islam untuk anak
Belajar Sunnah dari Hikmah Cerita
Sehari-hari
Penulis
: Yekti Mawarini
Tahun Terbit
: 2018
ISBN
: 978-602-1267-80-6
Harga
: Rp88.000
Ukuran
: 19 x 26 cm (128 hal FC)
Berat
: 320 gr
Dalam buku ini, ada 24 cerita pendek seharihari yang dilengkapi dengan hikmah cerita
tentang bagaimana menerapkan sunnah
sesuai tuntunan Al-Qur’an dan Hadis.
Mempraktikan sunnah oleh anak dalam
kegiatan sehari-hari dapat membangun
sebuah kebiasaan baik.

Cerita Teladan 25 Nabi dan Rasul
Penulis
: Iip Syarifah, S.Pd.i
Tahun Terbit : 2018
ISBN
: 978-602-1267-76-9
Harga
: Rp150.000
Ukuran
: 21 x 27 cm (164 hal FC)
Berat		 : 425 gr
Kisah para nabi ini dilengkapi dengan
gambar dan halaman yang penuh warna.
Setiap cerita di dalam buku ini dilengkapi
dengan hikmah cerita yang bisa kita
teladani dan latihan soal interaktif beserta
kunci jawaban yang akan membantu kita
mengingat kembali cerita yang baru saja
dibaca.

100 Doa Harian untuk Anak
Penulis		 : Kak Nurul Ihsan
Tahun Terbit		 : 2018
ISBN		 : 978-602-1267-79-0
Harga		 : Rp99.000
Ukuran
: 19 x 24 cm (108 hal FC
Berat		 : 260 gr
Buku ini berisi kumpulan 100 doa harian,
mulai dari bangun tidur hingga kembali tidur
pada malam hari. Ada pula doa-doa yang
berkaitan dengan keadaan tertentu atau
kejadian yang terjadi secara tiba-tiba. Setiap
doa mencantumkan teks arab, teks latin, dan
terjemahannya.

aktivitas anak
Menggambar Bunga dengan
Oil Pastel

Menggambar dari Lingkaran
itu Gampang

Penulis		 : Tri Harianto
Tahun Terbit		 : 2019
ISBN		 : 978-602-1267-89-9
Harga		 : Rp49.500
Ukuran
: 21 x 28 cm (48 hal FC)
Berat		 : 190 gr
Pada buku ini, penulis akan mengajarkan
step by step cara mudah menggambar
dan mewarnai berbagai jenis bunga seperti
bunga matahari, mawar, anggrek, tulip,
teratai, dan masih banyak lagi. Lengkap
dengan teknik mewarnai oil pastel.

Penulis		 : Tri Harianto
Tahun Terbit		 : 2019
ISBN		 : 978-602-1267-91-2
Harga		 : Rp49.500
Ukuran
: 21 x 28 cm (48 hal FC)
Berat		 : 190 gr
Pada buku ini, penulis akan mengajarkan
cara mudah menggambar dan mewarnai
berbagai objek seperti singa, badak,
donat, bunga matahari, tank, dan gambar
lainnya yang bermula dari bentuk
lingkaran sederhana. Lengkap dengan cara
mewarnainya menggunakan oil pastel.

Menggambar Orang & Aktivitasnya
dengan Oil Pastel

Menggambar Buah-buahan
dengan Oil Pastel

Penulis		 : Tri Harianto
Tahun Terbit		 : 2018
ISBN		 : 978-602-1267-77-6
Harga		 : Rp49.500
Ukuran
: 21 x 28 cm (52 hal FC
Berat		 : 190 gr
Di dalam buku ini, Kak Tri akan mengajarkan
langkah demi langkah cara menggambar
berbagai aktivitas orang-orang dari goresan
sederhana hingga menjadi bentuk utuh.
Lengkap dengan tahapan mewarnainya
dengan oil pastel. Plus, teknik menggoreskan
warna, menggabungkan gradasi warna, dan
membuat tekstur.

Penulis		 : Tri Harianto
Tahun Terbit		 : 2018
ISBN		 : 978-602-1267-74-5
Harga		 : Rp49.500
Ukuran
: 21 x 28 cm (48 hal FC)
Berat		 : 190 gr
Di dalam buku ini, Kak Tri akan mengajarkan langkah demi langkah cara menggambar aneka buah-buahan seperti mangga,
semangka, stroberi, pisang, dan buah
lainnya dari goresan sederhana hingga
menjadi bentuk utuh. Lengkap dengan
tahapan mewarnai buah menggunakan
krayon atau oil pastel.

Menggambar & Mewarnai
itu Gampang!

Panduan Lengkap Mewarnai
dengan Krayon

Penulis		 : Tri Harianto
Tahun Terbit		 : 2017
ISBN		 : 978-602-1267-63-9
Harga		 : Rp66.000
Ukuran
: 21 x 27 cm (68 hal FC)
Berat		 : 250 gr
Di buku ini ada beberapa objek gambar
yang bisa digambar dan diwarnai, seperti
mobil, pesawat terbang, kapal laut, kupukupu, burung, kelinci, bebek, singa,
dan pelangi. Penulis mengajarkan cara
menggambar langkah demi langkah dan
memberikan contoh cara mewarnainya
dengan menggunakan cat poster.

Penulis		 : Erlangga Bagus Sulistyo
Tahun Terbit		 : 2018
ISBN		 : 978-602-1267-73-8
Harga		 : Rp77.000
Ukuran
: 21 x 28 cm (74 hal FC)
Berat		 : 225 gr
Buku ini memiliki berbagai objek gambar
yang telah diwarnai dengan berbagai teknik,
seperti gradasi, kerik, dan grafito. Lengkap
dengan tip teknik goresan warna untuk
setiap detail objek, contoh gradasi warna,
dan step by step mewarnainya.

Seri Asyik Menempel Stiker
Asyik Menempel Stiker
Benda Sekitar Kita
Penulis		 : Senida Anggit
Tahun Terbit		 : 2019
ISBN		 : 978-602-1267-99-8
Harga		 : Rp66.000
Ukuran
: 19 x 26 cm(28 hal FC)
Berat		 : 200 gr
Aktivitas dalam buku ini adalah
menggunting dan menempel stiker dengan
tema berbagai benda di sekitar kita sesuai
dengan pola yang sudah disediakan.
Kegiatan ini juga untuk melatih kemampuan
motorik, koordinasi tangan dan mata, serta
konsentrasi bagi anak. Gambar benda di
sekitar kita meliputi benda yang ada di
dalam rumah, kamar tidur, dapur, teras dan
alam sekitar.

Asyik Menempel Stiker Hewan Liar
Penulis		 : Wahyu Saputra
Tahun Terbit		 : 2018
ISBN		 : 978-602-1267-82-0
Harga		 : Rp66.000
Ukuran
: 19 x 26 cm (28 hal FC)
Berat		 : 200 gr
Aktivitas dalam buku ini adalah menempel
stiker dan menggunting sesuai dengan
pola yang sudah disediakan. Plus aktivitas
mewarnai. Kegiatan ini juga untuk melatih
kemampuan motorik, koordinasi tangan
dan mata. Gambar hewan liar di dalam
buku ini di antaranya singa, jerapah, landak,
monyet, gajah, dan ikan hiu.

Asyik Menempel Stiker
Alat Transportasi
Penulis		 : Senida Anggit
Tahun Terbit		 : 2019
ISBN		 : 978-623-90737-0-1
Harga		 : Rp66.000
Ukuran
: 19 x 26 cm (28 hal FC)
Berat		 : 200 gr
Aktivitas dalam buku ini adalah menggunting
dan menempel stiker berbagai alat
transportasi sesuai dengan pola yang
sudah disediakan. Kegiatan ini juga untuk
melatih kemampuan motorik, koordinasi
tangan dan mata, serta konsentrasi bagi
anak. Gambar alat transportasi yang ada di
buku ini meliputi kendaraan darat, laut, dan
udara, seperti mobil, motor, kerata api, dan
lain sebagainya.

Asyik Menempel Stiker
Hewan Peliharaan
Penulis		
Tahun Terbit		
ISBN		
Harga		
Ukuran
Berat		

: Wahyu Saputra
: 2018
: 978-602-1267-83-7
: Rp66.000
: 19 x 26 cm (28 hal FC)

: 200 gr

Aktivitas dalam buku ini adalah menempel
stiker dan menggunting sesuai dengan
pola yang sudah disediakan. Plus aktivitas
mewarnai. Kegiatan ini juga untuk melatih
kemampuan motorik, koordinasi tangan,
dan mata. Gambar hewan peliharaan yang
ada di buku ini di antaranya ikan, ayam,
anjing, kucing, hamster.

Seri Fun Coloring
Fun Coloring Mewarnai Pasar

Fun Coloring Mewarnai Kota

Penulis		 : Fitri Nurul Aulia
Tahun Terbit		 : 2019
ISBN		 : 978-602-1267-98-1
Harga		 : Rp27.500
Ukuran
: 19 x 26 cm (40 hal FC)
Berat		 : 130 gr
Buku Mewarnai Pasar dilengkapi dengan
aktivitas-aktivitas seru seperti mencocokkan
gambar dan berhitung. Selain itu, anak juga
diajak mengenal berbagai jenis pasar,
seperti pasar swalayan, toko buah, toko
mainan, dan lainnya.

Penulis		 : Fitri Nurul Aulia
Tahun Terbit		 : 2019
ISBN		 : 978-602-1267-93-6
Harga		 : Rp27.500
Ukuran
: 19 x 26 cm (40 hal FC)
Berat		 : 90 gr
Buku Mewarnai Kota ini dilengkapi dengan
aktivitas-aktivitas seru seperti, menulis,
menemukan perbedaan, dan maze game.
Selain itu, anak juga diajak mengenal halhal yang bisa ia lihat di perkotaan. Bonus
lembar board game di setiap buku seri
Fun Coloring.

Fun Coloring Mewarnai Pantai

Fun Coloring Mewarnai Hewan

Penulis		 : Fitri Nurul Aulia
Tahun Terbit		 : 2019
ISBN		 : 978-602-1267-97-4
Harga		 : Rp27.500
Ukuran
: 19 x 26 cm (40 hal FC
Berat		 : 90 gr
Buku Mewarnai Pantai dilengkapi dengan
aktivitas-aktivitas seru, seperti menulis,
berhitung, serta mencari dan mencocokkan
gambar. Selain itu, anak juga diajak
mengenal hal-hal yang bisa ia temui di
pantai.

Penulis		 : Fitri Nurul Aulia
Tahun Terbit		 : 2019
ISBN		 : 978-602-1267-94-3
Harga		 : Rp27.500
Ukuran
: 19 x 26 cm (40 hal FC
Berat		 : 120 gr
Buku Mewarnai Hewan ini dilengkapi
dengan aktivitas seru seperti membaca,
menulis, berhitung, dan menggambar.
Selain itu, anak juga diajak mengenal
suasana tempat tinggal berbagai hewan.
Bonus lembar board game di setiap buku
seri Fun Coloring.

Fun Coloring Mewarnai
Baby Doll

Fun Coloring Mewarnai Budaya
Nusantara

Penulis		 : Fitri Nurul Aulia
Tahun Terbit		 : 2019
ISBN		 : 978-602-1267-96-7
Harga		 : Rp27.500
Ukuran
: 19 x 26 cm (40 hal FC)
Berat		 : 130 gr
Buku Mewarnai Baby Doll dilengkapi dengan
aktivitas-aktivitas seru seperti menulis,
menyusun kata, dan mencocokkan gambar.
Selain itu, anak juga diajak mengenal
berbagai macam tempat-tempat bermain
yang bisa dikunjungi saat liburan, seperti
taman bunga, kebun binatang, dan tempat
wisata lainnya.

Penulis		 : Akmaliya Alimah Nabila
Tahun Terbit		 : 2017
ISBN		 : 978-602-1267-58-5
Harga		 : Rp30.000
Ukuran
: 19 x 26 cm (40 hal FC)
Berat		 : 130 gr
Setiap gambar simbol budaya nusantara
yang ada di dalam buku ini dapat diwarnai
dengan mudah. Visual gambar yang sudah
diwarnai dapat dilihat pada bonus poster
yang ada di dalam buku ini. Plus, informasi
pengetahuan dan fakta unik budaya asli
Indonesia juga disajikan di setiap halaman
buku ini.

SERI FUN COLORING
Fun Coloring; Mewarnai Angka
Penulis		 : Fitri Nurul Aulia
Tahun Terbit		 : 2021
ISBN		 : 978-623-7794-05-9
Harga		 : Rp35.000
Ukuran
: 19 x 26 cm (40 hal)
Berat		 : 185 gr
Buku Mewarnai Angka mengenalkan
angka 1 –10 yang juga dilengkapi
aktivitas-aktivitas seru lainnya, seperti
maze game, menebalkan gambar
dan garis putus-putus, serta mencari
gambar. Selain itu, anak-anak juga diajak
mengenal berbagai macam benda sesuai
jumlah angka.

Fun Coloring; Mewarnai Huruf
Penulis		 : Fitri Nurul Aulia
Tahun Terbit		 : 2021
ISBN		 : 978-623-7794-07-3
Harga		 : Rp35.000
Ukuran
: 19 x 26 cm (40 hal)
Berat		 : 185 gr
Pada Buku Mewarnai Huruf ini selain
mengenalkan huruf A hingga huruf Z,
anak-anak juga diajak mewarnai berbagai
macam benda sesuai huruf awal yang
tertera. Selain itu, dilengkapi juga aktivitas
seru lainnya, seperti mewarnai sesuai
petunjuk dan mencocokkan gambar.

Fun Coloring; Mewarnai Kerajaan
Penulis		 : Fitri Nurul Aulia
Tahun Terbit		 : 2021
ISBN		 : 978-623-7794-09-7
Harga		 : Rp35.000
Ukuran
: 19 x 26 cm (40 hal)
Berat		 : 200 gr
Selain mengajak anak berkreasi dengan
warna, buku Mewarnai Kerajaan ini akan
membawamu berkelana pada suasana di
kerajaan. Buku ini juga dilengkapi juga
dengan berbagai aktivitas seru lainnya
seperti teka-teki, menyambungkan garis,
dan mencocokkan gambar.

Fun Coloring; Mewarnai Huruf
Hijaiah
Penulis		 : Fitri Nurul Aulia
Tahun Terbit		 : 2021
ISBN		 : 978-623-7794-06-6
Harga		 : Rp35.000
Ukuran
: 19 x 26 cm (40 hal)
Berat		 : 200 gr
Buku ini selain mengajak anak berkreasi
dengan berbagai warna, anak-anak juga
diajak mengenal huruf-huruf hijaiah.
Poin tambahannya, mereka juga belajar
mengenal kosakata bahasa arab disertai
dengan berbagai macam gambar benda
sesuai huruf hijaiah petamanya.

Fun Coloring; Mewarnai Kebun
Binatang
Penulis		 : Fitri Nurul Aulia
Tahun Terbit		 : 2021
ISBN		 : 978-623-7794-08-0
Harga		 : Rp35.000
Ukuran
: 19 x 26 cm (40 hal)
Berat		 : 185 gr
Sambil berkreasi dengan warna, buku
Mewarnai Kebun Binatang akan mengajak
anak bertualang dengan suasana yang
bisa ia temui di kebun binatang. Tidak
hanya itu, anak juga bisa mewarnai
hewan-hewan apa saja yang ada di sana.

Fun Coloring; Mewarnai
Peternakan
Penulis		 : Fitri Nurul Aulia
Tahun Terbit		 : 2021
ISBN		 : 978-623-7794-10-3
Harga		 : Rp35.000
Ukuran
: 19 x 26 cm (40 hal)
Berat		 : 200 gr
Buku Mewarnai Peternakan mengenalkan
berbagai macam hewan dan benda yang
biasanya ada di peternakan, seperti
kandang sapi, kandang ayam, tempat
penyimpanan hasil panen, ladang jagung,
traktor, dan peralatan lainnya. Selain
mengajak anak berkreasi dengan warna,
buku ini juga juga dilengkapi aktivitas
seru lainnya seperti maze game dan
mencari gambar.

SERI FUN COLORING
New Book

Fun Coloring; Mewarnai
Dinosaurus
Penulis		
Tahun Terbit		
ISBN		
Harga		
Ukuran
Berat		

: Fitri Nurul Aulia
: 2022
: 978-623-7794-22-6
: Rp44.000
: 19 x 26 cm (48 hal)
: 200 gr

Buku Mewarnai Dinosaurus mengenalkan
berbagai macam jenis dinosaurus dengan
suguhan ilustrasi menarik. Dilengkapi juga
dengan aktivitas menemukan gambar rahasia
yang terdapat pada lembar mewarnai.
Di bagian tengah buku, terdapat lembar
mewarnai spesial yang bisa dilepas untuk
dipajang setelah gambar diberi warna.

New Book

Fun Coloring; Mewarnai
Pemandangan
Penulis		
Tahun Terbit		
ISBN		
Harga		
Ukuran
Berat		

: Fitri Nurul Aulia
: 2022
: 978-623-7794-23-3
: Rp44.000
: 19 x 26 cm (48 hal)
: 200 gr

Buku Mewarnai Pemandangan mengenalkan aneka
pemandangan mulai dari hutan, pantai, desa, gurun,
sudut perkotaan, hingga luar angkasa dengan
suguhan ilustrasi menarik. Dilengkapi juga dengan
aktivitas menemukan gambar rahasia yang terdapat
pada lembar mewarnai. Di bagian tengah buku,
terdapat lembar mewarnai spesial yang bisa dilepas
untuk dipajang setelah gambar diberi warna.

Kamus bergambar
Kartu Pintar Balita Mengenal
Angka, Huruf, Warna, dan Bentuk

Kartu Pintar Balita
Mengenal Hewan & Tumbuhan

Penulis		 : Cleantha Ayanna
Tahun Terbit		 : 2019
ISBN		 : 978-623-90737-6-3
Harga		 : Rp71.500
Ukuran
: 10 x 15 cm (64 kartu FC)
Berat		 : 180 gr
Kartu flash card ini bisa menjadi alternatif
bermain sambil belajar bagi balita. Dengan
set kartu ini, kita akan mengenalkan
tentang berbagai angka, huruf, warna, dan
bentuk. Kartu dwi bahasa ini menggunakan
jild ring 2 buah dan boks khusus.

Penulis		 : Cleantha Ayanna
Tahun Terbit		 : 2019
ISBN		 : 978-623-90737-5-6
Harga		 : Rp71.500
Ukuran
: 10 x 15 cm (64 kartu FC)
Berat		 : 180 gr
Kartu flash card ini bisa menjadi alternatif
bermain sambil belajar bagi balita. Dengan
set kartu ini, kita akan mengenalkan
tentang hewan dan tumbuhan di sekitar
kita. Kartu dwi bahasa ini menggunakan jild
ring 2 buah dan boks khusus.

My First English Dictionary

My First English-Arabic Dictionary

Penulis		 : Yurinda Dini
Tahun Terbit		 : 2019
ISBN		 : 978-602-1267-88-2
Harga		 : Rp110.000
Ukuran
: 21 x 28 cm (156 hal FC)
Berat		 : 430 gr
Buku kamus bergambar ini ditujukan untuk
anak-anak yang baru mempelajari atau ingin
menambah kosakata dalam Bahasa Inggris.
Gambar full color di buku ini sangat menarik
dengan fitur Augmented Reality (AR) hingga
anak bisa melihat benda di buku ini dalam
bentuk visual 3 dimensi.

Penulis		 : Yurinda Dini
Tahun Terbit		 : 2021
ISBN		 : 978-623-7794-11-0
Harga		 : Rp121.000
Ukuran
: 21 x 28 cm (168 hal FC)
Berat		 : 400 gr
Buku kamus bergambar ini ditujukan untuk
anak-anak yang baru mempelajari atau ingin
menambah kosakata dalam Bahasa Inggris
dan Bahasa Arab. Gambar full color di buku
ini sangat menarik dengan fitur Augmented
Reality (AR) hingga anak bisa melihat benda
di buku ini dalam bentuk visual 3 dimensi.

Membaca, menulis, berhitung
Seri Smart Big Book
New Book

Smart Big Book ;
365 Maze Game & Puzzle
Penulis		 : Fitri Nurul Aulia
Tahun Terbit		 : 2022
ISBN		 : 978-623-7794-16-5
Harga		 : Rp129.000
Ukuran
: 21 x 27 cm (202 hal FC)
Buku ini sebagai media untuk melatih
kesabaran anak dalam mencari solusi atau
memecahkan suatu rintangan, melatih
koordinasi mata dan tangan, dan melatih
anak untuk berpikir logis. Selain itu, terdapt
aktivitas membaca, menulis, dan berhitung
yang dikombinasikan dengan beberapa
permainan maze game dan puzzle yang
cocok untuk anak usia 3—5 tahun.

Smart Big Book ; 365 Aktivitas
Anak Cerdas
Penulis
: Yurinda Dini
Tahun Terbit
: 2021 (cet ke-6)
ISBN
: 978-602-1267-49-3
Harga
: Rp110.000
Ukuran
: 21 x 28 cm (208 hal FC)
Berat
: 550 gr
Buku ini disusun berdasarkan
pembelajaran, pengenalan, dan
pengembangan karakter anak cerdas. Buku
ini memiliki 365 soal dan aktivitas yang
lengkap dengan materi belajar membaca,
menulis, berhitung sederhana, mewarnai,
yang disisipi oleh aneka permainan agar
latihan menjadi lebih mengasyikkan,
seperti maze games, puzzles, dan spot the
differences.

Smart Big Book 365 Aktivitas TK
Penulis		 : Fitri Nurul Aulia
Tahun Terbit		 : 2021 (cet ke-2)
ISBN		 : 978-623-90737-4-9
Harga		 : Rp110.000
Ukuran
: 21 x 27 cm (184 hal FC)
Berat		 : 473 gr
Buku seri 365 aktivitas ini dirancang
sesuai usia perkembangan anak usia
4—6 tahun atau usia TK. Khususnya
untuk merangsang motorik, karakter, dan
keingintahuannya. Berisi 365 soal dan
aktivitas seru mulai aktivitas dasar seperti
membaca, menulis, dan berhitung.

Smart Big Book ; 365 Aktivitas
Anak Pintar
Penulis		 : Yurinda Dini
Tahun Terbit		 : 2021 (cet ke-4)
ISBN		 : 978-602-1267-69-1
Harga		 : Rp121.000
Ukuran
: 21 x 27 cm (208 hal FC)
Berat		 : 550 gr
Superlengkap! Berisi 365 aktivitas atau soal
untuk anak usia 4-7 tahun. Materi belajar
berupa membaca, menulis, dan berhitung.
Plus berbagai aktivitas game seperti
maze games, puzzles, spot the differences,
drawing & colouring. Buku ini disusun
berdasarkan pengembangan karakter anak
pintar dalam merangsang kecerdasan anak.
Seri lanjutan dari Smart Big Book yang
diterbitkan Cikal Aksara secara berkala.

Smart Big Book 356 Aktivitas PAUD
Penulis		 : Fitri Nurul Aulia
Tahun Terbit		 : 2021 (cet ke-6)
ISBN		 : 978-623-90737-3-2
Harga		 : Rp121.000
Ukuran
: 21 x 27 cm (228 hal FC)
Berat		 : 575 gr
Buku seri 365 aktivitas ini dirancang sesuai
usia perkembangan anak usia 2,5—4
tahun. Khususnya untuk merangsang
motorik, karakter, dan keingintahuannya.
Berisi 365 soal dan aktivitas seru mulai
aktivitas dasar seperti membaca, menulis,
dan berhitung.

Smart Big Book; 365 Aktivitas Anak
Muslim
Penulis		 : Fitri Nurul Aulia
Tahun Terbit		 : 2021 (cet ke-2)
ISBN		 : 978-623-77940-3-5
Harga		 : Rp121.000
Ukuran		 : 21 x 27 cm (206 hal)
Berat		 : 558 gr
Buku ini berisi pengenalan dasar agama
Islam untuk anak usia 4—7 tahun mulai
pengenalan huruf hijaiah, angka arab,
wudu, salat, rukun iman, rukun islam, sifat
wajib Allah, malaikat-malaikat Allah, Nabi
dan Rasul, hari besar umat Islam, doa
harian, dan pengetahuan umum lainnya
yang berkaitan dengan islam. Semua materi
belajar tersebut disusun dan dikemas
menjadi berbagai variasi aktivitas seru.

Membaca, menulis, berhitung
Smart Big Book; 365 Dongeng
Pengantar Tidur

Smart Big Book ; Pintar Membaca
Menulis Berhitung Mewarnai

Penulis		 : Fitri Nurul Aulia
Tahun Terbit		 : 2020
ISBN		 : 978-623-90737-4-9
Harga		 : Rp121.000
Ukuran
: 21 x 27 cm (184 hal FC)
Berat		 : 530 gr
Smart Big Book series yang berisi
kumpulan 365 dongeng mulai dari dunia
kerajaan, para kurcaci, fabel hewan, dan
dongeng-dongeng ajaib nan seru lainnya.
Buku ini siap menemani kamu bertualang
menjelajah nilai-nilai kebaikan yang
tertanam di dalam setiap kisahnya. Setiap
dongeng dalam buku ini memiliki teks
narasi yang pendek dan mudah dipahami
anak.

Penulis		 : Arti Lestari & Yurinda Dini
Tahun Terbit		 : 2016
ISBN		 : 978-602-1267-45-5
Harga		 : Rp95.000
Ukuran		 : 21 x 27 cm (200 hal)
Berat		 : 545 gr
Bahasan dalam buku ini sudah disusun
sesuai tahapan perkembangan anak
usia dini, mulai mengenalkan konsep
bentuk dan warna, konsep menulis dan
prakteknya, membaca, hingga berhitung
yang semuanya cocok diterapkan oleh
anak saat mulai memasuki PAUD dan TK.

Smart Big Book ; Pintar Membaca
Menulis Berhitung Mewarnai
Penulis		 : Fitri Nurul Aulia
Tahun Terbit		 : 2019
ISBN		 : 978-602-1267-90-5
Harga		 : Rp115.500
Ukuran
: 21 x 28 cm (200 hal FC)
Berat		 : 520 gr
Buku ini sesuai dengan tumbuh kembang
anak. Mulai pengenalan dasar pada garis
& bentuk, hingga menuliskan ulang kata
dan kalimat; pengenalan huruf alfabet;
belajar membaca kalimat sederhana;
dan pengenalan prinsip matematika
sederhana. Plus sisipan english dictionary.

Fun Learning
Mengenal dan Menulis Huruf
Bersama Lala

Bermain dan Belajar Angka Bersama
Lala di Kebun Binatang

Penulis
: Fitri Nurul Aulia
Tahun Terbit : 2018
ISBN
: 978-602-1267-86-8
Harga
: Rp49.500
Ukuran
: 19 x 26 cm (44 hal FC)
Berat
: 150 gr
Buku ini merupakan buku mengenal dan
menulis huruf untuk anak usia PAUD dan
TK yang digabungkan dengan kegiatan
membacakan cerita. Untuk memudahkan,
huruf-huruf tersebut dikaitkan dengan
benda-benda di sekitar mereka.

Penulis		 : Fitri Nurul Aulia
Tahun Terbit		 : 2018
ISBN		 : 978-602-1267-87-5
Harga		 : Rp49.500
Ukuran
: 19 x 26 cm (56 hal FC)
Berat		 : 150 gr
Buku ini merupakan buku mengenal dan
menulis 1—20 yang dikombinasikan
dengan petualangan Lala di kebun
binatang. Dengan kisah di dalam buku ini,
anak tidak hanya diajak untuk mengenal
angka, tetapi diajak berkenalan dengan
suasana di kebun binatang.

Smart Practice Book
New Book
Smart Pratice Book;
Menulis untuk PAUD

Smart Pratice Book;
Matematika untuk PAUD

Penulis
Ukuran
Tebal
ISBN
Harga
Berat

Penulis
Ukuran
Tebal
ISBN
Harga
Berat

: Fitri Nurul Aulia
: 19 x 24 cm
: 136 Halaman
: (13) 978-623-7794-21-9
: Rp99.000
: 450 gr

Smart Practice Book; Menulis untuk PAUD berisi materi belajar
menulis yang disesuaikan dengan usia sekolah PAUD, yaitu
antara 3—4 tahun. Dimulai dari latihan menebalkan garis, bentuk,
dan gambar sebagai latihan awal menulis sebelum ke materi
utama; latihan menulis huruf A hingga Z, kata, serta kalimat
yang dilengkapi dengan bantuan gambar; latihan menulis angka
1 hingga 20; serta menulis ejaan angka 1 hingga 10 dalam
bahasa Inggris. Terdapat variasi fun games berkaitan dengan
materi sebagai aktivitas selingan agar suasana belajar lebih
menyenangkan.

New Book
Smart Pratice Book;
Membaca untuk PAUD
Penulis
Ukuran
Tebal
ISBN
Harga
Berat

: Fitri Nurul Aulia
: 19 x 24 cm
: 144 Halaman
: (13) 978-623-7794-18-9
: Rp99.000
: 450 gr

Smart Practice Book; Membaca untuk PAUD berisi materi belajar
yang disesuaikan dengan usia sekolah PAUD, yaitu antara 3—4
tahun. Dimulai dari pengenalan huruf alfabet dari a hingga z;
membaca suku kata, dan dua suku kata; membaca suku kata
yang berakhiran huruf konsonan, hingga pengenalan kata yang
mengandung huruf diftong, ng, ny, sy, dan kh. Semua materi yang
disajikan dikemas dengan bantuan gambar.

: Fitri Nurul Aulia
: 19 x 24 cm
: 168 Halaman
: 978-623-7794-15-8
: Rp99.000
: 390 gr

Smart Practice Book; Matematika untuk PAUD berisi materi belajar
yang disesuaikan dengan usia sekolah PAUD, yaitu antara 3—4
tahun. Dimulai dari pengenalan simbol dan konsep angka, menulis
angka, penjumlahan dan pengurangan sederhana, pengenalan
bangun datar yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari,
pengenalan dan membaca jam, pengenalan konsep perbandingan
sederhana, serta pengenalan angka 1—10 dalam bahasa Inggris.

Smart Activity Book
Smart Activity Book Anak Muslim
Penulis
: Fitri Nurul Aulia
Tahun Terbit : 2022
ISBN
: 978-623-7794-20-2
Harga
: Rp59.000
Ukuran
: 19 x 26 cm (60 hal)
Berat
: 200 gr
Berisi materi belajar agama Islam dasar,
seperti Rukun Iman dan Rukun Islam serta
rinciannya, Ibadah harian, hari raya besar,
serta tema-tema lain yang telah disusun
secara runut dan dikemas dalam ragam
variasi aktivitas, seperti membaca, menulis,
maze game, teka-teki, mencocokkan
gambar, menggambar dan mewarnai,
hingga aktivitas menempel. Dilengkapi pula
dengan beberapa doa harian, asmaul husna,
dan diari aktivitas Ibadah harian.

Aku Pintar Baca Tulis Hitung (BONUS
POSTER)
Penulis
: Yekti Mawarini
Tahun Terbit : 2017
ISBN
: 978-602-1267-60-8
Harga
: Rp69.000
Ukuran
: 19 x 26 cm (60 hal)
Berat
: 230 gr
Materi di dalam buku ini meliputi latihan
membaca, menulis, dan berhitung.
Ditambah pengenalan kosakata dalam
Bahasa Inggris, pengetahuan umum,
latihan logika, dan motorik halus. Dengan
latihan yang rutin dan bekal pengetahuan
yang memadai, anak-anak diharapkan
lebih percaya diri dan bisa beradaptasi
dengan baik dalam pelajaran selanjutnya.

Pintar Menulis untuk PAUD & TK
(Bonus Poster)
Penulis
: Lia Rahma/Nofiandi Riawan
Tahun Terbit : 2018
ISBN
: 978-602-1267-68-4
Harga
: Rp44.000
Ukuran
: 19 x 26 cm (64 hal)
Berat
: 250 gr
Setiap halaman buku ini disusun secara
alfabet sesuai tahapan belajarnya, mulai
mengenalkan garis dan bentuk, menulis
huruf dengan garis bentuk, baik huruf tegak
besar maupun kecil, lalu dilanjutkan dengan
menulis suku kata dan kalimat. Dilengkapi
pula dengan poster huruf A sampai Z yang
dapat ditempel atau dipajang di ruang
belajar atau kamar sebagai panduan untuk
latihannya.

Learn and Play in English
Penulis		 : Afiffah Syahida Sarie
Tahun Terbit		 : 2018
ISBN		 : 978-602-1267-75-2
Harga		 : Rp82.500
Ukuran
: 19 x 26 cm (80 hal FC)
Berat		 : 220 gr
Melalui buku ini, anak dapat melakukan
berbagai macam aktivitas, seperti mengeja,
membaca, serta menulis huruf besar dan
huruf kecil. Lengkap juga dengan aktivitas
mewarnai berbagai objek, dan bonus
poster alfabet A-Z. Semua materi buku ini
menggunakan bahasa inggris sehingga
cocok untuk anak yang ingin berlatih
kosakata Bahasa Inggris.

ACTIVITY BOOK : PEMANDANGAN ALAM

Menulis Huruf Tegak Bersambung

Penulis
: Bunda Astuti
Tahun Terbit : 2016
ISBN
: 602-1267-38-9
Harga
: Rp20.000
Ukuran
: 19 x 26 cm (24 hal)
Berat
: 85 gr
Media latihan untuk membaca, menulis,
menghitung, mewarnai, mencocokkan,
menempel, dan menggunting sambil belajar
mengenal alam dan berbagai hewan,
baik yang hidup di darat maupun di laut.
Dilengkapi dengan stiker sehingga belajar
menjadi semakin menyenangkan.

Penulis		 : Yurinda Dini
Tahun Terbit		 : 2017
ISBN		 : 978-602-1267-61-5
Harga		 : Rp42.000
Ukuran
: 19 x 26 cm (60 hal FC)
Berat		 : 230 gr
Media latihan menulis halus atau tegak
bersambung yang bertahap, mulai latihan
kelenturan tangan, menulis satu huruf, lalu
dilanjutkan dengan menulis suku kata atau
kata per kata. Sambil berlatih menulis, anak
akan mendapat tambahan perbendaharaan
kata dalam Bahasa Inggris.

CERITA ANAK
Seri Sains Anak
JOLU DAN KOBI; KISAH KERBAU DAN
JALAK YANG SALING MEMBANTU

REMO DAN HEO; KISAH HIU YANG
MELINDUNGI IKAN REMORA

Penulis
: Liza Erfiana
Tahun Terbit : 2020
ISBN
: 978-623-7794-00-4
Harga
: Rp33.000
Ukuran
: 19 x 26 cm (36 hal FC)
Berat
: 210 gr
Buku ini berkisah tentang pertemanan
Jolu, si burung jalak dan Kobi, si kerbau.
Mereka berdua adalah teman baik yang
satu sama lain saling membutuhkan.
Dalam ilmu sains, hubungan
persahabatan ini disebut sebagai
simbiosis mutualisme.Tidak hanya cerita
bergambar, buku ini pun dilengkapi
dengan aplikasi game edukasi menarik.

Penulis
: Liza Erfiana
Tahun Terbit : 2020
ISBN
: 978-623-7794-00-4
Harga
: Rp33.000
Ukuran
: 19 x 26 cm (36 hal FC)
Berat
: 210 gr
Buku ini berkisah tentang pertemanan
Remo, si ikan remora dan Heo, si hiu.
Mereka berdua adalah teman baik yang
satu sama lain saling membutuhkan.
Dalam ilmu sains, hubungan
persahabatan ini disebut sebagai
simbiosis mutualisme.Tidak hanya cerita
bergambar, buku ini pun dilengkapi
dengan aplikasi game edukasi menarik.

TANAMAN AJAIB; RAMUAN OBAT YANG MENYEMBUHKAN
Penulis
Tahun Terbit
ISBN
Harga
Ukuran
Berat

: Novia Erwida
: 2020
: 978-623-7794-02-8
: Rp49.500
: 19 x 26 cm (72 hal FC)
: 230 gr

Buku ini berisi cerita-cerita yang cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari di sekitar kita, seperti cerita Rahmi dan
pohon jambu bijinya, Sarah yang diobati dengan bawang merah, dan Danu yang minum minuman ajaib dari madu
dan lemon. Melalui cerita bergambar full color yang seru, diharapkan anak-anak mendapatkan pengetahuan seputar
obat-obatan alami dengan cara yang menarik.

Kisah Bumi
Penulis
Tahun Terbit
ISBN
Harga
Ukuran
Berat

: Sayur Kendal Fresh & Organic
: 2021
: 978-623-7794-14-1
: Rp70.000
: 19 x 26 cm (68 hal FC)
: 230 gr

Planet bumi yang kita huni saat ini sedang terancam! Mulai dari lautan yang tercemar sehingga mengancam kehidupan
bawah laut dan sekitarnya, penebangan pohon yang menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor, hingga
pencemaran udara yang mengancam kesehatan pernapasan. Aduh, kalau sudah begini kehidupan di bumi sudah
tidak aman dan nyaman lagi.

Seri Dongeng Nusantara
Dongeng Nusantara Favorit :
Malin Kundang

Dongeng Nusantara Favorit :
Batu Belah

Penulis		 : Faulia Rahma
Tahun Terbit		 : 2022
ISBN		 : (13) 978-623-7794-17-2
Harga		 : Rp49.000
Ukuran
: 19 x 24 cm (36 hal FC)
Pesan moral dari cerita Malin Kundang
adalah patuhi dan hormatilah kedua
orangtua. Karena dibalik kesuksesanmu
ada doa dan dukungan keduanya. Buku
ini dikemas dengan ilustrasi penuh warna
dan kalimat ceritanya singkat serta buku
ini disajikan dalam dua bahasa.

Penulis		 : Fajriatun Nur
Tahun Terbit		 : 2018
ISBN		 : 978-602-1267-85-1
Harga		 : Rp49.000
Ukuran
: 19 x 24 cm (36 hal FC)
Berat		 : 100 gr
Pesan moral dari cerita batu belah adalah
patuhilah semua perkataan orang tua
karena semua demi kebaikan kita sendiri.
Buku ini dikemas dengan ilustrasi penuh
warna dan kalimat ceritanya singkat serta
buku ini disajikan dalam dua bahasa.

Dongeng Nusantara Favorit : Bawang
Merah dan Bawang Putih

Dongeng Kerajaan Nusantara

Penulis		 : Fajriatun Nur
Tahun Terbit		 : 2018
ISBN		 : 978-602-1267-84-4
Harga		 : Rp49.000
Ukuran
: 19 x 24 cm (36 hal FC)
Berat		 : 100 gr
Pesan moral dari cerita bawang merah dan
bawang putih adalah perbuatan yang baik
atau buruk akan mendapatkan balasan
yang setimpal. Buku ini dikemas dengan
ilustrasi berwarna dan kalimat yang singkat
serta buku ini disajikan dalam dua bahasa.

Penulis		 : Anik Kurniati, Nur Hanifah
Widiastuti, Sari Wahyuning Tyas
Tahun Terbit		 : 2017
ISBN		 : 978-602-1267-62-2
Harga		 : Rp85.000
Ukuran
: 19 x 26 cm (88 hal FC)
Berat		 : 220 gr
Setiap kisah dongeng kerajaan di dalam
buku ini sangat inspiratif dan dapat
dijadikan teladan. Gambar full color di setiap
halamannya dapat memudahkan anak untuk
berimajinasi dan membayangkan bagian
cerita yang sedang mereka baca. Tokoh di
dalam buku ini adalah nyata sesuai sejarah
yang ada, meskipun alur ceritanya fiksi.

Dongeng Binatang Nusantara

Cerita Rakyat Nusantara

Penulis		 : E. Kristin Ningrum
ISBN		 : 978-623-7794-12-7
Harga		 : Rp49.500
Ukuran
: 19 x 26 cm (40 hal FC)
Berat		 : 220 gr
Dongeng di dalam buku ini diangkat dari
beberapa tempat di Indonesia sehingga
dapat memperkaya wawasan akan
budaya Indonesia bagi anak-anak yang
membacanya. Disisipkan pesan moral dan
budi pekerti di setiap ceritanya yang disertai
dengan ilustrasi berwarna yang menarik.
Buku ini juga memiliki fitur mendengarkan
dongeng dalam bentuk audio podcast
dengan cara memindai QR Code di setiap
halaman awal cerita.

Penulis		 : Faulia Rahma
ISBN		 : 978-623-7794-13-4
Harga		 : Rp49.500
Ukuran
: 19 x 26 cm (40 hal FC
Berat		 : 220 gr
Buku ini menyajikan cerita rakyat asli
Indonesia paling populer sepanjang masa
dari berbagai provinsi yang juga disisipi
berbagai fakta unik yang terkait dengan
cerita atau daerah asal cerita tersebut.
Setiap ceritanya dilengkapi dengan ilustrasi
berwarna yang menarik. Tidak hanya itu,
buku ini memiliki fitur mendengarkan
dongeng dalam bentuk audio podcast
dengan cara memindai QR Code di setiap
halaman awal cerita.

Seri Cerita Anak Lainnya
Aku Kertas Kosong

Petualangan Peni si Penyu Laut

Penulis		 : Dian Pertiwi Josua
Tahun Terbit		 : 2019
ISBN		 : 978-623-90737-2-5
Harga		 : Rp55.000
Ukuran
: 19 x 26 cm (72 hal FC)
Berat		 : 190 gr
Buku ini merupakan media orangtua
untuk membiasakan karakter positif
sedini mungkin. Tak hanya berisi
cerita bergambar, orangtua bisa
menstimulasikan pendidikan karakter pada
anak dengan cara yang asyik. Terdapat
pula, lembar diskusi dan diari yang bisa
dikerjakan oleh anak.

Penulis		 : Zahra F. Shalahuddin
Tahun Terbit		 : 2019
ISBN		 : 978-623-90737-1-8
Harga		 : Rp38.500
Ukuran
: 19 x 24 cm (36 hal FC)
Berat		 : 120 gr
Buku ini mengisahkan perjalanan Peni
seekor penyu mengarungi lautan
menuju sebuah pulau dan melihat
berbagai masalah yang terjadi selama
perjalanannya. Dilengkapi dengan fitur
animasi 2D Augmented Reality (AR) serta
info fakta penyu dan permainan menarik
dalam buku.

Aksi Lima Sahabat
Selamatkan Bumi dari Sampah

Apa yang Harus Aku Lakukan?

Penulis		 : Rumah Belajar Menulis
Ibu Profesional Jakarta
Tahun Terbit		 : 2019
ISBN		 : 978-602-1267-92-9
Harga		 : Rp104.500
Ukuran
: 18 x 24 cm (128 hal FC)
Berat		 : 350 gr
Buku ini mengisahkan cerita Lima Sahabat
Bumi, yaitu Andra, Bimo, Caca, Dilan, dan
Emma yang memiliki berbagai cara dalam
mengelola sampah. Teman-teman juga
bisa mengerjakan beragam aktivitas seru
dalam buku ini.

Penulis		 : Sarah Ismullah
Tahun Terbit		 : 2017
ISBN		 : 978-602-1267-64-6
Harga		 : Rp71.500
Ukuran
: 19 x 24 cm (92 hal FC)
Berat		 : 240 gr
Buku ini dapat memberikan edukasi
bagi anak-anak melalui cerita inspiratif
untuk mencegah kejadian buruk yang
mungkin terjadi di dalam rumah atau
di luar rumah, seperti ketika di dapur,
di taman bermain, di mall atau tempat
perbelanjaan, di perjalanan darat,
dan saat berada di pantai atau di
pegunungan.

Ayo Kita Belajar Pancasila
Penulis		
Tahun Terbit		
ISBN		
Harga		
Ukuran		
Berat		

: Nyi Mas Diane Wulansari
: 2019
: 978-602-1267-81-3
: Rp77.000
: 19 x 26 cm (64 hal FC)
: 240 gr

Buku ini dapat dijadikan media belajar nilai-nilai dasar Pancasila untuk anak-anak. Berisi 8 cerita anak-anak yang
mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kesehariannya. Dilengkapi dengan pesan moral dan
informasi yang aplikatif untuk membentuk pribadi dan karakter bangsa yang baik. Salam literasi!

parenting anak
Aktivitas Montessori
Stimulasi Indra dan Bahasa

Aktivitas Montessori
Latihan Keterampilan Hidup

Penulis		 : Ivy Maya Savitri
Tahun Terbit		 : 2019
ISBN		 : 978-623-90737-8-7
Harga		 : Rp99.000
Ukuran
: 21 x 28 cm (116 hal FC)
Berat		 : 400 gr
Buku Aktivitas Montessori Stimulasi
Indra dan Bahasa ini terdapat 41
aktivitas yang bisa dijadikan sebagai
panduan orangtua untuk melakukan
aktivitas Montessori secara sederhana di
rumah. Bonus poster aplikasi kartu fonik
berukuran A3 untuk mengenal huruf.

Penulis		 : Ivy Maya Savitri
Tahun Terbit		 : 2019
ISBN		 : 978-623-90737-7-0
Harga		 : Rp99.000
Ukuran
: 21 x 28 cm (124 hal FC)
Berat		 : 400 gr
Buku Aktivitas Montessori ini berisi 72
aktivitas yang bisa dijadikan sebagai
panduan orangtua untuk melakukan aktivitas
Montessori secara sederhana di rumah.
Bonus lembaran aplikasi modifikasi aktivitas
bingkai menali.

Aktivitas Montessori
Ilmu Alam dan Matematika
Penulis		
Tahun Terbit		
ISBN		
Harga		
Ukuran
Berat		

: Ivy Maya Savitri
: 2019
: 978-623-90737-9-4
: Rp99.000
: 21 x 28 cm (116 hal FC)
: 400 gr

Buku Aktivitas Montessori ini berisi 34 aktivitas yang bisa dijadikan sebagai panduan orangtua untuk melakukan aktivitas
Montessori bertema matematika dan sains secara sederhana di rumah. Bonus modifikasi tongkat angka berbentuk poster
ukuran A3 untuk belajar berhitung.
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OUR TRUE STORY
Cikal Aksara selalu konsisten menerbitkan berbagai buku anak-anak di Indonesia.
Semuanya dibedakan dalam berbagai kategori, di antaranya kategori PAUD
dan TK, cerita anak, kategori buku aktivitas anak, seri aktivitas menggambar &
mewarnai, seri Islam untuk anak, dan dunia pengetahuan sains anak.
Cikal Aksara adalah imprint dari Penerbit Agromedia Pustaka yang lahir pada
tahun 2009. Saat ini sudah memiliki ratusan buku anak yang dijual di toko
buku jaringan seperti Gramedia, Gunung Agung, TM Bookstore, dan toko buku
online yang dapat diakses di berbagai marketplace di Indonesia.
Penerbit Cikal Aksara memiliki visi mencerdaskan anak Indonesia dengan
fun, creativity, activity, and attitude. Unduh e-katalog buku kami di laman :
www.cikalaksara.com/katalogbukucikalaksara.
Akses kemudahan mendapatkan informasi mengenai ragam buku terbitan
Cikal Aksara lainnya, book product knowledge, bagi-bagi buku gratis, pesan
buku pre-order, sharing tip mengembangkan kemampuan buah hati, dan
mini-diskusi di platform media sosial kami.
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