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Doti kupu suka sekali bermain dan 
menari. Doti sering mengajak Beti 
dan Meri kupu untuk bermain dan 

menari bersamanya.
Tetapi, lama-lama bosan juga. Doti 

ingin mempunyai banyak teman 
lainnya. 

Apakah Doti menemukan teman-
teman baru?
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Buku ini mengangkat kisah kupu-kupu merah bernama 

Doti. Doti suka sekali bermain dan menari. Namun, 

lama-lama Doti merasa bosan karena berteman 

dengan teman kupu-kupu saja.

Doti ingin mempunyai banyak teman. Akhirnya Doti 

menemukan banyak teman. Temannya ada lebah, 

belalang, bekicot, dan kepik.

Melalui buku ini diharapkan anak-anak tidak membeda-

bedakan dalam berteman. Anak-anak bisa berteman 

dengan siapa saja, tanpa membedakan dia besar 

atau kecil, kaya atau miskin, hitam atau putih, dan 

sebagainya. 

Mari sejak dini memberikan pandangan dan wawasan 

kepada anak-anak tentang berteman dan bersahabat 

dengan siapa saja. 

Kata Pengantar
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Di sebuah taman bunga, 
hiduplah sekumpulan kupu-kupu yang lucu. 
Ada tiga kupu-kupu yang bersahabat. 
Mereka adalah Doti, Beti, dan Meri.

Aku Doti Aku Beti Aku Meri

Doti suka sekali menari.
Beti dan Meri sering diajak menari bersama.
Lama-lama Doti jadi bosan.
Doti ingin mencari teman.
Doti ingin mempunyai banyak teman.

Awal kisah
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Tanpa sengaja Doti bertemu dengan Bii.
Bii adalah lebah madu. 
Doti juga bertemu dengan Bela.
Bela adalah belalang.

Doti akhirnya mempunyai banyak teman.
Temannya tidak hanya kupu-kupu.
Ada Bii lebah, Bela belalang, Coti bekicot, dan 
Pipik kepik.

Aku Bii Aku Bela

Aku Coti Aku Pipik

Inilah kisah Doti dan teman-teman. 
Selamat membaca.
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Doti, Beti, dan Meri terbang di 
antara bunga-bunga yang indah.
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“Ayo bermain dan menari,” ajak 
Doti.
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Beti dan Meri sudah pergi.
Doti masih asyik menari sendirian.
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Saking bersemangat menari,
Doti terjatuh ke tanah.
“Aduh.”
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“Pasti asyik mempunyai banyak 
teman,” gumam Doti.
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“Aku akan mencari teman.”
Doti bersemangat.
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Doti terbangun.
“Suara dengungan apa itu?”
“Hah, siapa dia?”
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“Maaf aku membangunkanmu. Aku Bii,” 
kata Bii lebah.
“Aku Doti. Dengunganmu keras sekali.”
“Boleh aku bermain di sini,” tanya Bii. 
Doti mengangguk senang.
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Doti mengenalkan Bii pada Beti dan Meri.
“Ayo bermain dan menari bersama,” 
ajak Doti. Mereka pun bermain bersama.
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Doti berniat istirahat di daun.
“Aduh, jangan injak aku,” seru sebuah 
suara.
Doti kaget, “Dahan bisa berbicara.”
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“Maaf, maaf,” seru Doti.
“Tidak apa, aku Bela belalang. 
Namamu siapa?”
“Aku Doti.”
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“Mau berteman denganku,” tanya Doti.
“Tentu, dengan senang hati,” jawab 
Bela.
Doti punya teman baru lagi.
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“Senangnya punya banyak 
teman.” 
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Teman Doti tidak hanya 
kupu-kupu. 
Doti berteman dengan 
lebah, belalang, bekicot, 
dan kepik.
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Pesan Doti untuk Kalian
Teman-teman, ayo berteman dengan 
semua. Berteman dengan banyak teman 
pasti lebih asyik daripada bermain 
dengan satu teman. Seperti Doti, 
temannya tidak hanya kupu-kupu. Carilah 
teman sebanyak mungkin. Asyiknya punya 
banyak teman.
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