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Majalah McKids ini milik

Tuliskan nama kamu  
di kotak warna putih ya!
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Halo Ronald

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

Tema McKids kali ini adalah Kesenian Khas Indonesia. Wow, ternyata kesenian 
khas atau kesenian tradisional di Indonesia itu banyak sekali, lo. Ya, hal itu karena 
Indonesia adalah negara yang majemuk, yaitu negara yang memiliki banyak 
suku bangsa. Nah, setiap suku memiliki seni budaya sendiri. Maka, seni budaya di 
Indonesia pun banyak dan beragam. Jadi, selain kekayaan alam, bangsa kita juga 
dikenal kaya akan seni dan budayanya. O iya, seni budaya itu juga menjadi salah 
satu daya tarik wisatawan luar negeri, lo.  

Nah, agar kita makin mengetahui berbagai kesenian khas bangsa Indonesia, 
pada Majalah McKids edisi kali ini akan diperkenalkan berbagai alat musik 
tradisional serta kain dan baju khas daerah yang unik dan indah. Juga ada 
berbagai tari tradisional, berbagai seni pertunjukan wayang, dan masih banyak lagi.

Yuk, kita kenali dan kita cintai seni budaya bangsa kita sendiri! Saatnya kita 
membaca Majalah McKids! 

Ilustrasi oleh Nina, dok.Majalah Anak Gridnetwork

English
Corner

Wah, sedang ada pertunjukan musik tradisional.  Para pemusiknya 
membawa alat musik dari daerahnya masing-masing. Yang seperti 
gendang kecil itu namanya tifa. Alat musik khas Maluku dan 
Papua . Sedangkan yang  mirip gitar itu, namanya  sasando.  
Konon alat musik khas Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur itu sudah 
ada sejak abad ke-7.
Teman-teman, tebalkan kata-kata dalam bahasa Inggris yang ada 
halaman ini, ya! Lalu cari tahu, apa arti kata-kata itu!

stage
panggung

singer
penyanyi

musical instrument
alat musik

background
latar belakang

audience
penonton
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sumber: www.indonesiakaya.com
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Alat Musik 
dari Bambu

Teman-teman, tahukah kamu alat musik dari bambu khas dari tanah 
Sunda?  Betul Namanya  angklung! Dibunyikan dengan cara 
digoyangkan. Dalam tradisi masa lalu, angklung dibunyikan untuk 
mengundang Dwi Sri (Dewi padi lambang kesuburan) agar 
memberikan kesuburan pada tanaman padi yang ada di Bumi.
Konon, angklung sudah dikenal  sejak abad ke-11 . Wow!  Saat ini alat 
musik ini sudah  mendunia,lo. 
Nah, sekarang kita cari yuk, 8 perbedaan dari kedua gambar di 
bawah ini!
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Tari Tradisonal

Kita bangga sebagai warga Indonesia. Negara majemuk 
yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Karena majemuk, kita 
memiliki kekayaan seni budaya yang beragam. Selain macam-
macam alat musik dan pakaian daerah, kita juga memiliki 
beragam tari tradisional. 
Nah, inilah beberapa contoh tari tradisional dari berbagai 
daerah :
•	 Tari	Jaipong	dari	Jawa	Barat
•	 Tari	Kecak	dari	Bali
•	 Tari	Gambyong	dari	Jawa	Tengah
•	 Tari	Tor	Tor	dari	Sumatra	Utara
•	 Tari	Saman	dari	Aceh
•	 Tari	Piring	dari	Sumatra	Barat
•	 Tari	Ronggeng	Blantek	dari	Betawi	atau	Jakarta.

T K S P B
O E T I A
J C O R L
A A R S I
I K T A J
P J O M A
O A R A W
N I P K A
G P S J B

Yuk, sekarang carilah 3 nama tari dari Bali, Sumatra Utara, dan Jawa 
Barat. Lingkai jawabannya, ya !

Tari	Ronggeng	
Blantek

Tari	Piring

Sumber : indonesiakaya.com, materibelajar.co.id 7



Ilustrasi sasando dan angklung oleh Nina; seruling dan tifa oleh Ilsa Anola

Alat Musik 
Indonesia

Birdie sedang mempelajari 4 alat musik tradisional 
Indonesia. Dapatkah kamu menuliskan namanya? Kalau 
sudah, tariklah garis dari nama ke alat musik yang sesuai.

angklung

tifa

seruling

sasando
8 Ilustrasi oleh Ilsa Anola

Mencari Pasangan

Anak-anak ini memakai pakaian adat Jawa, Padang, dan 
Papua. Grimace mendapat tugas mencarikan pasangan 
yang sesuai. Dapatkah kamu membantu Grimace?
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Kuda Lumping

 dan  sedang berada di kebun    milik ayah mereka. 

Ayah  dan  sedang panen   •  dan  membantunya•  

Hasil panen    banyak sekali. 

“Pasti enak kalau makan pisang dicampur  ,” kata  • 

Ayah   membawa  ke rumah•   dan  tetap di ladang, 

membuang   yang berceceran•    dan  lewat• 

“Wah, ayo main  dari  ,” ajak • 

“Tolong ajari cara membuatnya,” kata  • 

“Ayo kita buat sama-sama,” kata  •

Tak lama, jadilah empat   dari •   dan , 

 dan  bermain  bersama•   

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

Ilustrasi Bisma dan Wisnu oleh Nina, dok.Majalah Anak Gridnetwork10

Selesai bermain,   dan   mengundang  dan   ke 

rumah mereka untuk pesta   di sore hari• 

 dan   datang membawa  •  

“Ayo, kita makan   campur  ,” ajak  • 

“Horeee…” seru   dan   gembira• 

Keterangan Gambar

 
: Ronald McDonald’s  : Pisang 

: Grimace  : Pelepah pisang

 

: Wisnu  : Kuda Lumping

 
: Bisma

 
: McFlurry

 Ilustrasi pisang, pelepah, kuda lumping, es krim oleh Ilsa Anola 11



Ilustrasi wayang kulit oleh Nina, dok.Majalah Anak Gridnetwork; punakawan oleh Ilsa Anola

Macam-macam Wayang

•	 Wayang	kulit.	Wayangnya terbuat dari kulit kambing atau kerbau yang 
ditampilkan oleh dalang.

•	 Wayang	beber.	Wayangnya berupa lembaran gambar yang diceritakan 
oleh dalang. 

•	 Wayang	wong	atau	wayang	orang.	Wayang ini dimainkan oleh orang 
di atas panggung.

•	 Wayang	klitik.	Wayangnya terbuat dari kayu yang pipih atau gepeng.
•	 Wayang	golek.	Wayangnya terbuat dari kayu berbentuk boneka.
•	 Wayang	gambuh.	Wayang dari Bali ini mirip wayang kulit. 

Salah satu tokoh cerita wayang yang suka bikin tertawa penonton adalah 
Punokawan, yang terdiri dari Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. 
Yuk, kita mengenal keempat tokoh tersebut!
Tariklah garis untuk menghubungkan ciri-ciri fisik dengan gambarnya!

Semar memiliki jambul 
pada rambut bagian 

depannya.

Gareng memiliki 
hidung yang  

bulat.  

Petruk memiliki 
hidung yang 

panjang.

Bagong memiliki mata 
bulat besar dan mulut 

yang lebar.

Salah	satu	seni	pertunjukkan	
dalam	budaya	bangsa	
kita	adalah	wayang.	Kita	
mengenal	ada	berbagai	
jenis	wayang,	antara	lain	:

Wayang	
Kulit

Wayang	
Golek
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Sendratari 
Ramayana 

Ronald McDonald, 
Rakka dan Mahika 
berlibur ke candi 
Prambanan. 

Nanti malam, 
ada pertunjukan 
sendratari di sini!

Aku tahu! 
Sendratari 

Ramayana, 
kan?

Wah, aku juga 
tahu! Ada tokoh 
Hanoman, kan?

Ronald, 
Mahika, nanti 
malam, kita 
nonton yuk! Yuk, yuk! 

Aku juga mau 
nonton!

Aku 
juga mau 
nonton!

Malamnya, Ronald, Rakka dan Mahika sudah 
berada di antara banyak penonton lain. 
Mereka menunggu pertunjukan dimulai. 

Untung 
udara malam ini 

sangat cerah. 
Nonton di tempat 

terbuka lebih 
enak, kan? 

 Iyaa, 
katanya, kalau 

hujan, pertunjukan  
dipindah ke ruangan 

tertutup. 
Aku ingin 

lihat penari 
Rama dan 
Shintanya! 

  Indonesia memang 
kaya dengan seni dan 
budaya. Sendratarinya 

keren sekali ya.. 

Kostumnya  
bagus- bagus 

semua! Kesenian 
Indonesia memang 

keren!

  Hebat! 
Aku dengar, 

penarinya ada 
200an orang!

Ilustrasi oleh Wandy 13



Mencari Kupu-Kupu

Grimace menemukan sehelai kain batik lasem, salah satu 
kain khas Indonesia. Dia senang sekali melihat gambar 
kupu-kupu di kain itu. Dapatkah kamu membantu 
Grimace menghitung jumlah kupu-kupu itu? 

Ilustrasi oleh Ilsa Anola14 Ilustrasi oleh Ilsa Anola

Kelompok Tiga

Ini gasing dari Lombok. Gasing 
ini diputar dengan menggunakan 
tali. Dapatkah kamu membantu 
Hamburglar mengelompokkan 
3 gasing yang berbeda warna 
seperti contoh dalam lingkaran 
merah? "Gasing"
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Topeng 

Selain wayang, seni pertunjukan yang juga unik dan 
menarik adalah dramatari topeng. Dalam kesenian ini, 
pemainnya memakai topeng. Inilah beberapa contoh tari 
topeng di Indonesia :
•	 Tari	topeng	Cirebon •	 Tari	topeng	Dayak
•	 Tari	topeng	Bali •	 Tari	topeng	Betawi
•	 Tari	topeng	reog	Ponorogo

Nah, teman-teman bisa minta tolong pada orangtua untuk 
membuatkan topeng dari kertas karton seperti ini! Yuk, isilah kotak 
di bawah topeng dengan huruf jawaban yang tepat!

 KUCING SINGA RUBAH
A B C

Topeng	Cirebon
Topeng	
Betawi

Ilustrasi oleh Ilsa Anola16


