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Halo
Ronald!

Kegiatan McKids Bulan Ini

               Apa kabar, Teman-teman McKids?
Halo, teman-teman yang baik dan cerdas! Kita berjumpa kembali dengan 

McKids edisi bulan Maret-April 2020.
Tema McKids kali ini adalah Melindungi Satwa Langka. Ya, di antara sekian 

banyak satwa di Indonesia, ada beberapa jenis satwa yang dilindungi. Mengapa 
satwa itu dilindungi? Karena, jumlahnya di alam ini semakin sedikit. Bila tidak 
dilindungi, tentu saja lama-lama satwa itu akan punah. Hmm...apa akibatnya 
bila satwa tersebut punah? Tentu saja keseimbangan alam akan terganggu. 
Hal ini bisa kita lihat pada gambar rantai makanan yang ada pada McKids edisi 
ini. Misalnya, burung elang termasuk salah satu satwa yang terancam punah. 
Padahal, burung elang adalah pemangsa ular. Jadi, bila burung elang itu sampai 
punah, maka pemangsa ular akan berkurang. Akibatnya, jumlah ular akan terus 
bertambah banyak, hiii....

Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk melindungi satwa langka? Semua 
orang harus melindungi satwa langka dengan tidak merusak habitat hidupnya, 
tidak melakukan perburuan, dan tidak memeliharanya di rumah. 

Ayo teman-teman, mulai sekarang kita peduli pada satwa langka demi 
menjaga keseimbangan alam. Saatnya kita membaca majalah McKids!

Teman-teman McKids memang 
kreatif dan ceria. Mereka berkreasi 
dan bermain musik di restoran 
McD dengan gembira. Lihatlah, 
teman-teman McKids Kalibata, 
Jakarta, berhasil membuat sepeda 
dari keping CD. Lalu teman-teman 
McKids Solo bangga menunjukkan 
hiasan gantung hasil karya 
mereka. Dan yang tak kalah seru, 
teman-teman McKids Malioboro, 
Yogyakarta, pandai bermain 
angklung.
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Majalah McKids ini milik

Tuliskan nama kamu  
di atas bintang-bintang ya!



Indonesia punya banyak satwa yang dilindungi. 
Satwa-satwa itu dilindungi karena jumlahnya tinggal 
sedikit. Apa ya, bahasa Inggris dari satwa langka khas 
Indonesia itu?

English Corner

sumatran elephant 
gajah sumatra

javan rhinoceros 
badak jawa

maleo
burung maleo

javan hawk-eagle
elang jawa

sumatran tiger
harimau sumatra

green sea turtle
penyu hijau

komodo dragon
komodo
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Bantulah Hamburglar mencari enam perbedaan 
dari gambar dua orang utan di bawah ini!

Mencari
Perbedaan
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Mencari
Air Minum

Anoa adalah mamalia khas Sulawesi. Satwa ini disebut 
juga kerbau kerdil. Wah, lihat! Ada anoa yang kehausan 
dan berusaha  mencari sumber air. Ayo, kita tolong anoa ini 
mencari jalan yang benar menuju ke danau! 
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Tarsius

Biarkan Aku Hidup  
di Hutan

Satwa yang dilindungi tidak boleh diburu, diperdagangkan, dan 
dipelihara di rumah. Sayangnya, masih saja ada orang yang suka  
memburu dan memeliharanya di rumah. Tiga satwa ini, adalah contoh 
satwa dilindungi yang sering diburu.

Tariklah garis untuk memasangkan keterangan dengan gambar yang tepat!

Tempat asalku Pulau Jawa. Makanan kesukaanku 
ular. Bila aku dan kawan-kawan punah, ular akan 
merajalela dan bisa mengganggu petani di sawah.

Namun, aku sering ditangkap orang dan dikurung. 
Aku sedih. Padahal, aku ingin selalu terbang bebas di 
angkasa raya sambil mencari ular. 

Orang Utan

Elang Jawa

Tempat asalku hutan di Sulawesi Utara. Aku suka 
makan serangga. Hmm... kalau aku dan kawan-kawan 
punah, jumlah serangga bisa banyak sekali dan menjadi 
hama.

Namun, orang sering memburu aku untuk dipelihara 
di rumah. Huhh...Kenapa ya, mereka tidak membiarkan 
aku hidup bebas di hutan?

Tempat asalku hutan tropis Kalimantan dan Sumatra. 
Di alam, aku berperan menyebarkan aneka tumbuhan, 
lewat biji buah yang aku makan dan aku buang di 
berbagai tempat.

Hmm...sedihnya, aku diburu dan dipelihara di 
rumah. Harusnya aku hidup bebas di hutan, berkumpul 
bersama ayah, ibu, saudara, dan teman-temanku. 
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Teka Teki  
Satwa Langka

Hamburglar harus mengisi kotak mendatar ini dengan nama satwa  
langka di Indonesia. Salah satu satwa langka itu sudah tertulis  
di kotak kuning. Dapatkah kamu membantu Hamburglar?

O

R

A

N

G

U

T

A

N
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Satwa dan  
Bayangannya

Perhatikan gambar satwa langka di bawah ini!
Tariklah garis dari satwa langka ke bayangannya yang tepat!
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Tebak Satwa Langka

Bacalah keterangan gambar pada kotak di bawah ini. Lalu 
bacalah cerita ini sesuai dengan keterangan gambar di depan 
ayah dan ibumu!

 dan sedang bermain kuis  bersama  dan   .  Mereka 

menggunakan setumpuk     . dan  menelungkup    

 itu, lalu bertanya pada  dan  .  “   ini bertubuh besar dan 

bercula. Coba tebak,    apakah itu?” tanya sambil mengintip   

yang paling atas.  “ !” jawab . membalik  . “Wah, 

 pintar,” kata . “  ini berbentuk kadal raksasa. Air liurnya berbisa. 

Hiii… Coba tebak,  apakah itu?” tanya  ngeri melihat   itu. 

 “ !” jawab .  membalik  . “Wah,  pintar,” kata 

 . “Sekarang, yang menebak, ya!  apakah ini? Tubuhnya besar 

dan berbulu. Ia suka meniru perilaku manusia.  “  !” jawab . 

membalik   . “Wah, pintar,” kata   dan .

 “Sekarang, semua istirahat dulu! Ayo, makan  dan ,” kata   yang 
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Tebak Satwa Langka

baru datang membawa  dan .” “Wah,  baik sekali. 

Terima kasih,” kata  dan  .   ,  ,  dan  gembira 

menikmati    dan . 

KETERANGAN GAMBAR

 : Ronald

 : Grimace

 : Birdie

  : Gendis

  : Fabi

  : Satwa Langka

  : Kartu Bergambar

 : Komodo

  : Badak

  : Orangutan

  : Hamburger

 : Es krim
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Penyebab  
Punahnya Satwa

Beberapa satwa terancam punah karena jumlahnya yang semakin 
berkurang. Apa saja penyebab punahnya satwa?

Cuaca panas yang sangat hebat 
dan lama, membuat tumbuhan 

sebagai sumber makanan satwa 
jadi kering dan mati. Sumber air 

berkurang. Lama-kelamaan satwa 
akan punah.

Pencemaran udara akibat 
penggunaan bahan 

bakar fosil (minyak dan 
batu bara) memicu 

pemanasan global. 
Akibatnya, es di kutub 

mulai mencair. Satwa di 
kutub, seperti penguin, 

beruang dan rusa kutub, 
terancam kelangsungan 

hidupnya.  

Hutan yang merupakan  
habitat satwa 
diubah menjadi  
perkebunan. Akibatnya,  
gajah, harimau, orang utan, badak, dan satwa 
lainnya terancam punah. 

Perburuan liar oleh manusia makin 
mempercepat punahnya beberapa 
satwa. Misalnya gajah diburu untuk 
diambil gadingnya karena harganya 

mahal. Orang utan, burung 
cendrawasih, dan lainnya dijual 

untuk dipelihara di rumah.

Letusan gunung yang disertai banjir 
lahar dan awan panas, membuat 
satwa di hutan sekitarnya mati 
karena tidak dapat  
menyelamatkan diri.

Hantaman meteor juga 
dapat membuat punahnya  
makhluk hidup. Ini pernah  
terjadi zaman dulu, yang  
membuat dinosaurus punah. 

ALAM MANUSIA

Perubahan iklim

Pencemaran udara

Pengurangan 
Hutan

Perburuan

Aktivitas vulkanik

Meteor
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Satwa  
Langka

Ronald dan Grimace berlibur ke Sulawesi Utara bersama  
Mahika dan Rakka. Di sore hari, mereka berkunjung  
ke hutan Tangkoko. 

Wah,  
hutan ini masih 

sangat asri!

Ini memang
 hutan cagar alam, 

Mahika. Satwa-satwa 
langka khas Sulawesi, 

dipelihara dengan 
baik di sini. 

sreek...

sreek...

Tiba-tiba, dahan pohon di dekat mereka bergerak. 

Hiiii… 
jangan-jangan 

ada ular! 

Hei, apa itu? 
Dahan pohonnya 

bergerak. Sepertinya
ada sesuatu di atas 

sana! 

Mahika dan Rakka agak takut. Mereka menjauh 
dari dahan pohon itu. Namun Ronald McDonald 
malah mendekat.  

Aku akan  
kenalkan kalian 
pada salah satu 

penghuni  
hutan ini! 

Lihat! Itu  
namanya monyet  

tarsius. Jenis monyet 
yang terkecil. Dia 

biasanya aktif  
di malam hari. 

Mahika dan Rakka akhirnya mendekat. 

Wah, lucu 
sekali! Matanya 

mengantuk

Matanya 
mengantuk!  
Ha ha ha… 

Ayo, kita pulang… 

Hari mulai gelap. Beberapa tarsius keluar untuk mencari makan. 

Semoga tidak ada 
yang mengganggu 

kalian ya… 

Sampai jumpa 
lagi ya, tarsius!
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Mewarnai
Badak Jawa

Badak Jawa atau badak bercula satu adalah salah satu satwa  
yang hampir punah. Jumlahnya tinggal 50 ekor. Ini disebabkan  
karena badak sering diburu, di alam liar kehilangan tempat tinggal, 
dan terserang penyakit. Ayo, kita warnai gambar ini !
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Benda  
di Laut

Penyu hijau adalah salah satu satwa yang dilindungi. Kita bisa ikut 
melindunginya dengan tidak membuang sampah ke laut. Nah, kali ini kita 
bantu Hamburglar yuk, mencari 9 benda yang dibuang di laut ini! 
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Rantai
Makanan

Beberapa satwa dilindungi untuk menjaga keseimbangan alam. Contohnya 
pada gambar rantai makanan ini. Bila burung elang punah, misalnya, maka 
pemangsa ular akan berkurang. Akibatnya, jumlah ular akan semakin 
banyak, hiii... 

Tanaman 
tumbuh subur

Tanaman  
dimakan tikus

Tikus dimakan 
ular

Ular dimakan  
elangElang mati  

terkubur tanah dan  
terurai oleh bakteri

a

b

c

d

e

Bakteri pengurai
membuat tanah
menjadi subur

Manakah bayangan satwa yang tidak termasuk dalam rantai makanan di atas? 
Bayangan satwa apakah itu? 
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