrian ibrahim dan sabrina
menikmati indah bulan purnama
setelah lihat film bratayuda
Mereka asyik bercengkerama sambil 
memainkan byola
merasakan kebesaran pencipta 

bratayuda
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cha 
cla cra

 
cha-chantika  cla-clara
cra-crita criwis clekit
kincling cleret croboh

aku punya teman baru 
bernama chandra cantik dan lucu
suka makan kacang dan tahu
juga suka minum susu
orangnya criwis suka crita
banyak teman semakin suka
karena dia bikin tertawa ceria
bagi kawan yang duka nestapa
orang yang baik dan bersahaja
akan disuka dimana saja 

clara
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dha dla dra 
dwa dya

 
dha-budha, fadhila
dla-dli dlima, dra-candra,      
dwa-dwi- dwipayana
dya-widya pramodya 

namaku ridwan
aku punya banyak sekali teman
candra idris andri wildhan
hafidh yudha fadhila serta dyan
setiap hari aku bermain bersama
di depan rumah narendra
bila suara adzan menggema
kami bergegas pulang bersama
Membersihkan diri bersiap segera
Sholat maghrib di masjid raya

candra
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fla fra 
fya

 
fla-flamboyan 
fra-diafragma fya-sofya 
sofyan fredi afri jefri rafli
 
saya suka bunga flamboyan
juga mawar mlati dan setaman
kutanam indah di halaman
setiap hari kurawat dan kusiram
agar tumbuh segar menawan
tanaman indah ciptaan ilahi 
fredi dan afri turut menyayangi
juga sofyan rafli dan jefri
jika umat manusia berbaik hati
tumbuhanpun turut melindungi

flamboyan
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gha gla 
gra gya

gha- ghatra ghani 
gla-glamour gladi glukosa
gra-igra graha 
gya-gyarto  bagyo
 
buku adalah ladang ilmu 
segala pengetahuan ada di situ
buku juga jendela dunia
dengan baca kita tahu segala
ghotra dan ghozali suka baca
dimanapun buku jadi teman setia
kita dapat mencari di gramedia juga 
di toko buku lainnya
mari melihat indahnya dunia
dengan setiap hari membaca 

griya
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hwa hya
 

hwa-mahwa
hya-parahyangan 
hyonday yahya
 

aku senang membaca koran
ayahku suka olah raga renang
ibuku di universitas parahyangan 
kakakku suka memasak rendang
adikku senang makan jenang
pamanku punya sawah ladang
nenekku rajin sembahyang
kakekku pergi ke semarang
temanku baik hati dan periang
kepada semuanya aku sayang 

yahya
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jha 
jra jwa 

 
jha-ijhah jra-hijrah 
jwa-najwa 
 

guna melindungi umat yang resah 
diganggu kaum yang pongah 
rasulullah hijrah ke madinah
tanpa bawa harta berlimpah 
juga perhiasan mewah
mereka tinggalkan rumah 
hanya bekal iman dan hati pasrah 
meninggalkan kota suci mekah
menuju madinah penuh barokah 
semata mencari ridho Allah

najwa
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kha kla kra 
ksa kwa kya 

 
kha-kharisma  kla-klara 
kra-krakatau ksa-ksatria  
kwa-kwalitas kya-kyai 
kwait kraton krikil knalpot  
 
sahabat adalah teman setia 
dalam suka maupun duka
fatkhi klara dan khoirunnisa
tiga sekawan seia sekata
mereka berjiwa ksatria
juga selalu berakhlak mulia
mereka telah berikrar bersama 
saling membantu dan menjaga
karena Allah memang suka 
pada hamba jujur dan bijaksana

kyai
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lha 
lla lya 

 
lha-dilha lla-allah  rasulullah 
lya- lyana amelya
alya mulya   
 
lyana adalah teman amelya
mereka dua sahabat setia
dimanapun amelya berada
lyana selalu disampingnya
setiap hari belajar agama
juga selalu bermain bersama
walau hati duka nestapa
atau ceria penuh bahagia
sungguh indah kehidupan dunia
bila manusia saling menyapa
Allah suka orang jujur dan setia

amelya
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mba mla 
mra mya 
 
mba-ambar mla-imlak 
mra-kamra mya-rumyati   
 
ambar gemar menggambar
juga senang bermain gitar
pulang sekolah asyik di kamar
tak peduli kenyang atau lapar
ia memang anak yang  pintar
baca buku selalu gemar
bila matahari pagi mulai bersinar
ambar segera keluar dari kamar
menghirup udara pagi yang segar
berolah raga agar tetap bugar
sambil dengar burung camar
dan semerbak bunga mawar

domba
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nda nga 
nya nra  

 
Nda-bunda nga-bunga
Nya-hanya nra-hanra    
 
bersih itu sehat rapi itu indah 
jaga kebersihan dan keindahan
aku senang merawat tanaman
menyiram pohon dan dedaunan
di pekarangan dan di halaman
angga tiara indah dan lintang
suka buah dan sayuran
anggur kentang dan bawang
di kebun dan di pekarangan 
mari kita jadikan kebiasaan
gunakan lahan walau sejengkal
untuk menanam berbagai sayuran

bunda
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pha pla pra 
psa pwa pya   

 
pha-phanama pla-plagiat 
pra-prasasti psa-psikologi       
pwa- sapwan pya-krapyak     
 
prambanan tempat wisata megah
bangunan tua mengandung sejarah
bebatuan yang terukir indah 
prasasti nusantara sebagai anugrah
bangsa Indonesia layak berbangga
atas kekayaan di nusantara
alam yang indah mempesona
dan kandungan bumi tiada tara
syukur kita kepada yang kuasa
atas nikmat dan karunia-Nya
amat banyak tiada terkira
anugerah bagi kita semua

prasasti
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qla qra qwa 
qya rwa rya

  
qla-iqlab qra-iqrar qwa-qwait 
qya-qyamullail  rwa-rwanti           
rya-ryadi       
 
iqrar santri dibaca setiap hari
pada pagi sore atau malam hari
sebelum mereka mulai mengaji
agar tertanam akhlaq terpuji
kepada sesama dan pada Illahy
serta cinta pada nabi
aqri zakarya dan ryanto
setiap sore membaca iqro’
dibimbing ustadz syukro
di serambi masjid adz-dzikro
agar Allah selalu ridho

zakarya
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sca sda sha 
ska sla sma 
sna spa sra 
sta swa sya 
scaba  sdayu shandra skaten 
slamet smaki snada spanduk 
srabi stasiun swadaya syarif       
 
stasiun tugu ada di yogyakarta
tempat orang menunggu kereta
untuk pergi ke berbagai kota
atau hanya mengantar saudara 
tiap hari kereta datang dan pergi
bawa penumpang silih berganti
shandra tasya slamet dan asri
berlangganan kereta setiap hari
sungguh indah negri ini 
dilihat dari laju kereta api

stasiun



137
Baca Cepat - Jilid 5

tha tla tra 
tsa twa tya 

  
tha-mitha tla-atlas 
tra trauma tsa-tsanawiyah 
twa-satwa tya-mutya        
 
tyara mitha ghotra dan tasya
senang belajar bersama-sama
belajar matematika dan bahasa
juga membaca buku ceritra
rumah mereka bersebelah
dekat madrasah tsanawiyah
bila tugas sekolah selesai sudah 
mereka segera pulang ke rumah 
istirahat santai melepas lelah 
berucap syukur alhamdulillah
esok pagi kembali ke sekolah

mitha
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vla vra 
vya wya 
  
vla-vlamboyan vra-vragmen   
vya-vyana  wya-wyata         
 
guruku baik sekali 
membimbingku setiap hari
hingga trampil dan pandai
berhitung membaca dan mengaji
sebagai bentuk wyata bhakti
kepada ibu pertiwi
guruku sayang pada kami
jevri vyona wyanti dan vredi
ya Allah yang maha tinggi
muliakanlah guruku yang berbudi
bahagiakan mereka di dunia ini
hingga kehidupan di hari nanti         

vyan
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xsa 
xya yha  

  
taxi extra expor extrim 
texsos explor          
 
indonesia negara agraria
juga negara maritim
punya kekayaan alam dan tekstil
guna memenuhi kebutuhan diri
kekayaan bumi di explorasi
untuk diexpor ke luar negri
wahai semua putra bangsa
peliharalah kekayaan negara 
anugrah Allah yang tiada tara
guna kesejahteraan manusia
untuk saat ini dan esok lusa
agar hidup terjamin bahagia                     

taxi
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yha zha zra 
zsa zwa zya    
yha-yheni zha-zhelfi
zra-izroil zsa-zsa zsa 
zwa-nazwa zya-zyarah          
 
matahari pagi bersinar cerah
burung kecil berkicau ramah 
angin berhembus tak kenal lelah
semerbak bunga menambah indah 
para petani segera ke sawah 
menanam padi sayur dan buah
nazli azyumardi dan najwa
gemar membantu orang tua
yheni zhelfi dan zsa zsa
juga senang melakukannya
mereka anak yang berbudi mulia
jujur dan taat pada orang tua

nazwa
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Doa  
  
ya Allah yang maha suci
bersihkan hati dan pikiran kami 
dari sikap dan perbuatan keji
yang tidak Engkau ridhoi

ya Allah yang maha mulia 
bimbinglah hamba dimanapun berada
jauhkan dari segala noda dan dosa
senantiasa terjaga iman dan taqwa

tuhanku yang maha kasih 
jagalah hamba agar berhati bersih 
jauhkan hamba dari siksa yang pedih 
juga neraka yang panas mendidih

tuhanku yang maha kuat 
bimbinglah hamba agar tetap semangat
menuntut ilmu yang bermanfaat 
untuk kebahagiaan dunia akhirat
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Bakti 
Orang Tua    

Ayah ibuku orang yang paling berjasa 
dalam hidupku. Ibuku telah melahirkanku, 
merawat dan mengasuhku sejak kecil. 
Kasih sayang ibu kepadaku tiada 
tara, tulus tak bersarat. Dalam suka 
maupun duka. Siang hari Ibu mengasuh 
dan menyayangiku. Malam hari ibu 
mendoakanku. Dengan segenap ketulusan, 
Ibu mencurahkan perhatian dan kasih 
sayang. Aku bangga dengan ibuku.

Ayahku juga luar biasa. Mencurahkan 
segala pengorbanan dan kasih sayang 
untuk anak-anaknya. Kerja keras ayahku 
tiada tara. Demi kebahagian putera-
puterinya. Aku bangga dengan ayahku. 
Dengan tulus kupanjatkan doaku. Ya Allah 
ya Tuhanku, ampunilah dosa ayah ibuku. 
Sayangilah mereka, sebagaimana mereka 
menyayangiku di waktu kecil.  
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Kebesaran 
Allah    

Allah maha kuasa. Allah ciptakan 
alam semesta dan segala isinya. Gunung 
yang tinggi menjulang, lautan yang 
luas membentang. Segala macam jenis 
binatang, di daratan maupun di lautan. 
Ada juga tumbuhan yang beraneka ragam. 
Bunga dan tanaman menghias alam. 

Matahari bersinar tiada henti. 
Menyinari dan menerangi bumi. Bulan 
bercahaya di malam hari. Redup indah 
menarik hati. Bintang gemerlapan di 
langit tinggi. Sungguh besar kuasa-Mu. 
Menciptakan segala sesuatu. Untuk 
memberi manfaat bagi kehidupn manusia, 
dan pelajaran yang tak terhingga. 

Ya Allah, jadikanlah kami orang yang 
pandai bersyukur atas segala nikmat dan 
karunia-Mu. Dan mengambil hikmah dari 
segala kebesaran-Mu.    
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ayo mewarnai gambar
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TESTIMONI

Buku Baca Cepat yang diperuntukkan 
buat anak-anak ini sangat bagus. Metode 
penyusunannya dari jilid 1 s.d 6 sangat 
terstruktur, setiap jilid mempunyai tingkatan 
yg berbeda-beda, sehingga guru dan orang 
tua sangat mudah mengajarkannya ke anak. 
Anakpun tampak mudah untuk memahami 

mulai dari tahapan awal jilid 1 sampai dengan jilid 6. Inung 
Masruroh, SE/Pendidik Yogyakarta

Selaku kepala sekolah, saya sediakan aneka 
buku bacaan buat anak-anak. Saya perhatikan 
anak-anak di TK Islam Nurul Huda Ngawi 
begitu asyik belajar membaca dengan 
menggunakan buku ‘baca cepat’ ini. Anak 
mudah mengikuti alur bacaan dari halaman 
pertama hingga seterusnya. Bacaan-bacaan 

pendek yang ada di dalam buku juga cukup menghibur anak. buku 
ini juga sangat membantu orang tua dalam mendampingi anaknya 
belajar membaca di rumah. Eni Badriati, S.Pd./Kepala TK.

Setiap anak memiliki potensi luar biasa. 
Kemampuan membaca adalah satu 
keterampilan dasar yang sangat bagus bila 
dimiliki anak sejak kecil. Stimulasi dini akan 
mengoptimalkan potensi yang dimiliki anak, 
termasuk dalm hal membaca. Buku Baca 
Cepat ini cocok untuk anak belajar di masa 

keemasannya. Melalui pendampingan guru dan orang tua, niscaya 
anak akan mendapatkan pengalaman berharga melalui bacaan-
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bacaan sederhana yang ia baca. Sulastri, S.Kp.,M.Kes./Dosen/ 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Alhamdulillah....wow...menarik sekali ya, 
produk buku baca jilid 1-6, anak lebih mudah 
mengenal huruf, menirukan huruf, dan 
membaca kata demi kata sehingga dapat 
mempermudah orang tua mengajari baca 
anak dirumah,....mudah dan enjoy bagi 
anak. Trimakasih... semoga bermanfaat 

untuk mendidik & mencerdaskan kehidupan Bangsa...Aamiin. 
Densi Kurniawati, SPd.,AUD. Bunda dari Habibie Ihza Mahendra, 
Yogyakarta.

Alhamdilillah, Bayu dan Huda anak saya sangat 
banyak perkembangan, apalagi dengan 
menggunakan buku Baca Cepat jilid 1-6, 
keduanya dapat membaca dengan lancar. 
Kini dapat mengikuti pelajaran di SD dengan 
mudah. Kemampuan yang ditanamkan di TK 
menjadi modal yang sangat berharga bagi 
anak saya untuk belajar di SD. Anak semangat 

belajar dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Terimakasih 
semuanya. Umayah/Yogyakarta.

Alhamdulillah berkat buku Baca Cepat ini anak 
saya Aleta usia 6 tahun sudah lancar membaca, 
dan gemar membaca. Belajar membaca sejak 
TK A mulai jilid 1 didampingi orangtua, tidak 
banyak kendala, langsung mengerti, dan 
bisa mengikuti sampai jilid 6. Saya tidak lagi 
khawatir untuk urusan membaca. Di usia 6 

tahun anak sudah gemar membaca, siap masuk SD. Saya hanya 
perlu membimbing agar tetap semangat dalam belajar. Arum 
Nureningsih/Mama Aleta, Yogyakarta
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  Aku 

Namaku mutiara. Aku tinggal di sebuah 
desa. Desaku sejuk dan indah. Terlihat 
gunung dan sawah. 

Setiap hari aku pergi ke sekolah. 
Bersama teman-teman yang baik hati dan 
ramah. Di sekolah aku belajar bersama Bu 
guru. Mereka membimbingku selalu. 

Di rumah aku juga belajar selalu. 
Menulis dan membaca buku. Dibimbing 
oleh bundaku. 

Aku juga rajin membantu. Bersihkan 
rumah dan menyapu. Juga melipat baju. 
Agar rumahku nyaman selalu. 

Aku kini punya cita-cita. Jadi orang 
yang berguna. Bagi agama dan bangsa. 
Serta bagi sesama. 
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Sahabatku 

Sahabat adalah teman dekat. Teman 
belajar bersama. Bermain dan gembira. 
Cerita dan tertawa.

Sahabatku teman bercanda ria. selalu 
berbagi rasa. Kata bu Erni, “orang yang 
baik hati akan memiliki banyak teman. 
Bapak Ibu dan bu gurupun sayang”. 

Terimakasih bu guru..., atas nasihatmu. 
Akan kuingat selalu nasehat guruku. Agar 
taat dan patuh selalu. Pada orang tua dan 
guru. 

Sayang kepada teman dan saudara. 
Suka membantu pada sesama. menghibur 
kawan yang sedang nestapa. Mendoakan 
teman yang sedang lupa.
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Kerja bakti 

Setiap hari jumat ada kerja bakti. Aku 
dan teman-temanku bergotong royong. 
Menyapu, membersihkan kelas, halaman 
dan tempat bermain. 

“Anak-anak, kita harus senantiasa 
menjaga kebersihan. Sebab kebersihan 
sebagian dari iman. Bila kelas kita bersih, 
kita dapat belajar dengan nyaman”. Pesan 
Bu Fini.

Setelah kerja bakti, semua cuci tangan 
dan cuci kaki. Kami semua gembira. Kami 
akan segera makan bersama. 

Bila makan telah usai, kami bermain di 
taman. Berlari dan berkejaran. Sungguh 
senang bermain bersama teman. Hati 
sedih menjadi riang. Karena bercanda dan 
berbagi pengalaman. 
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Kebersihan 

Bersih itu sebagian dari iman. Kita 
harus menjaga kebersihan setiap hari. 
“Dengan cara apa ya?” Tanya bu Densi. 
“Mandi, gosok gigi, berpakaian bersih,” 
jawab anak bersahutan. 

Setiap hari kita harus mandi. Agar 
kuman semua pergi. “Siapa di antara kalian 
yang sudah bisa mandi sendiri?” Tanya bu 
Fini. “saya bu guru…..” jawab anak-anak 
serempak. 

Pagi itu mereka sungguh ceria. Fara 
dan najwa bermain bersama. Bermain 
pasir, tanah dan air. Sambil bercanda dan 
bersuka ria. 

Selesai bermain, cuci tangan dan cuci 
kaki. Agar kebersihan selalu terjaga. 
Memang benar, “kebersihan sebagian dari 
iman”.
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4 Sehat 
5 Sempurna 

Setiap hari kita harus makan dan minum. 
Agar tubuh menjadi sehat dan kuat. Setiap 
hari kita harus makan makanan bergizi. 

“Jangan lupa empat sehat lima sempurna 
ya...., nasi, sayur, lauk, buah, ditambah susu”, 
pesan bu Yesi. Makanan harus sehat dan 
bersih. Makanan yang kotor mengandung 
kuman. Dapat berakibat sakit perut. 

Kita makan tiga kali sehari secara 
teratur. Makan teratur baik bagi tubuh. 
Makanan yang baik, selain beragam juga 
bergizi. 

Makanan yang berkualitas dan terjaga 
kebersihannya menjadi sumber bagi 
kesehatan tubuh kita. Badan sehat, jiwa 
menjadi kuat.
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   Baju baru 

Betapa senang hatiku. Mendapat 
hadiah baju baru. Berwarna merah dan 
biru. Warna kesayanganku.

 Ketika itu, ibu baru pulang kerja. 
”Selamat ya, dapat juara”, kata Ibu sambil 
menyalamiku. Serta memberiku sebungkus 
hadiah. ”Alhamdulillah, terimakasih ibu”. 
Jawabku sambil tersenyum ceria.

”Itu semua berkat ketekunanmu”, 
lanjut Ibu. Anak yang rajin akan berhasil. 
Anak yang malas akan tinggal kelas. Anak 
yang rajin disayang orang tua dan guru. 

Hadiah baju baru. Berpita ungu. 
Modelnya cantik dan lucu. Terimakasih 
ibu, atas kasih sayangmu. Jasa Ibu tak 
kan terlupa sepanjang hidupku.
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 Kupu-kupu 

“Hei lihat, ada kupu-kupu indah sekali” 
kata fara saat bermain. Sayapnya kuning 
bercampur biru. Anak-anak berlomba 
menangkap kupu-kupu yang hinggap dari 
bunga ke bunga. 

“Anak-anak, biarkan kupu-kupu 
terbang mencari makan.” Kata bu Densi. 
“Mengapa kita tidak boleh menangkap 
kupu-kupu bu?” Tanya rara. “Karena ia 
juga makhluk Allah, dia ingin hidup seperti 
kita”. Jawab bu Densi.

“Bagaimana proses terjadinya kupu 
kupu Bu?” tanya Najwa. “Kupu-kupu 
bertelur. Telur berubah jadi ulat. Ulat 
jadi kepompong. Kepompong berubah jadi 
kupu-kupu yang mempesona. seperti yang 
kalian lihat tadi”. Jelas bu Densi. Anak-
anak diam memperhatikan.
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Ke kebun 
binatang 

Pada hari minggu kami pergi ke kebun 
binatang. Kami berangkat bersama ayah, 
ibu dan adik. Bahagia rasanya, santai 
bersama keluarga. 

Di kebun binatang ada berbagai macam 
binatang. “lihat kak, ada binatang besar 
sekali!” seru adik. “Itu namanya gajah”, 
jelas ibu. 

Kami terus berjalan. Satu persatu 
binatang kami perhatikan. Ada unta, 
harimau, jerapah dan sebagainya. “Ular 
itu buas ya yah?” tanyaku. “Ada sebagian 
yang buas, ada yang tidak”. Jelas ayah. 
“Lihat, itu ular kobra, bisanya sangat 
berbahaya”. Lanjut ayah. 

 “Kita harus sayang binatang, karena 
binatang adalah ciptaan Allah seperti 
kita”. Pesan Ibu. Kamipun mengangguk 
paham. 
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Bertaman 

Tiara suka bertaman. Ia senang 
memelihara tanaman. Beberapa jenis 
tanaman tumbuh di halaman. Ada bunga 
melati, mawar, dahlia dan sebagainya.

 Setiap sore ia menyiraminya. “Bunda, 
lihat ! bunga mawar ini indah sekali ? seru 
Tiara. “Bila tanaman dirawat dan disiram, 
maka akan cepat berbunga,” Bunda 
menjelaskan sambil membersihkan daun-
daun kering.

“Bagaimana kalau tanaman ini tidak 
disiram, bunda?” Tanya Tiara. “Tanaman 
yang tidak disiram akan layu,” Jelas 
Bunda. 

Semua tanaman adalah ciptaan Allah. 
Tanaman berguna untuk keindahan dan 
kesejukan. Tiarapun makin bersemangat 
dalam merawat tanaman.
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Olah Raga 
Pagi 

Segarnya udara pagi, sejuk indah dan 
nyaman. Burung-burung berkicau riang. 
Angin semilir berhembus pelan. Menebar 
wangi bunga setaman

Penuh semangat kami jalan pagi. 
“kenapa pagi-pagi begini jalanan sudah 
ramai?” Tanya adik ketika berpapasan 
dengan banyak orang. “Iya, mereka semua 
ingin berolah raga sambil menghirup udara 
segar”, jelas ibu. 

“Apa gunanya berolah raga bu?” Tanya 
adik lebih lanjut. “Olah raga menjadikan 
tubuh sehat. Dengan sering berolah raga 
tubuh jadi kuat, tidak mudah sakit”, jelas 
ayah. 

Pagi itu jalanan memang tampak ramai, 
mereka ingin berolah raga pagi. Agar 
badan menjadi sehat, wajahpun berseri.
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Rekreasi 

Udara pagi sangat cerah. Anak-anak 
berkumpul di halaman sekolah. Dengan 
senyum ramah, bu Inung menyapa, 
“selamat pagi anak-anak... Hari ini kita 
akan rekreasi ke pantai. 

Siapa senang pergi ke pantai?” tanya 
Bu Dewi ”Saya bu guru”, jawab anak-anak 
serempak. “Baik, kalau sudah siap semua, 
kita berdoa dulu”, kata bu Erni. 

Sesampai di pantai, anak-anak 
bergembira. Ada yang bermain pasir, 
mengejar ombak dan mencari karang. 
Sungguh menyenangkan bermain di alam.

“fara, bermain air di pinggir saja 
ya, ingat pak Hayat. Tiara dan Lintang 
membuat gunung dari pasir. Anak lainpun 
asyik semua. Mereka menikmati kegiatan 
rekreasi.
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Jasa 
Pak Tani 
Di pagi yang cerah, 

Bu Ana bercerita. “Di 
sebuah desa yang asri, 
hiduplah keluarga kecil 
nan damai. Pak Yusuf 

beserta lima orang anaknya. Mereka hidup 
rukun dan bahagia.

Sebagai petani, pak Yusuf sangat rajin 
dan ulet. Pagi sebelum terbit matahari pak 
yusuf sudah mengolah sawah, mencangkul 
dan menanam padi. Pak Yusuf bekerja 
tanpa kenal lelah. 

“Begitulah kerja keras para petani. 
Karena usaha petanilah kita semua bisa 
makan”. Jelas Bu Ana. 

“Setiap hari kita makan nasi. Coba 
dari mana asal nasi ?, Tanya bu Ana. Nasi 
berasal dari padi yang ditanam oleh pak 
tani. Karena jasa pak tani kita bisa makan 
setiap hari. 
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Polisi 
Sahabat Anak 

”Polisi Sahabat Anak”, itulah kegiatan 
hari ini. Pagi yang cerah. Bapak dan ibu 
Polisi datang ke sekolah. Pada awalnya 
kami takut. 

”Pak Polisi mau menangkap anak-anak 
ya Bu?”. Tanya Lintang. ”Tidak”, jawab 
bu Erni. ”Pak Polisi ingin mengunjungi dan 
bercerita untuk anak”. 

Benar juga, ketika ibu Polisi bercerita, 
semua terpaku. Ia menjelaskan tentang 
rambu-rambu lalu lintas, keamanan di 
jalan dan sebagainya. Diselingi bertepuk 
dan bernyanyi. 

Siapa yang ingin jadi Polisi ? Tanya pak 
Polisi, “Saya!” jawab anak-anak serempak. 
“Bagus, kalau ingin jadi Polisi, harus rajin 
belajar”. Jelas ibu Polisi. Anak-anakpun 
makin semangat dan ceria.
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Air 
Di taman banyak 
pohon .  D ibawah 
pohon akasia pak 
Hayat duduk di 
kelilingi anak-anak. 

Mereka sudah selesai makan snack. 

”Anak-anak, pagi ini pak Hayat akan 
bercerita tentang ciptaan Allah. Siapa 
yang mau mendengarkan?” ”saya ...” Jawab 
anak-anak serempak. 

Dengan duduk tenang pak hayat mulai 
cerita, ”Anak-anak, Allah menciptakan 
berbagai hal yang setiap hari kita gunakan, 
seperti air. Coba, apa manfaat air? tanya 
pak hayat,” untuk minum, masak, mandi, 
mainan...... ” jawab anak-anak bersautan”

“benar sekali, berarti tanpa air kita 
tidak dapat hidup” jelas pak hayat. Allah 
menciptakan air untuk kita semua. 
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Udara
dan Api 
Hari itu Pak Taufik bercerita. ”Setiap 

hari kita memerlukan api, apa manfaat 
api ? tanya pak Taufik. ”untuk memasak, 
menyalakan lilin, menerangi kamar....” 
Jawab anak anak bersahutan. ”pintar 
semua. 

“Bila tidak ada api kita tidak bisa 
makan nasi, karena nasi dimasak dengan 
menggunakan panas api”. Lanjut pak Taufik. 

”Allah juga menciptakan sesuatu 
yang tidak dapat kita lihat, yakni udara. 
Udara tidak dapat dilihat, namun dapat 
dirasakan. Semilirnya angin adalah udara 
yang bergerak. 

Manfaat utama udara adalah untuk 
bernafas. Tanpa udara manusia tidak bisa 
hidup. Jelas pak Taufik. Anak-anakpun 
mendengarkan dengan tekun.
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Telephon 

Kring....kring....kring.... suara telephon 
berdering. Pak Muh bergegas mengangkat 
gagang telephon yang berada diatas meja. 
Assalamu’alaikum.... sapa Pak Muh. Ia 
nampak asyik berbicara melalui telpon. 

Saat ini telpon telah menjadi 
kebutuhan bersama. Melalui alat 
komunikasi tersebut seseorang dapat 
berbicara secara langsung walaupun 
jaraknya sangat jauh. 

Perkembangan teknologi telah 
memberikan banyak kemudahan. 
seseorang dapat berkomunikasi dengan 
cara cepat. 

Maha suci Allah yang telah menciptakan 
semuanya. Memberikan kecerdasan otak 
manusia. Sehingga mampu berkarya dan 
mencipta.
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Berolah 
Raga 

Selasa yang cerah, bu 
Densi masuk kelas dengan 
senyum ramah. ”pagi ini 
udara segar ya, yok kita berolah raga”, 
ajak bu Densi. ”Hore… seru anak-anak. 

Merekapun menyanyi bersama-sama. 
“udara pagi sungguh segar. Kita nikmati 
bersama-sama. Udara pagi sungguh segar, 
ayo kita berolahraga”. 

Anak-anak bergerak dan mengikuti 
irama dengan gembira. “Ayo semua ambil 
nafas dalam-dalam, tahan sebentar, 
keluarkan....” Ajak Bu Fini. 

Bila sering berolah raga, badan 
menjadi segar dan sehat. Namun bila kita 
malas berolah raga, badan jadi lemah, 
mudah sakit, belajarpun jadi terganggu. 
“Kunci kesehatan adalah makan cukup, 
istirahat cukup dan berolahraga”. Lanjut 
Bu Inung.
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Bulan dan 
Bintang 

Malam yang cerah, tampak bulan 
bersinar terang. Bintang bertaburan 
menambah indah suasana malam. Bila 
bulan bundar sempurna, pertanda bulan 
purnama. 

Langit tampak biru cerah. Dihiasi 
gemerlap bintang yang tak dapat dijumlah. 
Semua adalah ciptaan Allah yang maha 
kuasa. 

Sungguh  indah  c iptaan-Nya . 
Terimakasih ya Allah, Engkau ciptakan 
alam semesta, dengan segala rupa. Untuk 
menjadi pelajaran bagi manusia. Agar 
bersyukur atas segala karunia. 

Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang 
mampu memahami kebesaran-Mu. Selalu 
mensyukuri nikmat-Mu. Dan senantiasa 
ringan untuk beribadah kepada-Mu. 



166
Baca Cepat - Jilid 6

Tanah airku 

Merah putih warna benderaku. Bahasa 
Indonesia bahasa nasionalku. Gotong 
royong budaya negeriku. Aku bangga 
menjadi anak Indonesia. 

Tanah airku tanah yang subur. Segala 
macam pohon dan tanaman tumbuh di sini. 
Ada pohon maoni, pohon jati, pohon kelapa 
dan sebagainya.

 ”Anak-anak, kita harus banyak 
menanam pohon”, kata Bu Feri. ”Pohon 
berguna untuk menahan air yang jatuh ke 
tanah, dan menahan longsor. Pohon juga 
menjadikan udara segar”, lanjut Bu Feri. 

”Besok semua bawa tanaman ya, Kita 
akan menanam pohon. Agar suasana 
semakin segar dan nyaman”. Lanjut Bu 
Imut. ”Iya Bu Guru,” Sahut anak-anak 
riang. Semua tampak ceria. Menyambut 
hari esok penuh bahagia.



167
Baca Cepat - Jilid 6

Pergi ke 
rumah nenek 

Saat liburan tiba, ayah 
dan ibu mengajak kami 
berlibur di desa. Senang 
hatiku, kembali bertemu 
nenek. ”Tiara, fara, ayo kita 
berangkat”! seru ayah.

Sesampai di rumah nenek 
kami disambut gembira. ”Nek, ini oleh-
oleh buat nenek”, kuserahkan sebotol 
madu kesukaan nenek. Nenek memeluk 
kami penuh kasih sayang.

“Wah banyak sekali buah-buahan ya 
nek... Ada mangga, pisang, dan sebagainya. 
Kata Fara. “Ya, ini pisangnya sudah masak, 
ayo dimakan”, kata Kenek.

”Wow, ada kolam ikan, ikannya 
banyak sekali”, seru adik. Aku berlari 
mendekatinya. Kami senang dan bahagia. 
Berlibur di rumah nenek yang tulus dan 
bersahaja. 
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Ulang Tahun 

Hari ini hari ulang tahunku. Enam 
tahun kini usiaku. Ayah bundaku memberi 
nasehat kepadaku. ”Tambah besar, 
tambah pintar. Tambah rajin belajar, 
rajin beribadah, rajin membantu orang 
tua,”, kata Bunda. 

Ayah juga berpesan agar aku lebih 
menyayangi adikku. Tidak berebut mainan. 
Saling menyayangi dan saling membantu. 

Aku bahagia, memiliki ayah dan bunda 
yang selalu memperhatikanku. Di hari 
ulang tahunku ini aku berjanji. Mematuhi 
segala nasehatnya. Agar hidup senantiasa 
bahagia. Karena mendapat ridho orang 
tua. 

Kata bu guru, ridho Allah terletak pada 
ridho orang tua, dan murka Allah terletak 
pada murka orang tua.
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Naik 
kereta api 

Pagi itu anak-anak ceria sekali. Mereka 
akan berjalan-jalan dengan kereta api. 
Anak-anak sudah tidak sabar lagi untuk 
melihat kereta api. 

”kereta api itu panjang sekali”, kata Bu 
Feri”. Siapa yang suka naik kereta api?” 
tanya Bu Fitri. ”Saya bu guru....”, jawab 
anak-anak serempak. Setelah semua siap, 
mereka berangkat ke stasiun. 

Tidak lama kemudian kereta apipun 
datang. mereka bersorak gembira. ”Hati-
hati semuanya...” teriak bu Evi. Anak-anak 
naik kereta dengan tertib. Tidak lupa 
mereka membaca doa. ”Semua duduk yang 
rapi ya”, nasihat Bu Imut. 

Anak-anak menikmati perjalanan. 
Sambil melihat pohon dan bangunan di 
pinggir jalan. Sungguh pengalaman yang 
sangat menyenangkan.
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Alam 
semesta 

Allah menciptakan alam semesta untuk 
manusia. Langit yang tinggi, dihiasi bulan 
dan bintang di malam hari. Matahari 
bersinar terang di siang hari. 

Allah juga menciptakan lautan yang 
sangat luas. Dihiasi ikan yang berwarna 
warni. Ada yang besar, ada juga yang 
kecil. Dari ikan hiu sampai ikan teri.

Allah juga menciptakan aneka 
tumbuhan. Ada yang tinggi, ada yang 
rendah. Ada yang besar, ada juga yang 
kecil. Pohon banyak tumbuh di hutan. 

Kata Bu Devi, ”Kita harus menjaga 
kelestarian alam. Allah tidak menyukai 
orang yang suka membuat kerusakan”. 
“Apabila manusia memelihara alam, maka 
alampun akan memelihara kehidupan 
manusia”. Tambah bu Fini. 
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Doa 

Ya Allah ya tuhan kami. Ampunilah dosa 
dan kesalahan kami. Jauhkan kami dari 
kemalasan dan kelemahan. Berikan kami 
ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

Jadikanlah kami  orang yang 
berguna. Berilah kami keteguhan untuk 
melaksanakan perintah-Mu, dan menjauhi 
larangan-Mu. Luruskanlah langkah kami. 
Jauhkan kami dari cobaan yang kami tidak 
sanggup menghadapinya. 

Ya Allah, beri kami kekuatan untuk 
terus belajar dan beribadah. Menebarkan 
kebaikan dan kebenaran. Memberi 
manfaat bagi sesama. 

Ya Allah, kabulkanlah doa hamba. 
Sehingga kami sukses dan bahagia, di 
dunia dan akhir masa. Engkaulah yang 
mampu mengabulkan doa. 
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