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Awas
Polusi!

Happy Readers Fun Day
Teman-teman, apakah kamu suka membaca? McDonalds’ Indonesia
sejak 12 April 2019 memberikan buku cerita dalam setiap pembelian
Paket Happy Meal.
Buku ceritanya bagus,lo. Buku karangan penulis terkenal Cressida
Cowell itu menceritakan petualangan si kembar Treetop dan
dinosaurus. Akan ada 12 buku yang diterbitkan setiap dua bulan
sekali. Semua buku bercerita tentang berbagai jenis dinosaurus.
Untuk menyambut hadirnya buku cerita itu, McDonald’s Indonesia
mengadakan acara Happy Readers Fun Day, dengan tema
“Menumbuhkan Minat Baca Sejak Usia Dini”. Acara ini dilaksanakan di 3
kota, Jakarta-27 April di Gedung Kompas Gramedia, Surabaya-4 Mei di Hotel JW Marriot,
dan Bali-11 Mei di Westin Resort Nusa Dua.

Semua orangtua yang hadir mengikuti talk show
bersama psikolog keluarga, Ibu Anna Surti. Ibu Anna
menekankan pentingnya kebiasaan membaca. Dengan
membaca, wawasan kita menjadi luas, kemampuan
berbahasa kita meningkat, dan sosioemosional kita
semakin berkembang.
Selain itu, para orangtua juga mendapat tips
mendongeng dari para pendongeng profesional seperti
Kak Putri dan Paman Gery. Oh ya, ada juga orangtua
yang praktek mendongeng,lo.

Acara Happy Readers Fun Day ini juga dimeriahkan dengan
kehadiran Ronald Show. Seru sekali, lo! Semua anak yang hadir
diajak untuk menari, menyanyi, juga menyaksikan pertunjukkan
sulap. Setelah itu, ada dongeng dari Ronald yang bercerita
tentang petualangan di dunia dinosaurus.
Yang tak kalah seru adalah kegiatan mewarnai topeng
dinosaurus. Setelah diwarnai, topeng itu bisa dipakai. Semua anak
yang hadir antusias untuk mewarnai topengnya. Kegiatan face
painting juga jadi favorit. Ada banyak wajah lucu warna warni. Di
sudut ruangan disediakan pula reading corner. Semua bisa duduk
santai di situ sambil membaca aneka bacaan yang menarik.

Di akhir acara, semua yang hadir mendengarkan dongeng yang dibawakan oleh Kak Putri
dan Paman Gery. Ceritanya tentang petualangan keluarga Treetop dan dinosaurus. Dikisahkan,
”Keluarga Treetop berhasil menciptakan mesin waktu. Mereka lalu kembali ke masa dinosaurus. Si
kembar Treetop bertemu dengan T-Rex...” Terus, bagaimana kelanjutan ceritanya? Beli paket Happy
Meal dulu, ya, nanti kamu akan tahu kelanjutannnya. Wah, jadi penasaran,nih!
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Sahabat McKids, ayo hitung
TIM PENYUSUN
Redaksi Majalah BOBO

Lucia Triundari, Karto Mandiro, Kussusani
Prihatmoko, Vanda M. Parengkuan,
Ilsa Anola Tiyama

berapa banyak
yang kamu
temukan di halaman ini?
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Halo
Ronald!
Apa kabar, Teman-teman McKids?
Halo, teman-teman yang baik dan cerdas! Kita berjumpa kembali dengan
McKids edisi bulan Juli-Agustus 2019.
Tema McKids kali ini adalah polusi. Polusi atau pencemaran lingkungan
hidup memang semakin memprihatinkan. Planet Bumi terkena akibatnya. Suhu
Bumi yang semakin panas, adalah salah satu contohnya. Padahal, Bumi adalah
satu-satunya planet yang dapat kita huni, lo. Jadi, kalau Planet Bumi ini menjadi
rusak oleh polusi akibat ulah manusia, mau tinggal di mana lagi kita?
Hmm...tahukah teman-teman, polusi atau pencemaran ternyata tidak hanya
terjadi pada udara kita. Polusi juga terjadi pada air dan tanah. Lalu, apa penyebab
dan akibat dari polusi udara, air, dan tanah? Sambil beraktivitas, kita akan
mengetahuinya. Kita juga akan tahu fungsi tumbuhan dalam mengatasi polusi
udara dan tips-tips mengurangi polusi tanah. Lewat cerita bergambar dan komik,
kita juga akan paham tentang polusi udara.
Ayo teman-teman, kita selamatkan Bumi kita dari kerusakan akibat polusi!
Saatnya kita membaca majalah McKids!

English
Corner
Lihat, ada banyak kendaraan yang lalu lalang. Asap kendaraan
ini bisa membuat polusi udara. Sempurnakanlah kata-kata
dalam bahasa Inggris dari benda-benda di bawah ini !

lampu lalu lintas

traffic light
traffic sign
tanda lalu lintas

mobil

car

bis

bus
motorcycle
motor
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Mencari
Jejak
Sampah plastik yang menumpuk di dalam tanah bisa menyebabkan
polusi tanah dan meracuni hewan-hewan yang tinggal di sana.
Seperti semut-semut ini, mereka mau pulang ke rumahnya, tapi
kebingungan karena ada banyak sampah. Ayo, tunjukkan jalan pada
semut-semut itu dengan mengikuti deretan kue manis ini!
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Penyebab
Polusi
Polusi atau pencemaran terjadi pada udara, air, dan tanah.
Ronald sedang menjelaskan penyebab-penyebabnya.
Untuk mengetahuinya, yuk telusuri garis-garis ini!
Pembuangan
sampah

Asap pabrik dan
kendaraan
Limbah pabrik

Polusi tanah

Polusi air

Polusi Udara
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Fakta Polusi
Udara
Ugh… Birdie tak bisa bernapas di udara yang terkena polusi. Ia pun
tak bisa melihat teman-temannya yang terbang di antara asap-asap
ini. Dapatkah kamu menemukan 7 teman Birdie itu?

Lebih dari 90% orang
di Bumi menghirup
udara yang terkena
polusi.

Polusi udara
merupakan
penyebab kematian
no. 4 di dunia.

Polusi udara
dapat menyebabkan penyakit
Asap paling
kanker, paru-paru, stroke,
berbahaya di dunia
serangan jantung, dan penyakit adalah asap rokok karena
pernapasan termasuk gejala
mengandung 7000 zat
asma.
kimia berbahaya.

Polusi udara dapat
menghabiskan nutrisi di tanah,
saluran air, merusak hutan
dan tanaman, serta merusak
monumen dan patung.

8

Sampah yang
dibakar juga
menyebabkan
polusi udara.

Sebatang pohon
menghasilkan 1,2 kg oksigen per
hari. 1 orang membutuhkan 0,5
kg oksigen per hari. Itu berarti 1
pohon bisa menyiapkan oksigen
untuk 2 orang setiap hari.

Sumber: Greepeace.org, National Geographic, WWF, dan WHO

Udara Kota Jakarta
merupakan udara
terburuk nomor 1 di
Asia Tenggara
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Tips Mengurangi
Polusi Tanah

Teman-teman ingin ikut mengurangi polusi tanah? Bisa, kok! Mulailah dengan
melakukan 7 kebiasaan baik di bawah ini!

Gunakan kertas bolak balik.
Selalu buang sampah
pada tempatnya.
Pilihlah produk dengan
kemasan besar.
Pilihlah botol
minuman dan
wadah makanan
yang bisa
digunakan kembali.

Selalu habiskan
makanan.
Kurangi penggunaan
kantong plastik.
Bawalah tas belanja
sendiri
Gunakan sabun mandi
padat daripada sabun
cair.
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Polusi Udara
di Rumah Sakit
Bacalah keterangan gambar pada kotak di bawah ini. Lalu bacalah
cerita ini sesuai dengan keterangan gambar di depan ayah dan ibumu!

dan

menjenguk teman yang sakit di

Diiin diiin… Terdengar bunyi klakson
dari

di

.

.

mencari penyebabnya.

Ternyata, palang pintu keluar dari
Semua pengendara
meminta

mobil,” kata

rusak.

tidak sabar ingin keluar.
terbang, memanggil petugas.

“Tolong matikan mesin
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.

memenuhi udara

“Ini namanya polusi udara,” kata
dan

.

dulu. Supaya tidak polusi
pada para pengendara

dari
.

Tak lama, petugas datang memperbaiki palang pintu keluar
membagi

pada para pengendara.

Mereka menikmati
baiki.

sambil menunggu palang pintu

Kini palang pintu keluar
keluar dengan lancar.
Tidak ada lagi
dan

.

diper-

sudah bisa dibuka.

tebal dari

di

.

tersenyum lega.

Keterangan gambar:
Knalpot
		

Ronald McDonald
		

Birdie

		

Mobil

Parkiran

Rumah Sakit
Asap
		

Sundae Choco
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Akibat
Polusi
Polusi atau pencemaran sangat berbahaya bagi kehidupan
makhluk hidup. Yuk, kita urutkan gambar-gambar ini dan ceritakan
pada ayah dan ibu!
1

A

I

B

2

II
C

3
III
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Ayo
Mewarnai!
Tanaman melakukan fotosintesis menggunakan karbondioksida yang ada di
udara dan sinar matahari. Fotosintesis menghasilkan oksigen yang berguna
bagi pernapasan manusia, hewan, dan tanaman. Oleh karena itu, yuk, kita
menanam pohon agar udara di sekitar kita bertambah segar.
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Mencari Benda
Tersembunyi
Waaah… senang sekali Grimace bermain di hutan.
Namun sayang, ternyata hutan ini sudah tercemar oleh sampah. Dapatkah
teman-teman menemukan 10 sampah yang tersembunyi: botol plastik
bekas sabun cair, kantong kresek, botol soft drink, Styrofoam bekas
tempat makanan, bungkus tissu basah, plastik bungkus chips, sikat gigi,
bungkus detergen, jas hujan, dan mainan plastik? Setelah itu carilah dan
sebutkan hewan manakah yang seharusnya tidak tinggal di hutan!
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Polusi Udara
di Taman
Ronald, Mahika dan Rakka sedang asyik lari pagi
di taman.
Segar ya,
olah raga di
pagi hari
begini!

Kalau banyak
pohon, kenapa
udara jadi segar,
ya, Ronald?

Hamburglar muncul naik motor. Asap
Selamat
dari knalpotnya berwarna hitam.
pagiii… Lihat,
motor
kerenku!
Wow!

Untunglah Birdie datang.

Mmmm…
Chicken Muffin
with Egg nya
empuk sekali,
Ronald!

Ilustrasi: Suwandi Affandi

Mau dong,
aku sandarkan
sepedanya
dulu!!

Asap knalpot
motormu mengotori udara
taman, Hamburglar! Ini
namanya polusi
udara!

Ohokh!
Ohokh!

AAAA…
turunkan
akuuu…

.
Brem.. eem…
. bre
brem..

Chicken
snack
wrap-nya
juga enak!

Aku mau
pamer motor
kerenku ah!

Hati-hati,
Grimace!

Karena pohon
mengeluarkan oksigen
di siang hari!

Selesai lari pagi, Ronald mengajak semua
sarapan dari bekal yang dibawanya.

Grimace datang naik
sepeda.

Selamat pagiii…
Lihat! Aku bisa
bersepeda sambil
lepas tangan!

Selamat
makan!

... .
a
a
A
..
Aaa

Birdieee…
turunkan
akuuu…

Kamu
dihukum
karena bikin
polusi di
taman!
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Fungsi
Tumbuhan
Asap kendaraan mengandung gas beracun karbon dioksida atau CO2.
Sedangkan tumbuhan berperan menyerap karbon dioksida dan
menghasilkan oksigen atau O2 yang dibutuhkan makhluk hidup saat
bernapas. Nah, daripada membiarkan sampah plastik menjadi polusi
tanah, yuk kita jadikan pot tumbuhan!

1

2

3

Manakah bayangan yang sesuai dengan pot tumbuhan dari gelas
plastik bekas di atas?
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