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Sahabat McKids, ayo hitung
Happy Meal
berapa banyak
yang kamu temukan di halaman ini?
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Halo
Ronald!

English Corner

Apa kabar, Teman-teman McKids?
Halo, teman-teman yang baik dan cerdas! Kita berjumpa kembali dengan
McKids edisi bulan September-Oktober 2019.
Tema McKids kali ini adalah hemat energi. Ada banyak sumber energi
di sekeliling kita. Apakah teman-teman menyadarinya? Ikuti kuisnya, ya, untuk
mengetes pengetahuanmu! Sumber energi yang biasa kita gunakan untuk
menggerakkan kendaraan bermotor atau mesin pembangkit listrik berasal dari
bahan bakar minyak dan batubara. Jumlah kedua bahan bakar itu terbatas dan
lama-lama bisa habis. Oleh karena itu kita harus hemat energi. Ada 8 tips hemat
energi yang bisa kita ikuti! Mudah untuk diikuti,lo!
Tahukah teman-teman, saat ini ada yang disebut dengan sumber energi
terbarukan. Sumber energi ini juga ramah lingkungan. Apakah sajakah itu? Ikuti
penjelasannya lewat gambar-gambar menarik ini, ya! Lewat cerita bergambar dan
komik, kita juga akan paham tentang apa itu boros energi dan manfaat hemat
energi di sekolah.
Ayo teman-teman, kita hemat energi! Saatnya kita membaca majalah McKids!

Kegiatan McKids Bulan Ini

Hari sudah malam. Suasana di luar memang gelap. Tetapi
kita tidak perlu lampu, cukup terang bulan yang menerangi
malam yang gelap. Yuk, kita sempurnakan setiap kata dalam
bahasa Inggris ini!

bintang

star

bulan

moon

Nah, kali ini siswa-siswi SD Widya SIWI, yang
bertemu Ronald. Mereka juga senang mendapat
giliran mendengarkan Story Telling bersama Ronald.

kelelawar

Wow, seru! Lihat, member McKids Graha
Raya senang sekali mendengarkan Story
Telling bersama Ronald

Ramai sekali, ya! Tak hanya anak-anak,
orang tua pun senang sekali bertemu
Ronald di acara lomba mewarnai, saat
Grand Opening McD Batavia, 19 Juli 2019

bat

burung hantu

owl
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Bersepeda, Yuk!
Bersepeda itu sehat. Bersepeda itu tidak perlu bahan bakar, jadi
hemat energi. Teman-teman ambil pensilmu, lalu kita ikuti pola tiap
sepeda yang ada di bawah ini!

Sumber
Energi
Sumber energi yang selama ini kita gunakan berasal dari bahan
bakar minyak dan batubara. Kedua bahan bakar ini jumlahnya terbatas dan
lama-lama akan habis. Asap dari minyak bumi dan batubara juga menimbulkan
polusi udara yang mengganggu kesehatan. Yuk, kita urutkan gambar ini dengan
mengikuti garis putus-putus dan ceritakan pada ayah ibu!
Tambang batubara
menghasilkan bongkahan
batubara

Tambang
Minyak Bumi

Tambang minyak Bumi
menghasilkan bahan
bakar minyak (BBM)

Tambang
batubara

Bahan bakar minyak
dijual di tempat
pengisian BBM

Batubara dikirim ke
pabrik dan pembangkit
tenaga listrik

Paraf Guru
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Paraf Ortu

Nilaimu

Bahan bakar minyak digunakan
untuk menggerakkan mesin
kendaraan seperti mobil, kapal,
dan pesawat

Batubara dibakar untuk
pemanasan dan menggerakkan
mesin pabrik atau pembangkit
listrik tenaga uap (PLTU)
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Angka-Angka
Hemat Energi

Yuk, kita lakukan 8 kebiasaan yang sering dilakukan Hamburglar untuk
menghemat energi!

kebutuhan
energi nasional
bergantung
pada sumber
energi fosil.

750
liter per bulan.

Mendaur ulang
satu kaleng aluminium
dapat menghemat
listrik yang cukup untuk
menyalakan TV selama

3 jam.

Bila kita
menggunakan lampu LED
akan menghemat listrik
sebanyak

90%

dibandingkan memakai
lampu pijar.

Bila kita mandi dengan
shower selama 5 menit
akan menghemat

12,5
galon air

Sumber: Kementrian ESDM RI

94%

Bila seorang
daripada mandi dengan
penduduk kota di Jawa dan
shower selama
Bali mematikan lampu dan
10 menit.
alat eletronik yang tidak
terpakai selama
Setiap kali kita mematikan
laptop bila tidak dipakai,
akan menghemat listrik
sebanyak
maka 1 rumah di daerah
terpencil akan teraliri listrik
selama 5 jam.

1 jam,

50
watt
per jam.

Selalu matikan lampu bila
meninggalkan ruangan.
Matikan semua alat
elektronik bila tidak
digunakan.
Atur suhu AC sekitar
24-27°Celcius.
Gunakan lampu hemat
energi dan kurangi
penggunaan lampu pijar.

Sumber: esdm.go.id

Ronald berhasil mendapatkan fakta-fakta menarik tentang hemat
energi. Bacalah dengan perlahan dan renungkan. Lalu, yuk kita mulai
berhemat energi dari sekarang!
Bila kita
selalu mematikan kran
saat menggosok gigi
kita dapat menghemat
air sebanyak

Tips Hemat
Energi

Buka jendela/tirai pada
siang hari agar sinar
matahari masuk ke
dalam rumah.
Pastikan pintu kulkas selalu
tertutup rapat dan isilah
kulkas secukupnya.
Mandilah dengan
pancuran/shower.
Matikan kran wastafel
saat menggosok gigi.

Sahabat McKids, ayo hitung
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berapa banyak
yang kamu
temukan di halaman ini?
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Hemat Energi
di Sekolah
Bacalah keterangan gambar pada kotak di bawah ini. Lalu bacalah
cerita ini sesuai dengan keterangan gambar di depan ayah dan ibumu!

Suatu siang,

dan

berkunjung ke

Mereka bertemu kepala
Tagihan listrik
,

,

yaitu

dan

Lampu-lampu di dalam
tanpa lampu.
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dan

,

terpeleset

matikan

, ditempel

,

Hemat Energi. Jangan lupa

dan lampu.
selalu ingat untuk bersikap Hemat Energi.

,

dan

tampak senang. Tagihan listrik

kini

ikut gembira.

Keterangan Gambar

tidak dimatikan.
juga menyala, padahal cukup terang

mendapat ide. Ayo, kita buat

Di depan pintu ruang

Di akhir bulan berikutnya,
berkurang banyak.

.

. Di depan

Mereka lalu memeriksa ruang
.
lupa mematikan

,

bingung.

Hemat Energi. Jangan lupa matikan

dan lampu.

Kini, murid-murid di

ingin membantu

banjir karena

.

.

selalu mahal sekali, kata

Mereka berkeliling memeriksa
jatuh.
Rupanya

dan

Di depan pintu toilet, ditempel

Ronald Mc Donald
Grimace

. Wah, setelah belajar, murid-murid

bertulisan Hemat Energi.

setuju. Mereka mulai membuat

itu.

Sekolah

Toilet

Ibu Utami

Keran Air

Gendis

Komputer

Fabi

Poster
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Sumber Energi
Terbarukan

Hemat Energi

Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang tidak akan
pernah habis dan selalu ada setiap saat. Sumber energi ini juga
ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi.

Matahari

Angin

Pintu rumah
Hamburglar,
kenapa terbuka,
ya?

Adaaaa…
Masuk saja!

Hamburglar sedang nonton TV di samping
lemari pendingin yang terbuka lebar

Astaga…
kamu boros
energi listrik!

Hamburglar,
kamu ada
di rumah?

Air

Udara panas
sekali! Lebih baik santai di dekat
lemari pendingin! Sejuuuk…

Gunung berapi
Jendelanya
dibuka saja, ya.
Supaya tidak perlu
pasang lampu!

Kincir angin

Panel surya

Grimace, Rakka dan Mahika lewat di depan
rumah Hamburglar

Kincir air

Angin dari jendela
lumayan sejuk. AC
nya dimatikan saja
ya! Supaya hemat
listrik!

Panas Bumi

Hamburglar kesal. Untunglah Ronald McDonald
datang.
Huh! Kalian
mengganggu
waktu
santaiku!

Halo, semua! Ayo,
kita santai di taman
saja!

Hmm...

Ayooo…

Klik!

Pembangkit listrik
tenaga angin

Pembangkit
listrik tenaga air

Pembangkit listrik
tenaga surya

Pembangkit
listrik tenaga
panas Bumi

Di taman, mereka semua bersantai sambil menikmati Burger
Bermain di taman,
tidak perlu pasang
lampu!

Penggunaan listrik:
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Peralatan
elektronik

Mesin pabrik

Membaca,
lebih hemat
energi dibanding
nonton TV!

Kendaraan listrik
Ilustrasi: Suwandi Affandi

Ayooo…
Wah,
sejuk juga ya, walau
tidak pakai AC.

k!
Bru

Aduh, maaf,
papan caturnya
tersenggol!

Aku kebagian
Burger, kan?
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Mencari Benda
Tersembunyi

Ayo
Mewarnai!

Carilah 8 buah lampu yang tersembunyi di gambar ini!

Ini kamar Grimace. Di dalam kamarnya ada alat yang boros listrik.
Carilah alat-alat itu, lalu lingkarilah! Kalau sudah, warnai yang bagus, ya.
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Roket
Bertenaga Angin
Roket dapat meluncur karena ada tekanan udara yang disemburkan,
sehingga mendorong roket melesat dengan cepat. Yuk, kita membuat roket
bertenaga angin!
Alat yang dibutuhkan:
Tali nilon,
kira-kira 3 meter

Pohon,
tiang atau
kursi untuk
mengikat

Balon
Selotip
Sedotan

Cara membuat:

1

3
2

Masukkan tali
pada lubang
sedotan.

Ikat kedua ujung tali
pada pohon, tiang,
atau kursi.

4

Sambil terus pegang rapat-rapat
lubang balon, tempelkan badan balon
pada sedotan menggunakan selotip.
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Pfffhhh...
tiup balonnya.

5

Lepaskan pegangan lubang balon.
Wuuusshhh... balon roket akan meluncur.

