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Halo Ronald
Halo, teman-teman yang baik dan cerdas! Kita berjumpa kembali 

dengan McKids edisi bulan Maret - April 2023.

Tema McKids kali ini adalah Perempuan-Perempuan Hebat. Pada 

edisi kali ini teman-teman akan diperkenalkan dengan beberapa 

perempuan hebat di bidangnya masing-masing. Ada pahlawan 

nasional perempuan, astronaut perempuan, ilmuwan perempuan, atlet 

perempuan, pengarang perempuan, bahkan wasit perempuan

di pertandingan sepak bola.

Selain itu, Majalah McKids edisi tak lupa mengajak teman-

teman untuk mengingat juga, siapakah perempuan-perempuan 

berjasa dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Perempuan-

perempuan yang teman-teman kenal dengan baik.  

Yuk, kita baca dan ikuti aktivitas pada setiap halaman dalam 

Majalah McKids ini. Selamat membaca untuk menambah pengetahuan 

dan kecerdasan!

English Corner
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Perempuan Hebat di Dunia
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Ada banyak perempuan hebat di seluruh dunia. 

Mulai dari penemu, ilmuwan, pengarang, olahragawan, 
astronaut, dan masih banyak lagi.

Dengan bakat dan kemampuannya, mereka bisa 
berguna bagi orang lain.

Nah, sekarang kita mengenal nama-nama profesi para 
perempuan hebat di seluruh dunia ini, yuk!

referee

athlete

inventor

scientist

author

wasit

atlet

penemu

ilmuwan

pengarang

astronaut
astronaut



Penemu WiFi

Sumber: Kompas.com, hedylamarr.com

Ada banyak penemu perempuan di dunia ini. Salah satunya 
Hedwig Eva Maria Kiesler atau Hedy Lamarr, yang berasal dari 
Austria. 

Hedy Lamarr adalah penemu WiFi. Berkat Hedy Lamarr, sekarang 
kita bisa menggunakan internet dengan lebih mudah.

Tahukah kamu? Selain seorang peneliti dan penemu, ternyata 
Hedy Lamarr juga seorang artis terkenal, lo!

Yuk, sekarang kita bantu Hedy Lamarr menuju WiFi agar ia bisa 
menggunakan internet!

Lihat, atlet-atlet ini 
berhasil membuat nama Indonesia 

dikenal di dunia! Saat bertanding, para atlet 
ada yang menggunakan alat olahraga. Di bawah ini, 

ada alat olahraga yang digunakan oleh para atlet. 
Ayo, hitung berapa jumlahnya. Kemudian, warnai 

angka yang benar, ya! 

Atlet Wanita Indonesia 
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Susunlah huruf-huruf acak di bawah ini, 
menjadi nama seorang atlet perempuan terkenal 

di Indonesia. Ia punya banyak prestasi hebat di tingkat 
dunia. Ia juga pernah mendapatkan medali emas saat 

olimpiade. Coba tebak siapakah dia? Kalau sudah berhasil, 
tuliskan nama atlet itu di kotak yang tersedia, ya!

Hasil perjuangannya dulu, 
masih bisa kita rasakan sampai saat ini. 

Mereka berjuang dari daerahnya masing-masing 
untuk membela perempuan Indonesia. Sekarang, 
yuk, tariklah garis dari setiap pahlawan dengan 

daerah asalnya, ya! Kemudian tebalkan juga huruf 
titik-titiknya!

Tebak NamaPejuang Perempuan 
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Sumatera Barat

Jawa Tengah

Jawa Barat

Aceh

Maluku 

Cut Mutia

RA Kartini

Martha 
Christina Tiahahu

Dewi Sartika

Rasuna Said

98



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

 sakit tifus. Badannya panas tinggi dan terasa 

lemah.  Padahal,  sedang bertugas di luar kota. 

membawa  ke . 

 Selama dirawat,  ada perawat yang merawat . 

Namanya . Ada dokter juga yang mengobati 

. Namanya . Keduanya sangat baik dan 

ramah pada . 

 Di ,  mendapat . Ia juga harus 

minum . Namun  tidak takut, karena

dan  selalu memberi  semangat. 

 Hari ini,  datang menjenguk .  

bercerita pada  tentang  yang membawanya ke 

. Juga tentang  dan  yang 

baik hati. 

 berkata, , , dan  

Keterangan Gambar

: Ronald McDonald

: Bima 

: Ayah : Infus

: Obat

: Bunga tangan  : Rumah Sakit

: Ibu

adalah perempuan-perempuan yang berjasa untuk . 

Tentu saja  setuju. 

 Setelah sembuh dan keluar dari , 

meminta  menemaninya membeli tiga buket . 

Satu untuk . Satu untuk . Dan satu lagi 

untuk  sebagai ucapan terima kasih.  

: Suster Ana

: Dokter Tita
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Ilustrasi: Wandy

Ronald McDonald datang berkunjung ke rumah Mahika dan Rakka. 
Kedua anak itu sedang sibuk membuat dua rangkaian bunga tangan. 

Untuk perempuan-
perempuan yang 

berjasa di sekolahku, 
Ronald!

Wah, 
bunga tangan 

untuk siapa saja 
itu? 

Bunga ini 
mau aku berikan 

pada Bu Dian, penjual kue 
di kantin. Bu Dian selalu 

menemani anak yang terlambat 
dijemput pulang sekolah. Kadang 

Bu Dian memberi kue dan 
minuman gratis kalau 

anak itu sudah 
lapar. 

Bunga ini 
akan aku berikan pada 

Ibu Ester, guru Bahasa Inggris. 
Bu Ester selalu memberi 

pelajaran tambahan di taman 
sekolah, agar anak-anak 

mahir berbahasa 
Inggris. 

Ya, semoga saja 
Bu Dian senang 

menerima bunga 
tangan dari aku. 

Semoga 
Bu Ester juga 

senang menerima 
bunga tangan 
buatanku ini. 

Kalian baik 
dan penuh perhatian. 
Bu Dian dan Bu Ester 
pasti senang sekali 
mendapat bunga 

tangan itu. 

Wow, 
siapa saja 

perempuan 
yang berjasa 

itu? 

Siapa yang ingin menjadi astronaut? 
Laki-laki ataupun perempuan, bisa 
menjadi astronaut, lo. 

Perempuan pertama di dunia yang 
pergi ke ruang angkasa bernama 
Valentina Tereshkova.

Perempuan asal Rusia ini melakukan 
perjalanan ke ruang angkasa pada 
16 Juni 1963 menggunakan pesawat 
antariksa Vostok 6. 

Valentina ditugaskan untuk mengitari Bumi sebanyak 48 kali 
dalam waktu 70 jam 50 menit. Lalu, pada 19 Juli 1963, ia berhasil 
mendarat lagi di Bumi. 

Saat terbang ke ruang angkasa, Valentina masih berusia 22 
tahun. Ia berhasil terpilih dari 400 orang kandidat.  Wah, hebat, ya? 

Nah, sekarang hubungkan gambar-gambar di bawah ini dengan 
pasangan yang benar, yuk! 

Mereka Berjasa 
Astronaut 

Perempuan Pertama

Sumber: Kompas.com12 13



Mencari Kok
Penulis 

Perempuan Hebat

Greysia Polii dan Apriyani Rahayu 
adalah pemain bulu tangkis ganda putri Indonesia. 
Merekalah yang pertama meraih medali emas di 

Olimpiade Tokyo 2020 di Jepang. 

Nah, sekarang hitunglah ada berapa         pada 
gambar di bawah ini! 

Birdie sedang membaca 
kisah perempuan hebat dunia. Salah satunya, 

Joanne Kathleen Rowling atau yang dikenal dengan 
JK Rowling. Dia adalah penulis buku Harry Potter. 

Bukunya dicetak sampai jutaan eksemplar di dunia, lo! 
Filmnya juga jadi film terlaris di dunia. Wow! 

Yang manakah foto JK Rowling? Bantu Birdie, 
yuk! Beri tanda (V) pada foto yang benar!

= ......
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Sumber: Kompas.com, FIFA.com

Wasit Perempuan 
di Piala Dunia

 Teman-teman menonton pertandingan Piala Dunia 2022 
lalu? Di kompetisi sepak bola dunia itu, ada kejutan besar, lo!
Untuk pertama kalinya, ada wasit perempuan yang memimpin 
pertandingan sepak bola Piala Dunia Pria. 
 Ada tiga wasit utama perempuan yang memimpin 
pertandingan di Piala Dunia 2022. Wasit-wasit itu, yakni: 

1. Stephanie 
Frappart 

Wasit utama yang 

berasal dari Prancis.

3. Salima 
Mukansanga 
Wasit utama yang 

berasal dari Rwanda. 

2. Yoshimi 
Yamashita

 Wasit utama yang 

berasal dari Jepang. 

 Selain itu, ada juga asisten wasit perempuan di Piala Dunia 
2022, yakni Neuza Back, Karen Diaz, dan Kathryn Nesbitt. 
Wah, keren, ya? 

Sekarang, urutkan bola-bola ini dari yang paling besar ke yang 
paling kecil, yuk! Berilah nomor 1-5, mulai dari yang paling besar! 
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