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McKids Competition 
Online

Ayo, Kita Cegah  
Penularan Covid! 

Untuk mengisi kegiatan member McKids yang masih 
di rumah saja karena pandemi, McKids mengadakan 
berbagai kompetisi seru secara online.

Pada bulan Agustus yang lalu, McKids mengadakan 
Lomba menyanyi Lagu Hari Merdeka untuk memeriahkan  
Hari Kemerdekaan RI. Lalu, ada Lomba Senam Ronald 
yang diadakan dalam rangka Hari Olahraga Nasional. 
Untuk memeriahkan Hari Batik Nasional, para member 
McKids mengikuti Lomba Fashion Show Busana Batik. 
Dan yang paling seru adalah dua kompetisi untuk 
memperingati Hari Ayah. McKids membuat Lomba Foto 
Kegiatan Seru bersama Ayah dan Lomba Menulis Surat 
“Ayahku Pahlawanku”.

Para member McKids bersemangat sekali mengikuti berbagai lomba secara 
online itu. Para juara mendapat hadiah berupa Gift Card McDonald’s bernilai 
jutaan rupiah. Selamat kepada para juara. Tetap gembira dan semangat ya, 
member McKids!

Virus Covid-19 sangat menular dan berbahaya. Oleh karena itu, kita harus 
mencegahnya supaya tidak tertular. Bagaimana caranya?

#  Tetap beraktivitas di dalam rumah
#  Tidak berkumpul dan berjabat tangan dengan orang yang tidak serumah
#  Saat ayah atau ibu baru pulang dari kantor, tidak langsung menyambutnya dengan 

pelukan. Biarkan mereka mandi dan ganti baju dulu.

Nah, bila kita berada di luar rumah, lindungi diri dengan melakukan 3 M, yaitu:

• Memakai masker yang baik dan benar. 
• Mencuci tangan menggunakan sabun selama 20 detik dan bilas dengan air mengalir, 

atau menggunakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer). 
• Menjaga jarak dengan orang lain. 

Selain 3 M, hindari mengusap hidung atau mata sebelum cuci tangan. Hindari juga 
menyentuh benda-benda yang banyak dipegang orang lain.

Selalu jaga kesehatan ya, teman-teman!



 Ilustrasi: dok. Majalah Anak Grid Network

English Corner

Fabel adalah dongeng yang menceritakan kehidupan 
hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel 
adalah cerita fiksi atau khayalan belaka. Nah, di bawah 
ini ada 4 sekawan hewan yang sedang bermain bersama 
di dalam hutan. Yuk, kita cari tahu bahasa Inggris dari 
nama keempat hewan dan benda-benda di sekelilingnya. 

monkey
monyet

giraffe
jerapah

elephant
gajah

shadow
bayangan

lake
danau

rhino
badak

jungle
hutan
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Halo Ronald

Halo, teman-teman yang baik dan cerdas! Kita berjumpa kembali 
dengan McKids edisi bulan Januari - Februari 2021.

Teman-teman tentu sehat, ya! Ayo, kita selalu jaga kebersihan 
dan kesehatan! Kita cegah penularan Covid-19 dengan bersama-sama 
melakukan langkah 3M, yaitu Memakai masker, Mencuci tangan, dan 
Menjaga jarak.  

Nah, tema McKids kali ini adalah Dongeng dan Cerita Daerah. Pada 
edisi-edisi sebelumnya, Majalah McKids telah mengangkat tema tentang 
kekayaan alam dan budaya Indonesia yang sangat beragam. Ternyata, 
bangsa kita juga memiliki kekayaan cerita atau dongeng yang menarik, lo. 

 Di Majalah McKids edisi kali ini kita akan mengenali beberapa contoh 
dongeng, cerita daerah atau cerita rakyat, serta fabel atau cerita yang 
diperankan oleh hewan. Dengan mengenali kekayaan alam, budaya, serta 
dongeng dan cerita daerah yang beragam, kita makin bangga menjadi anak 
Indonesia. Kita syukuri kemajemukan yang ada dengan menjaga kerukunan 
dan persatuan. Selamat membaca Majalah McKids!



Sumber: dongengceritarakyat.com; Ilustrasi: Ilsa Anola

Si Kancil dan Kuda
Sombong

Banyak sekali fabel di Tanah Air kita. Fabel yang paling populer 
adalah tentang petualangan kancil. Salah satunya berjudul Si 
Kancil dan Kuda Sombong. 

Fabel ini bercerita tentang seekor kuda yang sombong karena 
merasa paling kuat dan larinya cepat. Lalu, si kancil menantangnya 
balap lari. Si kuda setuju untuk balap lari di hutan. 

Si kancil rajin latihan lari di hutan. Sedangkan si kuda menganggap 
remeh lawannya yang bertubuh kecil. Si kuda merasa sudah 
hebat, tidak perlu latihan. 

Nah, pada saat lomba, si kancil berlari dengan lancar karena 
sudah banyak berlatih sehingga hafal juga lintasan di hutan. 
Sedangkan si kuda saat berlari banyak terhalang pohon, akar 
yang melintang, kubangan, dan semak, karena dia tidak pernah 
berlatih lari di hutan. Akhirnya, kancil yang menang.

Hmm...menurut teman-teman McKids, apa yang membuat si 
kuda kalah? 

Yuk, kita beri tanda ( √ ) pada sifat-sifat sombong di bawah ini!

Menghargai  
pendapat  
orang lain

Memamerkan  
diri dan merasa 

paling hebat

Menghina 
orang lain

Meremehkan 
pendapat  
orang lain

Mengakui  
kelebihan  
orang lain

Memuji  
orang lain
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 Sumber dan ilustrasi: dok. Majalah Anak Grid Network

Pendengarannya pun sangat tajam. 
Buaya bisa mendengar anaknya 
menangis walau masih di dalam telur. 

Buaya adalah hewan yang sangat 
melindungi anak-anaknya. Ibu 
buaya membesarkan anak-anaknya 
hingga dapat hidup sendiri.

Sama seperti ular  
dan kadal, buaya juga 
termasuk hewan reptil. 

Buaya punya penglihatan yang tajam. 
Ia bisa melihat di dalam air dan bisa 
tidur dengan satu matanya terbuka. 

Sahabat Mckids pernah mendengar dongeng tentang Kancil dan Buaya? Yap, 
kisahnya berawal ketika seekor Kancil yang haus dan ingin minum air dari sebuah 
sungai. Saat sedang minum, ia melihat di seberang sungai ada kebun mentimun yang 
luas. Ia pun berniat untuk ke sana. Ia lalu mencari akal agar bisa sampai ke seberang 
sungai. Tiba-tiba Sang Kancil melihat seekor buaya. Dengan akal cerdiknya si Kancil 
lalu meminta buaya agar memanggil teman-temannya. Akhirnya sang kancil bisa 
menyeberangi sungai dengan cara melompat di atas buaya yang berbaris. 

Buaya

Anak Buaya 
Aduh, anak buaya ini tersesat!

 Yuk, bantu Ibu buaya menemukan anaknya!
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Ilustrasi: Ilsa Anola

Ayam Cindelaras

Cindelaras mempunyai ayam 
bagus sekali. Badannya kekar, 
bulunya berwarna-warni. Yuk, kita 
menggambar ayam jago! Tebalkan 
titik-titiknya lalu warnai yang 
indah, ya!

8 Ilustrasi: dok. Majalah Anak Grid Network dan Ilsa Anola

Sang Kura-Kura dan 
Sang Monyet

Sang Kura-Kura dan Sang Monyet adalah dongeng 
dari daerah Sunda. Mereka berdua senang makan buah 
dan sayur.  

Warnai  
lingkaran  

dengan merah 
untuk buah!

Warnai  
lingkaran  

dengan hijau  
untuk sayur!
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Menebak Hewan dalam 
Dongeng

Hari ini,  berulang tahun. Ia mengundang -nya.   , dan 

 juga diundang.  Supaya meriah,  membuat tebak-tebakan. 

“ ya, hewan dan dongeng apa yang aku peragakan,” kata . 

 melompat-lompat. Ia lalu berjinjit dan mengambil  di meja. 

“Itu  mencuri  ,”  .  

“Benar!    pintar!” kata  sambil tertawa.    membuat 

gerakan juga. Ia merangkak pelan sekali di tanah. Lalu berdiri dan 

melompat-lompat. 

“  dan   !” seru   . 

 tertawa. “   juga pintar!” puji   

Tak lama kemudian, ibu    datang. Membawa   yang ada 

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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 menyala. “  , ayo tiup  ,” kata ibu   .

  lalu meniup . “Selamat ulang tahun,   ,” seru semua tamu. 

 dipotong-potong.    membaginya pada -nya, , 

dan  . Semuanya gembira. 

Keterangan Gambar

 
: Ronald McDonald

 
: Kura-kura

: Grimace

 

: Kancil    

 

: Yoda
 

: Mentimun  

 
: Teman-teman

 
: Lilin   

 
: Kelinci 

 
: Tebak  

 
: Kue tart

Ilustrasi: Ilsa Anola (Yoda, Teman-teman, Tebak); 
dok. Majalah Anak Grid Network (Kelinci, Kancil, Mentimun, Lilin, Kue Tart,  Kura-kura)
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Sumber : Majalah Bobo No.34/Th.48, 26 November 2020; Ilustrasi: Ilsa Anola

Dongeng Indonesia

Dongeng adalah cerita khayalan yang tidak benar-benar 
terjadi. Biasanya, dalam dongeng ada keajaiban-keajaiban. 
Nah, salah satu dongeng terkenal di Tanah Air adalah Bawang 
Merah dan Bawang Putih.  

Dongeng ini bercerita tentang dua anak perempuan bersaudara, 
bernama Bawang Merah dan Bawang Putih. Bawang Putih 
anak yang rendah hati, rajin, dan suka menolong. Sedangkan 
Bawah Merah anak yang egois, malas, dan iri hati. 

 
Suatu hari, karena telah membantu seorang nenek yang 

tinggal di hutan, Bawang Putih diberi labu oleh nenek itu. Isi 
labu itu ternyata perhiasan emas. Bawang Merah merasa iri. 
Lalu, ia pun ke hutan dan meminta labu pada nenek itu. 
Namun, labu yang diperoleh Bawang Merah itu berisi hewan-
hewan berbisa. 

Nah, teman-teman McKids, tulislah 3 sifat menonjol  
dari Bawang Merah dan Bawang Putih!

Bawang Merah Bawang Putih

❶

❷

❸

❶

❷

❸

12 Ilustrasi: Wandy dan Ilsa Anola

Plok...

Plok...Plok...

Plok...

Rakka Anak  
yang Baik

Rakka, Mahika, dan Ronald McDonald baru 
membaca buku tentang Malin Kundang.

Permainan drama pun selesai. Mereka sangat gembira. 
Mahika mengeluarkan isi keranjang pikniknya.

Rakka dan Mahika 
setuju dengan usul  
Ronald McDonald.

Perbuatan  
Malin Kundang 
ini, tidak baik ya.

Rakka anakku! 
Akhirnya kau pulang 

juga setelah lama 
merantau…

Ibu tidak perlu 
baju baru dan perhiasan, 

Nak. Yang penting, kau 
kembali dengan sehat.

Ibu, aku bawa baju 
baru dan perhiasan 

untuk Ibu.

Kalian 
pintar sekali 

bermain drama. 
Pesan ceritanya 

juga bagus.

Terimakasih, ibu!

Iya. Tidak boleh 
dicontoh.

Kita main 
drama, yuk!

Aku jadi  
Rakka, anak  
yang baik!

Ha ha ha,
kalian memang 

pintar!

Aku jadi  
ibu dari  
Rakka!

Action!

Ayo, silakan makan, 
anak-anak. Ibu bawa 

banyak makanan!

Asiiik…, terimakasih  
ibu Mahika!  
Ha ha ha… 13



Ilustrasi: Ilsa Anola

Timun Mas

Timun Mas adalah salah satu 
dongeng asli Indonesia. Dalam 
cerita itu, Timun Mas dikejar oleh 
seorang raksasa. Dapatkah kamu 
membantu Timun Mas mencari 
jalan agar ia tak tertangkap 
raksasa?  Ayo cepaaat…  
si raksasa semakin dekat!

14 Ilustrasi: Ilsa Anola

Mencari Ikan Mas

Birdie harus menemukan 8 ekor ikan mas yang ada 
di Danau Toba ini. Dapatkah kamu membantu Birdie?
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Sumber: ceritarakyatnusantara.com; Ilustrasi:Ilsa Anola

Cerita Daerah  
Indonesia

Negeri kita juga memiliki banyak cerita atau legenda tentang 
asal-usul nama kota atau daerah. Salah satunya kisah asal-usul 
nama Kota Surabaya. 

Lambang Kota Surabaya adalah ikan hiu dan buaya. Lambang 
ini ada kaitannya dengan legenda Sura (ikan hiu) dan Baya 
(buaya). Kedua hewan itu sering berkelahi di laut berebut 
makanan. Karena sama-sama kuat, mereka akhirnya membuat 
kesepakatan. Sura mencari mangsa di laut dan Baya mencari 
mangsa di darat. 

Namun, suatu hari, salah  
satu dari mereka melanggar 
kesepakatan tersebut. Akhirnya, 
terjadi lagi perkelahian sengit.  
Nah, tempat itu kemudian diberi 
nama Surabaya.

Teman-teman McKids, di antara bayangan-bayangan ini, mana saja  
yang bukan bayangan hiu dan buaya? Berilah tanda ( X ) pada lingkaran 
sesuai jawabanmu! 

Sura

Baya
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