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Majalah McKids ini milik

Tuliskan nama kamu  
di kotak warna putih ya!
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Lomba Menyanyi 
Yang pertama adalah lomba menyanyi. 

Lomba ini diadakan dalam rangka memperingati 
Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 75. 
Lomba ini untuk anggota McKids yang maksimal 
berusia 10 tahun. Para peserta lomba diminta 
menyanyikan lagu HARI MERDEKA, ciptaan 
H. Mutahar. Pesertanya banyak sekali, lo. 
Dari Padang sampai Kupang. Total ada 3.175 
peserta. Telah terpilih 17 pemenang, yang 
masing-masing mendapatkan Gift Sertificate 
McDonald’s bernilai jutaan rupiah.

Selain itu, seluruh pemenang juga 
berkesempatan ngobrol seru secara virtual 
dengan Presiden Director McDonald’s Indonesia, 
Bapak Sukowati Sosrodjojo. Acara tersebut 
semakin meriah dengan kehadiran Ronald 
McDonald.

Pemenang  
lomba menyanyi

Pemenang  
lomba senam

Halo Sahabat McKids, salam sehat selalu! Wah, selama masa pandemi ini kita, anggota 
McKids memang tidak bisa saling bertemu ya, karena kita harus tetap di rumah. Nah, untuk 
mengisi kegiatan selama masa pademi ini, restoran McDonald's mengadakan lomba 
menyanyi dan lomba senam yang bisa diikuti oleh semua anggota McKids. Seperti apa 
keseruan lomba-lombanya?  Yuk, kita ikuti liputannya.

Lomba Senam
Yang kedua adalah lomba senam. Lomba 

ini diadakan dalam rangka memperingati 
Hari Olahraga Nasional. Tujuan diadakannya 
lomba ini adalah agar semua anggota McKids 
tetap sehat di masa pandemi ini. Yang boleh 
mengikuti lomba ini adalah anggota McKids 
dengan usia maksimal 10 tahun. Semua peserta 
wajib memakai baju McKids dan mengirimkan 
video Senam Ronald. Gerakan Senam Ronald itu 
dapat dilihat di Youtube. Total pesertanya ada 
4.731 dari seluruh Indonesia. Wow! Pemenang 
1 sampai 3 mendapat sepeda. Sedangkan 
15 juara favovit mendapatkan Gift Sertifikat 
McDonald’s.

Nah, sahabat McKids, sampai jumpa di 
acara McKids Kompetisi selanjutnya ya!
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 Ilustrasi: dok. Majalah Anak Grid Network

English Corner

Delman adalah kendaraan tradisional beroda dua yang 
ditarik oleh seekor kuda. Delman banyak ditemukan di DKI 
Jakarta dan Yogyakarta. Yuk, kita pelajari beberapa kata 
dalam bahasa Inggris yang berhubungan dengan Delman.

flag
bendera

horse
kuda

hat
topi

coachman
kusir

passenger
penumpang

wheel
roda

decoration
dekorasi

5

Halo Ronald

Halo, teman-teman yang baik dan cerdas! Kita berjumpa kembali 
dengan McKids edisi bulan November - Desember 2020.

 Tema McKids kali ini adalah Mengenal Rumah Adat Indonesia. Pada 
edisi yang lalu, Majalah McKids mengangkat tema Kekayaan Alam Indonesia. 
Memang luar biasa ya, negara kita! Selain kekayaan alamnya melimpah, 
Indonesia juga memiliki kekayaan budaya yang beragam, menarik, dan 
mengagumkan.

Aneka ragam budaya yang kita miliki itu karena negara kita majemuk, 
yaitu terdiri dari ratusan suku bangsa. Setiap suku memiliki budayanya 
sendiri. Di antara budaya itu ada yang berupa benda seperti rumah dan 
baju adat. 

Nah, di Majalah McKids edisi kali ini kita akan mengenali beberapa 
rumah dan baju adat di Tanah Air kita. Dengan mengenali budaya bangsa, 
kita bangga menjadi anak Indonesia. Kita syukuri kemajemukan yang ada 
dengan menjaga persatuan bangsa. Selamat membaca Majalah McKids!



Sumber: kebudayaan.kemdikbud.go.id; Ilustrasi: Ilsa Anola

Bubungan
Tinggi

Hampir setiap suku di Indonesia memiliki rumah adat. Salah 
satunya adalah Bubungan Tinggi. 

Bubungan Tinggi adalah rumah adat suku Banjar di 
Kalimantan Selatan. Rumah yang terbuat dari kayu ini 
berbentuk rumah panggung, yaitu rumah yang dibangun di 
atas tiang-tiang penyangga. Rumah ini juga memiliki atap yang 
khas, yaitu berbentuk pelana yang menjulang tinggi. 

Nah, berdasarkan ciri-ciri tersebut, manakah gambar rumah 
Bubungan Tinggi yang tepat?

a b

c d

7 Ilustrasi: dok. Majalah Anak Grid Network

A B C D

Mencari Potongan 
Puzzle

Tari Saureka Reka adalah tari tradisional asal Maluku. Tari ini 
dahulu sering dilakukan para petani sagu saat musim panen 
tiba sebagai ungkapan gembira dan rasa syukur.

Saat menari Saureka Reka, para laki-laki memainkan gaba-
gaba. Gaba-gaba adalah bilah pohon sagu yang sekaligus 
menjadi musik pengiring tarian. Sementara para perempuan, 
menari sambil melompati gaba-gaba. Agar para penari 
perempuan dapat leluasa melompat, mereka memakai kain 
bawahan yang dibuat cukup longgar.

Wah, ada potongan gambar yang hilang. Teman-teman, 
carilah potongan gambar yang hilang supaya gambarnya 
menjadi sempurna!
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Ilustrasi: Ilsa Anola

Rumah Adat 

Waah… indah sekali rumah adat Indonesia ini! Tapi, rumah-
rumah ini tidak ada namanya. Dapatkah kamu membantu 
menulis nama setiap rumah?

rumah gadang

honai

joglo

tongkonan

8 Ilustrasi: Ilsa Anola

Mencari Bayangan

Hamburglar sedang belajar tentang 5 rumah adat khas 
Indonesia. Dapatkah kamu mencari bayangan kelima 
rumah adat itu? Tarik garis dari bayangan ke rumah yang 
sesuai, ya!

Rumah
Panjang

Rumah
Joglo

Rumah
Honai

Rumah
Gadang

Rumah
Tongkonan
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Pakaian Adat  
Suku Tidung

Ayah  memiliki sehelai   yang diterbitkan khusus di ulang 

tahun republik  yang ke .  meminjam   itu dan 

memerlihatkannya pada dan .

“Ini  yang khusus diterbitkan di ulang tahun republik

  yang ke ,” pamer  .

“  , apa kamu tahu pakaian adat apa saja yang ada di gambar 

  ini?” tanya .

“Aku tahu semuanya. Kecuali yang satu ini,” kata  sambil 

menunjuk gambar di  itu.

“Aku tahu,” kata . “Itu  Asalnya dari  Utara,” kata .

   dan belum pernah melihat .

Bacalah keterangan gambar pada kotak di bawah 
ini. Lalu bacalah cerita ini sesuai dengan keterangan 
gambar di depan ayah dan ibumu!
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“Aku baru tahu, ada suku tidung di pulau  ,” kata   .

“Rakyat  terdiri dari banyak suku bangsa. Kebudayaan 

 sangat kaya. Kita harus bersyukur di ulang tahun   

yang ke  tahun ini,” kata lagi.

“Terimakasih untuk penjelasanmu, ” kata  sambil 

menyimpan   itu.

Keterangan Gambar

 
: Ronald McDonald

 
: Kalimantan

: Grimace

 

: Indonesia

 

: Yoda
 

: 75 tahun

 : Uang 75 ribu rupiah

 

: Pakaian adat suku tidung 

Ilustrasi: Ilsa Anola (Yoda, Pakaian adat suku tidung, Kalimantan,  Indonesia); 
www.bi.go.id (Uang 75 ribu rupiah); www.setneg.go.id (75 Tahun)
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Sumber: Majalah Bobo No.26/XLVIII & lensabudaya.com; Ilustrasi: Ilsa Anola

J A N G K U M A K U L
K I N G B I B I N G E
B A L I K U T A C E L
B I B I J A W E L I N
J W I M A K U T A A C
A B A J U C E L E O I

 Pakaian Adat

Selain rumah adat, Indonesia juga memiliki banyak sekali 
pakaian adat. Inilah beberapa contoh pakaian adat dari 
berbagai daerah di Tanah Air kita. 

Yuk, sekarang kita cari 3 nama pakaian adat Suku Dayak, 
Gorontalo, dan Maluku! Lingkari jawaban yang benar, ya!

JAWI JANGKEP         
Pakaian adat laki-laki                                      
dari Jawa Tengah

MUKUTA
Pakaian adat laki-laki
dari Gorontalo, 
Sulawesi Utara

KING BIBINGE  
Pakaian adat perempuan 
Suku Dayak, 
Kalimantan Barat

BAJU CELE
Pakaian adat perempuan
dari Maluku 

12 Ilustrasi: Wandy

Menggambar Batik 
Kawung

Rakka dan Mahika membaca buku cerita 
di teras rumah. Namun lama kelamaan 
mereka mulai bosan.

Ronald McDonald meminta Rakka dan 
Mahika menyiapkan kertas gambar,  
penggaris, pinsil, jangka, dan cat air.

Rakka dan Mahika menggambar  
dengan tekun.

Beberapa waktu kemudian, gambar  
Mahika dan Rakka sudah jadi dan  
sudah diberi warna.

Ronald McDonald kebetulan lewat dan  
mendengar percakapan Rakka dan Mahika.

Buku cerita 
baruku sudah 

selesai aku 
baca.

Aku juga. 
Kita tidak punya 

kegiatan lagi.

Ayo, gambar 
batik kawung di kertas. 

Gunakan jangka. Buatlah 
lingkaran-lingkaran yang 

saling sambung.

Hai, 
Ronald!

Wah bagus 
sekali!

Aku ajari 
membuat batik 
kawung, yuk!

Tapi kami tidak 
punya peralatan  

membatik!
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Ilustrasi: Ilsa Anola

Mewarnai

Coba warnai anak perempuan yang memakai pakaian adat 
bugis ini. Warnai yang bagus, ya!

14 Ilustrasi: Ilsa Anola

Mencari Perbedaan

Waaah keren sekali teman-teman kita ini. Mereka memakai 
pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia. Dapatkah kamu 
mencari 8 perbedaan di antara kedua gambar ini?
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Sumber: Majalah Mombi SD edisi 184/2020 ; Ilustrasi:Ilsa Anola

Penutup Kepala

Pakaian adat daerah biasanya dilengkapi penutup kepala 
yang juga khas dan menarik. Nah, inilah beberapa contohnya!

Di antara bayangan-bayangan penutup kepala khas daerah 
ini, ada beberapa yang bukan. Mana sajakah yang bukan 
bayangan penutup kepala khas daerah? Berilah tanda X pada 
lingkaran di bawahnya, ya!

BLANGKON
Penutup kepala 
dari Jawa

KUPIAH
Penutup kepala 

dari Aceh

TI’I LANGGA
Penutup kepala dari 

Kepulauan Rote, Nusa Tenggara Timur

SERAUNG
Penutup kepala dari  

Suku Dayak, Kalimantan
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