Edisi Januari - Februari 2022

Teknologi

Daftar Isi

Liputan
Serunya Peringatan Hari Pahlawan
Bersama
##McDMainanBangunBangsa
Sahabat McKids pasti tahu ya, kalau setiap tanggal 10 November
kita memperingati Hari Pahlawan. Nah, McDonald’s Indonesia ingin
mengajak kita lebih mengenal perjuangan para pahlawan nasional
Indonesia melalui Figur 3D Pahlawan #McDMainanBangunBangsa.
Hmm, Figur 3D Pahlawan seperti apa itu, ya? Kita cari tahu, yuk!
Pada hari Senin, 22 November
2021 yang lalu, Kementerian Sosial
Republik Indonesia, mengadakan acara
“Penguatan Nilai Kepahlawanan lewat
Pelajar” dan McDonald’s Indonesia
turut hadir mendukungnya. Acara
tersebut diadakan di Gedung Konvensi,
Kalibata, Jakarta dan dihadiri oleh lebih
dari 200 orang yaitu para pelajar SD,
SMP, SMA,dan para pemenang Lomba
Karya Ilmiah Kepahlawanan dari 34
provinsi beserta guru pendamping
serta beberapa perwakilan keluarga
Pahlawan Nasional.

Dalam acara tersebut, McDonald’s
Indonesia berkesempatan memperkenalkan Pahlawan Jenderal
Sudirman dan Dewi Sartika melalui
#McDMainanBangunBangsa, Sebuah
#McDMainanBangunBangsa
kreasi kertas yang bisa dibentuk
menjadi figur 3D dari kedua pahlawan.
Permainan ini bisa didapat secara
gratis dari Paket Family Weekend.
Oh, ya, semua yang hadir
dalam acara itu juga bisa
mendengarkan kisah
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kepahlawanan yang dibawakan oleh
penutur cerita, Kak Awam Prakoso.
Acara
semakin
seru dengan
kehadiran
Pak Ganang
Priambodo
Soedirman,
cucu dari
Panglima Besar Jenderal Soedirman,
yang bercerita mengenai bagaimana
kakeknya sangat mencintai bangsa
Indonesia hingga terus berjuang walau
dengan kondisi kesehatan yang sudah
semakin memburuk. Saat makan siang,
semua yang hadir juga mendapatkan
menu special McD,lo. Acara di
Kementerian Sosial ini ditutup dengan
penyerahan satu set edisi khusus figur
3D pahlawan dari Pak Kitson Choong,
Managing Director McDonald’s Indonesia,
kepada Ibu Tri Rismaharini Menteri
Sosial Republik Indonesia. Selamat Hari
Pahlawan.
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Majalah McKids ini milik

Tuliskan nama kamu di kotak warna putih ya!

English Corner
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Teknologi di Sekitar Kita
Teman-teman, di zaman yang serba canggih seperti sekarang, kita
sudah terbiasa melakukan aktivitas sehari-hari dengan menggunakan
teknologi. Lihatlah, di ruangan ini saja ada berbagai macam benda
yang berhubungan dengan teknologi yang memudahkan kehidupan
kita. Apa ya, bahasa Inggris dari televisi, kulkas, laptop, telepon
genggam, kalkulator, dan kipas angin?
televisi

kulkas

television refregerator

drugs
electric fan
kipas angin

Nama Benda
Di antara huruf-huruf ini, ada satu nama benda
teknologi, benda apakah itu? Lengkapi jawabannya, ya!
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Robot Pembersih Lantai
Ayah baru membeli robot pembersih lantai. Sekarang,
membersihkan rumah jadi lebih mudah dan cepat. Robot
ini bisa membersihkan lantai mulai dari menyapu atau
mengisap debu, menyikat, dan mengepel seluruh rumah.
Tugas kita, hanya tinggal mengatur wilayah rumah yang
harus dibersihkan oleh robot. Sst, robot ini juga bisa diatur
jam kerjanya juga, lo! Tanpa perlu diingatkan, robot ini bisa
langsung bersih-bersih secara otomatis. Kereeen, kan!
Nah, sekarang kita ikuti robot ini keliling
rumah, yuk! Lewat mana saja?

Sinar-X
Sinar-X atau X-Ray adalah sinar yang dapat
menembus benda-benda lunak, tetapi tidak dapat
menembus benda-benda keras seperti tulang dan logam. Sinar-X
ditemukan oleh ahli fisika bernama Wilhelm Conrad Rontgen pada
tahun 1895. Sinar-X kemudian digunakan dalam berbagai bidang.
Dalam teknologi kedokteran, Sinar-X digunakan untuk alat
foto rontgen. Alat rontgen dapat memotret organ dalam tubuh
manusia atau hewan, seperti usus, tulang, akar gigi, dan paruparu. Nama alat rontgen itu sesuai nama penemu Sinar-X, Conrad
Rontgen.
Sinar-X juga digunakan dalam bidang keamanan. Misalnya,
yang sering kita lihat yaitu untuk mengetahui barang bawaan
dalam koper atau tas penumpang pesawat.
Nah, teman-teman, dari 2 hasil foto rontgen tulang
rusuk ini, ada 3 perbedaan. Ayo, cari dengan teliti,
bagian mana saja yang berbeda!
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sumber: kompas.com

sumber: Kompas.com (8 November 2018, 30 Maret 2021)
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Robot Anjing Pelacak
Robot anjing pelacak ini sangat pandai. Ia bisa
melakukan pekerjaan di rumah sakit, kantor kepolisian,
bahkan di daerah yang terkena bencana alam.
Ssst... kali ini ia harus mencari 7 benda yang
tersembunyi di taman. Teman-teman tahu di
mana benda-benda itu berada? Ayo, tunjukkan!

Mimi, Misi, dan Milu
Meong… Meong… Meong…! Wah, Mimi, Misi, dan Milu
lapar rupanya! Mereka jalan ke tempat makannya. Wow,
sekarang tempat makanan mereka bisa terisi makanan
otomatis, lo! Jadi, saat tidak ada orang di rumah pun, Mimi,
Misi, dan Milu tak akan kelaparan.
Sekarang, kita hitung, yuk, setiap bentuk makanan yang
ada di wadahnya! Tuliskan angkanya di samping setiap
gambar yang benar, ya!

=.......
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Sumber: www.bostondynamics.com
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Buku Robot
sedang membaca
menemani

tentang

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

ya?” tanya

“Iya, aku sudah tahu banyak tentang

mengangguk. “Aku tahu!

.

terkenal bernama

,” jawab

“Coba aku test, pengetahuan

“Wah,
membaca

gembira.
yang berbentuk seperti

, disebut apa?” tanya

pada

yang berbentuk seperti

juga bisa
.

memang pintar. Pasti karena
,” puji

rajin

.

Keterangan Gambar
.
: Ronald McDonald

“

. Ia punya kecerdasan buatan.

meniru ekspresi wajah manusia,” kata

kamu ya!” kata

bercanda.

“Apa kamu tahu,

yang paling

bisa menjawab pertanyaan.

percaya diri.

“Boleh,” kata

karena

kecerdasannya?”

.

“Kamu suka sekali sama

yang paling terkenal di

di teras.

: Sophia

disebut
: Buku

humanoid,” jawab
“Betul,” kata
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: Kevin

. “Apa kamu juga tahu,

: Manusia
: Robot

: Dunia
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Teknologi Sensor
Salah satu cara mencegah penularan Covid-19 adalah tidak
menyentuh benda-benda di tempat umum. Sebab, bila benda itu tercemar
virus dari orang yang tertular, kemudian kita menyentuhnya dan lupa cuci
tangan lalu menggosok hidung atau mulut, wah kita bisa tertular, lo!
Nah, untuk menghindari hal itu, kini di berbagai mall dan restoran
telah dipasang teknologi sensor atau teknolgi touchless (tanpa sentuh).
Misalnya, pada mesin tiket parkir, pintu masuk, tombol lift, kran air di
wastafel, dan tempat sabun atau hand sanitizer.
Jadi, tanpa kita menyentuh pintu, alat sensor akan bekerja dan pintu
akan terbuka secara otomatis. Kita juga cukup mendekatkan telapak
tangan tanpa menyentuh kran atau tempat sabun, alat sensor akan
membuat air serta sabun keluar secara otomatis. Begitu pula saat hendak
naik lift, kita cukup mendekatkan telapak tangan di depan tombol-tombol
yang telah dilengkapi alat sensor. Maka, lift akan terbuka dan berjalan
menuju lantai yang kita tuju.

Cafe Humanoid
Rakka dan Mahika sedang bermain di halaman
rumah. Saat itu, Ronald McDonald lewat.
Ronald,
mau ke
mana?

Aku mau ke
café, membeli
kue. Kalian
mau ikut?

Ternyata Ronald McDonald mengajak Rakka dan
Mahika ke tempat pameran robot.
Ronald,
katanya mau
beli kue. Kenapa
jadi ke pameran
robot?

Temanteman,
perhatikan
deretan
tombol lift
ini! Ayo,
lengkapi
angka-angka
yang kosong
pada tombol
ini sesuai
urutannya,
ya!

Ternyata, itu café unik. Semua pelayannya adalah robot
yang bentuknya seperti manusia, atau robot humanoid.
Wah, robotrobotnya canggih
sekali!

Rakka dan Mahika meminta ijin pada ibu mereka.
Ibu mengizinkan dan memberi mereka uang saku.

Nanti aku
belikan Ibu
kue, ya!

Hati-hati, ya..

Di tempat
pameran ini, ada
café. Ayo, kita
makan di sana!

Ibu pasti senang
kalau punya robot
ini untuk merapikan
rumah! Ha ha ha

Ayo,
silakan makan
kue!
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Sumber : Kompasiana.com (16 Juli 2020)

Ilustrasi: Wandy
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Mobil Terbang
Ini mobil terbang. Mobil ini bisa terbang seperti
helikopter. Mobil ini digerakkan oleh listrik. Mobil
terbang dapat mengangkut 2 penumpang.

Yuk, hubungkan titik-titik mulai dari nomor 1
hingga20, agar mobil terbang terlihat jelas.
Kalau sudah, warnai yang bagus, ya.
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Orion adalah pesawat luar angkasa yang
dapat membawa astronaut pergi ke Bulan
dan Mars. Orion diluncurkan dengan
bantuan roket. Keempat Orion di bawah
ini sebentar lagi akan meluncur.
Isilah kotak yang masih kosong dengan angka yang
tepat! Lalu, katakan: “5, 4, 3, 2, 1, ...Meluncur!”
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Pesawat Luar
Angkasa, Orion

1

Sumber: www.Ehang.com

Sumber: www.nasa.gov
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Listrik Tenaga Angin
Angin dapat dimanfaatkan menjadi sumber
energi listrik. Ya, itulah yang disebut teknologi
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Bayu
adalah kata lain dari angin.
Angin dimanfaatkan untuk menggerakkan
baling-baling kincir. Kincir yang berputar itu
menggerakkan turbin atau mesin generator,
yang kemudian menghasilkan listrik dan
disalurkan dengan kabel ke rumah.
Sama seperti air dan matahari, angin termasuk sumber energi
ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi. Juga tidak
akan pernah habis, sehingga disebut sebagai sumber energi
terbarukan.

Temanteman, yuk
kita bikin
kincir angin
sederhana
dengan
kertas!
Kalau
sudah jadi,
kita taruh
kincirnya
di halaman
rumah
supaya
tertiup
angin dan
berputar.
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Sumber : Bobo.id (23 September 2020), esdm.go.id

