
Terima kasih telah berkunjung dan membaca review 
buku kami. Buku ini sangat bermanfaat bagi guru atau 
orang tua yang ingin mengajarkan membaca kepada 
siswa atau anaknya. 

Karena system dalam buku ini mudah dan sudah 
dibuktikan karena disusun berdasarkan pengalaman 
dalam mengajar membaca. 

Tidak seperti zaman kita dulu membaca dimulai dengan 
mengenal huruf A-Z, kemudian dieja dengan huruf 
lainnya. Hal ini mengaikbatkan kebingungan pada anak 
karena ada perubahan huruf yaitu seperti pada kata jari 
dieja dengan je+a = ja, er + i = ri dibaca jari, 

Tetapi dengan buku ini anak diajarkan langsung dengan 
ja+ri tanpa mengeja, sehingga anak tidak cepat bosan 
saat belajar. 

Semoga, buku ini bermafaat dan selamat belajar dan 
mengajar membaca dengan mudah dan menyenangkan. 

 

 

 

 



ba ba ba ba 

ca ca ca ca 

ba ca ba ca 

ba ba ca ca 

ca ca ba ba 

ca ba ca ba 

Tgl 

mulai 
 

Tgl 

lanjut 
 



da da da da 

fa fa fa fa 

da fa da fa 

da da fa fa 

fa fa da da 

fa da fa da 

Tgl 

mulai 
 

Tgl 

lanjut 
 



ga ga ga ga 

ha ha ha ha 

ga ha ga ha 

ha ga ha ga 

ga ga ha ha 

ha ha ga ga 

Tgl 

mulai 
 

Tgl 

lanjut 
 

 



ba  bi  bu be bo 

baju budi  biru bobi beda  

bibi beli buku bobo baru 

ca ci cu ce co 

cita coba cara cuci cela na 

cepi cari peci cukup cocok  

da  di du de do 

daun  duku  doni  jadi  muda    

tadi kado deni ada dua  

fa fi fu fe fo 

foni feli fana fifi fuji 

gafi dafa cufu cafe foda 



 
g – i – n – r – p - i 

e – p – p – y – a - a 

t – b – e – s – k -  a 

n – g – c – p – u - a 

e – a – l – r – m - i 


