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PRESIDEN APRESIASI INISIATIF PEGIAT LITERASI

KOMIK

Ini saya kira menjadi sebuah perjuangan
yang harus diangkat sehingga tidak hanya seribu,
tetapi bisa nanti berlipat-lipat
sehingga anak-anak kita nanti betul-betul
memiliki sebuah kesempatan membaca”
- Presiden Jokowi -

KOMIK

Sumber : http://www.presidenri.go.id/berita-aktual/presiden-apresiasi-inisiatif-pegiat-literasi.html
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Pendidikan.id mempersembahkan komik-komik literasi yang bisa
diunduh secara GRATIS bagi anak-anak Indonesia. Komik literasi
(komik pendidikan dari Pendidikan.id) merupakan sebuah metode
pembelajaran terbaru untuk meningkatkan minat baca anak-anak
Indonesia, sehingga dapat mendukung terwujudnya Gerakan Literasi
Sekolah (GLS).
Terdapat berbagai jenis kategori konten pada komik literasi yaitu Seri
Pendidikan Moral, Seri Pendidikan Kesehatan, Seri Pengetahuan
Alam, Seri Pengetahuan Umum, Seri Sejarah, Seri Motivasi dan Pra
Sekolah. Semuanya diperuntukkan bagi anak-anak dengan usia mulai
dari 3+ hingga 15+. Banyaknya kategori yang disajikan membuat
komik-komik ini dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran
utama, bahan referensi maupun bacaan saat senggang.
Agar terjamin kredibilitas kontennya, Pendidikan.id bekerja sama
dengan guru, dokter dan praktisi yang berpengalaman di bidangnya
untuk berpartisipasi sebagai editor. Penyusunan komik literasi ini juga
melibatkan sekitar 100 ilustrator dari berbagai kalangan, mulai dari
siswa, mahasiswa hingga profesional yang tersebar di seluruh daerah
di Indonesia. Hal ini membuat komik literasi Pendidikan.id menjadi
produk asli anak bangsa, memberdayakan kreativitas komikuskomikus lokal.
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Komik literasi tidak diperjualbelikan di toko buku atau platform
lainnya, hanya bisa didapatkan melalui Produk Kipin Series (Kipin
School, Kipin Classroom & Kipin ATM). Jumlah koleksi komik literasi
saat ini mencapai 400 judul, akan terus ditambahkan dari waktu ke
waktu agar semua kebutuhan pengetahuan dan wejangan bagi anakanak Indonesia dapat terpenuhi. Silakan sebarkan komik literasi ini
kepada teman dan sanak keluarga, agar semua anak bangsa dapat
memanfaatkan komik ini dengan baik!
Website resmi komik literasi:
Komik.Pendidikan.id
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MENGAKSES KOMIK VIA DIGITAL :

Untuk mengakses komik literasi secara digital bisa melalui 3 cara :

01

02

Online (Streaming) dari smartphone/tablet atau PC --> membutuhkan jalur internet
Silahkan akses via : komik.pendidikan.id/online

Melalui Mobile Apps (dari Smartphone/Tablet atau PC Windows 10)
Silahkan download Apps “Kipin School” , gratis apps tersedia untuk Android,iOS & Win10
Download di : kipinschool.id
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Semua komik pendidikan ini bisa didapatkan secara gratis dan tanpa membutuhkan jalur
internet sama sekali untuk download, semua komik ini sudah terdapat di Kipin Classroom
Info lanjut :
http://KipinClassroom.id
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KOMIK VERSI CETAK :

Komik Pendidikan ini bisa juga dicetak menjadi komik kertas, hasilnya bagus dan untuk anak-anak TK & SD yang
belum memegang tablet/smartphone akan menyenangkan.
Dibawah ini adalah beberapa foto anak-anak yang antusias dng komik pendidikan dalam bentuk cetak.

KOMIK
Bagi yang ingin mendapatkan HD (High Definition) file untuk dicetak, bisa menghubungi
info@pendidikan.id
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MEDIA LAIN :

KOMIK

Komik Literasi bisa di manfaatkan dengan cara lain, diantaranya :
Ditempelkan dalam ukuran besar sebagai Majalah Dinding disekolah, Papan Pengumuman, Balai RT-RW, dll
Sebagai contoh dibawah adalah Komik “Sekolah? Yes! Nikah Muda? No Way!” sangatlah cocok sebagai alat
penerangan bagi anak-anak tentang pentingnya sekolah terlebih dahulu, janganlah sampai menikah muda.
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KOMIK

Cerita Tentang Tangan Kita
Komik ‘Cerita Tentang Tangan Kita’ mengajarkan fungsi
tangan kepada anak-anak sejak dini. Tangan diciptakan
Tuhan untuk melakukan hal-hal yang terpuji, bukan
kekerasan. Tangan untuk memegang benda, menulis,
menggambar, bermain alat musik, berolahraga, memasak
serta berdoa. Jika dipergunakan dengan baik, tangan
manusia juga akan mendatangkan kebaikan atau
keuntungan. Sebaliknya jika tangan digunakan untuk halhal yang salah, tentu akan merugikan baik bagi diri sendiri
ataupun orang lain.
Komik ini bertujuan untuk mencegah tindakan-tindakan
tercela di masyarakat, seperti membunuh, merampok dan
menganiaya. Lebih miris lagi apabila banyak dijumpai anakanak kecil yang dengan entengnya mengayunkan tangan,
mendaratkan pukulan di tubuh temannya. Bukankah anakanak adalah generasi masa depan bangsa? Bagaimana
jika mereka bertumbuh dalam kekerasan, karena salah
dalam menggunakan tangannya?

Seri: Pendidikan Moral

02

KOMIK

USIA

3+

Flu
Komik ‘Flu’ bercerita tentang Otti yang tidak masuk sekolah
karena sakit flu. Andi dan Amir, teman sekelas Otti, datang
menjenguknya. Di rumah Otti, mereka mendapatkan
penjelasan dari dokter Mega mengenai penyakit flu.
Kebetulan, dokter Mega saat itu tengah datang untuk
memeriksa keadaan Otti.
Komik ini berisi penjelasan tentang seluk beluk penyakit
flu, mulai dari virus influenza penyebab sakit flu, gejala
hingga bagaimana penyembuhannya. Tentu saja
informasi ini penting untuk diketahui anak-anak. Ini
dikarenakan sebagian besar orang hingga kini masih
menyelepehkan penyakit flu. Padahal, gejala ringan
saja sebenarnya sudah bisa menggangu konsentrasi
dan produktivitas diri.

Seri: Pendidikan Kesehatan
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KOMIK

Awas, Nyamuk Jahat!
Komik ‘Awas, Nyamuk Jahat!’ bercerita tentang Bompi
yang malas merapikan kamar dan lingkungan rumahnya.
Suatu hari, ia digigit nyamuk banyak sekali saat menonton
TV. Orang tuanya memberikan penjelasan mengenai
nyamuk aedes aegypty yang dapat menyebabkan demam
berdarah. Mereka menjelaskan bahwa Bompi harus
segera merapikan kamar dan lingkungan yang kotor, agar
tidak terjangkit demam berdarah.
Komik ini diterbitkan untuk menanamkan sikap waspada
terhadap nyamuk demam berdarah pada anak-anak.
Ini karena kehadiran nyamuk pembawa virus dengue
yang seringkali tidak disadari masyarakat. Dalam
komik ini, disisipkan edukasi tentang bahaya nyamuk
Demam Berdarah Dengue (DBD) dan bagaimana cara
mencegahnya. Salah satu pencegahan yang diuraikan yaitu
dengan cara 3M, yaitu menutup tempat penampungan air,
membersihkan tempat-tempat air dan mengubur sampah
yang berpotensi menampung genangan air kotor.

USIA

7+

Seri: Pendidikan Kesehatan
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KOMIK

PetualanganHebatSiMois
Komik ‘Petualangan Hebat Si Mois’ bercerita tentang
seekor burung kecil, Mois, yang tidak mendengarkan
nasihat ibunya. Ia tidak mengindahkan ibunya yang
berpesan agar Mois tetap tinggal di sarang saat ibunya
pergi. Setelah bersikeras terbang ke luar sarang, Mois
jatuh dan hampir menjadi santapan kucing. Namun
beruntung ia diselamatkan oleh petani. Mois jera, dan
berjanji akan selalu mendengarkan nasihat ibu.
Komik ini memberikan pesan kepada setiap anak yang
membaca, bahwa orang tua lebih mengerti segala yang
terbaik untuk anaknya. Dengarkan nasihat orang tua,
dan jangan bersikeras melanggarnya. Jangan menjadi
seperti Mois, si burung nakal yang hampir terancam
bahaya karena tidak menurut pada kata-kata orang tua.

USIA
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KOMIK

Ayo, Lawan Si Bully!
Budi takut berangkat ke sekolah karena mendapat
ancaman dari temannya, Doni, agar ia memberikan
uangnya. Mira teman Budi, memberikan motivasi agar
berani melawan Doni. Tapi kemudian mereka melihat
Doni dan kawan-kawannya merebut tas Rina. Budi
memberanikan diri melawan Doni, tapi Doni justru hampir
memukuli Budi. Mira menelepon polisi, sehingga Doni
ketakutan, lalu kabur. Mira, Budi dan Rina selamat, namun
peristiwa ini membuat Rina trauma. Ia ketakutan dan tak
mau lagi pergi ke sekolah.
Cerita pembullyan/perundungan yang dilakukan Doni
diterbitkan dalam bentuk komik literasi digital berjudul
‘Ayo Lawan Si Bully!’ Komik ini menjelaskan hal-hal yang
perlu dilakukan anak-anak jika mengalami perundungan.
Tindakan perundungan sendiri bisa mengakibatkan korban
menjadi depresi, trauma, minder, terluka fisik hingga bunuh
diri dan meninggal. Oleh karena itu anak-anak harus
diedukasi sedini mungkin, agar mereka mengerti tindakan
apa yang harus dilakukan saat diperlakukan sangat jahat
oleh teman-temannya.
Seri: Pendidikan Moral
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Selamatkan Tanganmu dari Si Kuman Jahat
Di kelas, pak guru menjelaskan tentang penyebab diare,
yaitu karena kuman masuk ke dalam tubuh manusia.
Saat ditanya seorang murid, pak guru mengatakan bahwa
kuman bisa masuk ke dalam tubuh melalui tangan. Kotoran
yang menempel pada tangan ikut terbawa masuk melalui
makanan. Oleh karena itu, cuci tangan sangat penting.
Namun ternyata, ada langkah-langkah tertentu dalam cuci
tangan, agar seluruh bagian tangan terhindar dari kuman.
Komik ‘Selamatkan Tanganmu dari Si Kuman Jahat’ bertujuan
mengingatkan anak-anak agar selalu menjaga kebersihan
tangan, karena kuman ada di mana-mana. Namun, asal
menyiram tangan dengan air dan sabun saja tidak cukup.
Ada sembilan langkah mencuci tangan yang benar, dan
semuanya dideskripsikan lengkap dalam komik literasi ini.
Memang, belum banyak sekolah yang meyosialisasikan
langkah cuci tangan yang benar pada siswa. Oleh karena itu,
komik ini membantu sekolah untuk mengedukasi anak-anak
tentang pentingnya cuci tangan dengan benar.

Seri: Pendidikan Kesehatan
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KOMIK

Belajar itu Seru, Lho!
Riza merasa sangat bosan bersekolah. Nina dan Dani,
sepupunya, mengajak Riza ikut mereka bersekolah. Di
sekolah Nina dan Dani, Riza melihat Ibu Guru mengajar
menggunakan tablet sambil menunjukkan berbagai gambar
dan video. Setelah itu, Ibu Guru mengajak murid-murid
belajar di halaman sekolah. Ibu Guru mempersilahkan
Riza ikut belajar. Riza sangat senang hingga lupa bahwa
dirinya sedang berada di sekolah, tempat yang menurut
dia sangat membosankan.
Jika dilakukan dengan metode yang tepat, belajar bisa jadi
sama menyenangkannya seperti bermain lho! Oleh karena
itu, Pendidikan.id mengangkat cerita Riza ke dalam komik
literasi digital berjudul ‘Belajar itu Seru, Lho!’ Komik ini
memberitahukan pada anak-anak bahwa ada metode belajar
yang menyenangkan. Contohnya dengan memanfaatkan
teknologi gadget. Anak-anak menjadi semakin tertarik belajar
karena disuguhkan berbagai macam gambar dan video,
tidak melulu tulisan. Apalagi jika disertai dengan praktik di
lapangan, agar siswa semakin memahami materi.
USIA

7+

Seri: Pendidikan Umum
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KOMIK

Haid Pertamaku
Saat Aliya bermain dengan teman-temannya, perutnya
terasa sakit. Ia pun segera pergi ke toilet. Namun di dalam
toilet, ia merasa roknya basah dan berbau. Ketika ia
membuka celana dalamnya, ia sangat kaget melihat adanya
darah. Aliya ketakutan, dan menangis. Teman-teman yang
mendengar tangisnya dari luar segera memanggil ibu guru.
Untungnya ibu guru berhasil menenangkan Aliya, dan
menjelaskan bahwa dirinya hanya mengalami menstruasi.
Cerita Aliya dikemas dalam komik literasi digital “Haid
Pertamaku.” Melalui gambar dan alur cerita yang menarik,
komik ini menyelipkan berbagai informasi tentang apa
itu menstruasi, kapan dan bagaimana terjadinya, serta
langkah-langkah yang harus dilakukan saat masa
menstruasi. Pengetahuan tentang menstruasi sangat
dibutuhkan anak-anak perempuan sejak dini, sebelum
timbul rasa takut, malu dan pemikiran yang salah dalam
diri mereka. Komik ini dapat mewakili para guru dan orang
tua dalam menginformasikan menstruasi kepada siswa
atau anak-anaknya.
USIA
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KOMIK

Mata Ciptaan Tuhan
Nisa dan Angel berjalan-jalan di taman sekolah. Mereka
senang sekali, karena bisa melihat indahnya alam di
sekitar mereka. Mereka juga bisa melihat teman-teman
yang bergembira, berlarian di halaman sekolah. Nisa
bisa memandangi wajah Angel yang cantik, begitupun
sebaliknya. Semua karena Tuhan memberikan sepasang
mata untuk manusia. Saat Nisa menutup matanya dan
mecoba mengejar Angel, ia tak bisa melakukannya.
Tuhan telah memberikan anugerah kepada manusia,
yaitu mata.
Komik ‘Mata Ciptaan Tuhan’ ditujukan untuk mengajak
anak-anak mengenali panca indera salah satunya mata.
Tuhan memberikan anak-anak sepasang mata yang
utuh untuk melihat dunia sekitar. Jika tidak ada mata,
tentu saja manusia akan kesulitan dalam bekerja dan
menjalani hidup sehari-hari. Oleh karena itu anak-anak
harus bersyukur telah memiliki mata yang utuh, dan
menjaga dengan baik mata mereka agar tidak terluka.

Seri: Pendidikan Umum
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Jangan Kucilkan Mereka..
Pak Anton dan keluarganya menjadi orang yang dikucilkan
di desa mereka, karena Pak Anton mengidap sakit HIV.
Molly, anaknya pun ikut dikucilkan teman-temannya di
sekolah. Suatu hari, ada tenaga medis dari kota yang
melakukan penyuluhan kesehatan. Ia menjelaskan kepada
anak-anak hal-hal apa saja yang menjadi media penularan
HIV/AIDS. Bersentuhan atau bahkan berpelukan saja tidak
akan membuat mereka tertular. Teman-teman Molly pun
meminta maaf dan berjanji tidak akan mengucilkan ia lagi.
Komik ‘Jangan Kucilkan Mereka..’ bertujuan untuk
mengedukasi anak tentang cara penularan HIV/AIDS.
Beberapa di antaranya melalui hubungan seksual,
kehamilan, menyusui dan jarum suntik yang tidak steril.
Informasi ini harus disampaikan pada anak-anak agar
mereka tidak mengucilkan ODHA (penderita HIV/AIDS),
dan semakin mengecilkan motivasi hidup ODHA. Komik
ini juga menginformasikan tindakan-tindakan yang
perlu dilakukan untuk membantu ODHA, sekaligus
pencegahan HIV/AIDS.
Seri: Pendidikan Kesehatan
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KOMIK

Hidung Ciptaan Tuhan
Komik ‘Hidung Ciptaan Tuhan’ menceritakan tentang
Nisa dan Angel yang bisa menghirup bau apa saja
menggunakan hidung mereka. Saat ibu Nisa memasak
di dapur, mereka sudah bisa mencium aroma lezatnya
dari halaman rumah. Nisa dan Angel bisa membedakan
antara bau busuk kaus kaki dan rokok, dengan bau
harum parfum serta bunga-bunga yang bermekaran.
Melalui hidung pula, mereka bisa bernafas dan
menghirup udara segar.
Komik ini mengajak anak-anak mengetahui fungsifungsi penting hidung bagi manusia. Hidung untuk
bernafas, dan membedakan bau-bau di sekitar mereka.
Oleh karena itu, anak-anak juga diajak untuk bersyukur
kepada Tuhan atas hidung yang mereka miliki, sebagai
pemberian Tuhan yang sempurna bagi manusia.

USIA
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KOMIK

Mata vs Komputer
Suatu malam, Alex dan Mia yang datang ke ruang kerja
Tante Dina di rumah. Tante Dina sedang melanjutkan
pekerjaan kantornya dengan laptop, sementara Alex dan
Mia ingin meminjam laptop Tante Dina untuk bermain
game. Mia yang melihat Tante Dina kelelahan, tiba-tiba
mengingatkan agar tidak terlalu lama berada di depan
komputer. Tante Dina pun mengajak Alex dan Mia ke
ruang tamu, lalu menjelaskan bahaya sinar komputer
pada mereka.
Komik ‘Mata vs Komputer’ menjelaskan bahaya sinar
komputer bagi kesehatan mata. Namun di era serba
digital, penggunaan komputer dalam kehidupan seharihari tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, komik
ini membahas apa saja yang perlu dilakukan agar
kerusakan mata bisa dicegah meski tetap harus terus
berhadapan dengan komputer. Makan-makanan yang
mengandung vitamin A dan rutin ke dokter mata juga
menjadi salah satu tindakan penting!
USIA

7+
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KOMIK

Mesin-mesin Hebat dalam Tubuhku
Komik ‘Mesin-mesin Hebat dalam Tubuhku’ membahas
tentang apa saja organ-organ yang ada dalam tubuh
manusia. Tubuh manusia terdiri dari banyak organ yang
tersusun kompleks dan saling bekerja sama dalam
melakukan aktivitas sehari-hari. Organ tubuh luar
seperti mata, telinga, mulut, hidung, tangan dan kaki.
Sedangkan organ tubuh dalam yaitu otak, jantung, paruparu, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, usus
halus, usus besar dan ginjal.
Komik ini menjelaskan apa saja organ tubuh manusia,
lengkap beserta fungsinya. Karakter ‘Mika dan Miko’
dalam komik ini mengajak anak-anak untuk menyadari
bahwa masing-masing organ dalam tubuhnya memiliki
fungsi yang sangat penting untuk kehidupan. Oleh
karena itu, pada bagian akhir komik dicantumkan pula
bagaimana cara agar kesehatan tetap terjaga, sehingga
organ-organ tubuh dapat berjalan dengan baik untuk
beraktivitas.
Seri: Pendidikan Kesehatan
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Sekolah? Yes! Nikah Muda? No Way!
Komik ‘Sekolah? Yes! Nikah Muda? No!’ menceritakan
tentang kisah Nuri, gadis desa umur 15 tahun yang
masih duduk di bangku SMA. Ia anak yang rajin sekolah,
sekaligus membantu orang tua mengurus rumah. Suatu
hari ia hendak dijodohkan dengan anak dari teman
ayahnya. Nuri menolak, ia menangis di rumah temannya,
Ruby. Orang tua Ruby membantu Nuri berbicara pada
ayah Nuri. Ia menjelaskan pada ayah Nuri berbagai
risiko dan bahaya pernikahan dini. Ayah Nuri pun sadar,
dan menghentikan perjodohan Nuri.
Komik ini menyampaikan pesan, baik kepada anak-anak
maupun orang tua bahwa menikah dini memiliki banyak
dampak negatif. Hal ini dikarenakan mental dan fisik
anak usia dini masih belum siap menerima pernikahan
serta proses kehamilan. Akibatnya, selain mengancam
kesehatan ibu dan janinnya, pernikahan juga berpotensi
menyebabkan korban depresi atau tertekan. Satu lagi,
pernikahan dini di Indonesia telah dilarang oleh negara
dan sudah diatur dalam pasal undang-undang.
Seri: Pendidikan Moral
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KOMIK

Basmi Penyakit dengan Kuman
Komik ‘Basmi Penyakit dengan Kuman’ bercerita tentang
Stelly yang ikut ibunya mengantar Ella, adiknya, ke
dokter untuk melakukan suntik vaksin. Saat disuntik
Ella menangis kencang, membuat Stelly penasaran dan
bertanya pada dokter apa manfaat melakukan vaksin.
Dokter pun menjelaskan apa itu vaksin serta berbagai
manfaat positifnya pada Stelly.
Komik ini memberikan informasi pada anak-anak mengenai
vaksin, yaitu kuman yang telah dilemahkan yang dapat
memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakit. Vaksin
sangat penting untuk dilakukan pada anak-anak sejak
dini, agar terhindar dari risiko penyakit-penyakit tertentu.
Oleh karena itu komik ini dapat menjadi sumber edukasi
bagi anak-anak, sekaligus pengingat bagi orang tua agar
melengkapi vaksin/imunisasi pada anak-anak mereka.

USIA
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Sarapan Pagi itu Penting, Lho!
Komik ‘Sarapan itu Penting, Lho!’ bercerita tentang Dio
yang sedang buru-buru berangkat ke sekolah. Ibunya
berkali-kali menyuruh Dio sarapan, tapi ia menolak
karena takut kekenyangan dan mengantuk di kelas.
Akibatnya, saat pelajaran perut Dio terasa sangat sakit
dan harus beristirahat di UKS. Dokter UKS mengatakan
Dio sakit maag, dan menjelaskan betapa pentingnya
sarapan sebelum berangkat sekolah. Akhirnya, Dio ke
kantin untuk membeli makan.
Komik ini menyampaikan pesan pada anak-anak dan
orang tua, bahwa sarapan setiap hari terutama sebelum
berangkat sekolah itu sangat penting. Asupan gizi dari
makanan dapat menjadi sumber energi untuk berpikir
dan beraktivitas sepanjang hari. Agar tidak kekenyangan
dan mengantuk, maka harus memperhatikan porsi dan
menu sarapan yang benar. Jika tidak sarapan, maka
risiko terkena penyakit maag akan sangat besar.
USIA

7+
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KOMIK

Ayo Jaga Mata, Si Jendela Dunia
Komik ‘Ayo Jaga Mata, Si Jendela Dunia’ menceritakan
Marisa, anak pintar yang selalu duduk di bangku
deretan depan di kelas. Tapi saat duduknya berpindah
ke belakang, ia tidak bisa melihat papan tulis dengan
jelas sehingga mendapatkan nilai ulangan yang jelek.
Ibu membawanya ke dokter mata, dan hasilnya Marisa
mengalami mata minus. Dokterpun menjelaskan
jenis-jenis cacat mata, beserta penyebab dan
penanggulangannya pada Marisa.
Komik ini bertujuan untuk menjelaskan pada anak-anak,
ada banyak jenis cacat mata yaitu miopi, hipermetropi,
presbiopi, astigmatisma dan katarak. Masing-masing
juga dijelaskan penyebab sekaligus cara mengatasinya.
Semua cacat mata kecuali katarak mengharuskan
penderitanya untuk memakai kacamata berlensa
tertentu. Di akhir cerita, dicantumkan pula bagaimana
tindakan pencegahan agar anak-anak tidak terkena
cacat mata.
Seri: Pendidikan Kesehatan
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Makan Enak, Tetap Sehat
Komik ‘Makan Enak, Tetap Sehat’ bercerita tentang
Mimi, Tio dan Luna yang pergi ke rumah nenek Mimi
untuk mengerjakan tugas geografi. Sesampainya di
rumah nenek Mimi, nenek membacakan berita di
koran tentang kasus kekurangan gizi yang masih
tinggi di Indonesia. Nenek menjelaskan ciri-ciri
penderita kekurangan gizi, penyebab serta cara
mencegahnya.
Komik ini memberikan informasi tentang risiko
penyakit kekurangan gizi, yang angka kasusnya
masih cukup tinggi di Indonesia. Untuk menekan
tingginya kasus kekurangan gizi, komik ini
mengedukasi anak-anak agar mau makan makanan
yang bergizi. Makanan yang bergizi tercermin dalam
prinsip empat sehat lima sempurna, salah satunya
adalah sayuran yang banyak tidak disukai anakanak. Komik ini juga sebagai pengingat orang tua
agar selalu memperhatikan gizi anak.

Seri: Pendidikan Kesehatan
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KOMIK

Pelangi Melintas di Balik Bukit
Komik ‘Pelangi di Balik Bukit’ menceritakan Meela yang
sedang menatap jendela rumah dan melihat ada pelangi
saat hujan turun. Ayahnya mengajak Meela untuk
berjalan-jalan ke bukit setelah hujan reda. Meela sangat
senang, ia berjalan menaiki bukit untuk menuju ke air
terjun yang ada di balik bukit. Sesampainya di air terjun,
ia kembali melihat pelangi. Ia penasaran bagaimana
pelangi itu bisa timbul. Meela tanyakan ke ayah, dan
ayahnya pun menjelaskanya.
Komik ini menjelaskan tentang bagaimana proses
terjadinya pelangi, yaitu karena adanya pembiasan
cahaya matahari yang mengenai titik-titik air. Pembiasan
artinya cahaya matahari yang mengenai butiran air
akan membelok dan membentuk susunan warna
seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila dan ungu.
Komik ini dapat menjadi sumber pembelajaran tentang
pengetahuan alam yang sederhana bagi anak-anak.
USIA

7+

Seri: Pengetahuan Alam
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KOMIK

Misteri Tangki Bensin
Komik ‘Misteri Tangki Bensin’ menceritakan Zac yang
mendapatkan nilai A saat ulangan. Sebagai hadiahnya,
Ayah Zac mengajak Zac makan ke restaurant favoritnya
sepulang sekolah. Di tengah perjalanan menuju
restaurant, ayah berbelok ke pom bensin untuk mengisi
bensin mobilnya. Zac penasaran melihat alat pompa
bensin yang kecil tapi mampu mengisi bensin hingga ke
seluruh kendaraan yang mengantri. Ayah pun menjelaskan
keberadaan tangki yang menampung bensin dan proses
pengalirannya.
Letak tangki bensin seringkali tidak disadari banyak orang.
Ada yang tersembunyi di dalam tanah, ada pula yang di atas
tanah namun tidak semua orang awas. Hal ini membuat
orang khususnya anak-anak menjadi bertanya-tanya dari
manakah datangnya bensin. Komik ‘Misteri Tangki Bensin’
berisi penjelasan mengenai tangki bensin dan proses
mengalirnya bensin dari tangki ke pipa. Komik ini dapat
menjadi jawaban sekaligus sumber pengetahuan umum bagi
anak-anak tentang proses kerja bensin di pom bensin.
USIA

7+
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KOMIK

Rumah Siput di Telingaku
Komik ‘Rumah Siput di Telingaku’ bercerita tentang
Timo yang sedang asyik mendengarkan musik lewat
headset di ruang tamu. Suara musiknya terlalu keras,
hingga kakak Timo pun mampu mendengarnya. Kakak
Timo memarahi Timo, dan mulai menjelaskan bahaya
mendengarkan musik terlalu keras apalagi melalui
headset. Kakak Timo menguraikan bagian-bagian
telinga dan fungsi pentingnya bagi proses pendengaran.
Komik ini menjelaskan apa saja bagian-bagian di dalam
telinga, dan bagaimana proses manusia bisa mendengar.
Mulai dari masuknya suara melalui daun telinga, suara
menggetarkan gendang telinga, menggerakkan cairan
di dalam rumah siput, hingga diteruskan oleh saraf
pendengaran ke otak. Melalui nasihat kakak Timo pada
Timo, komik ini juga memberikan pesan agar anak-anak
tidak mendengarkan musik dalam volume yang keras,
karena dapat merusak pendengaran.

Seri: Pendidikan Kesehatan
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7 Fakta Tersembunyi Hewan Mamalia
Komik ‘7 Fakta Tersembunyi Hewan Mamalia’ membahas
tentang ciri-ciri hewan mamalia, beserta contohnya. Ada
tujuh ciri mamalia yang memudahkan anak-anak untuk
mengenali apakah hewan yang dijumpai termasuk dalam
jenis mamalia. Ciri utama yang paling membedakan
mamalia dengan hewan lainnya yaitu memiliki kelenjar
susu, sehingga dapat menyusui anaknya. Selanjutnya
mamalia mengalami hamil dan melahirkan, bukan
bertelur. Mamalia juga bernafas dengan paru-paru, tidak
terkecuali bagi mamalia yang hidup di air.
Selain ciri-ciri mamalia, komik ini juga menyebutkan
contoh-contoh hewan yang merupakan jenis mamalia.
Beberapa di antaranya yaitu anjing, kucing, kuda, sapi,
gajah, harimau, kera, zebra, beruang, lumba-lumba,
paus, kelelawar, koala, kanguru dan serigala. Komik
ini bertujuan untuk memperkenalkan apa itu hewan
mamalia kepada anak-anak sejak dini. Selain itu, juga
bisa menjadi acuan belajar siswa tentang pengetahuan
alam kingdom animalia.
Seri: Pengetahuan Alam
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KOMIK

Dari Mana Datangnya Si Energi?
Komik ‘Dari Mana Datangnya Energi’ menceritakan
anak-anak SD Mahoni yang sedang mengadakan
persami di alam terbuka. Saat api unggun
dinyalakan sore harinya, Ria dan Yudha duduk
sambil mengulurkan tangan ke api unggun. Yudha
bertanya-tanya bagaimana bisa tubuhnya jadi
hangat saat mendekat di api unggun. Pak guru
yang duduk di sebelah mereka pun menjelaskan
perpindahan energi panas dan jenis-jenis energi
lainnya.
Komik ini menjelaskan jenis-jenis energi yang
terbagi menjadi energi panas, cahaya, gerak, bunyi,
listrik dan kimia. Energi-energi tersebut dihasilkan
dari berbagai sumber energi seperti matahari, api,
angin, air, pita suara dan benda/kegiatan manusia
lainnya. Komik yang termasuk seri pengetahuan
alam ini dapat menjadi bahan belajar siswa-siswi,
baik sebagai pengetahuan dasar ataupun referensi
pembelajaran di sekolah.
USIA

7+

Seri: Pengetahuan Alam
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KOMIK

PesanPakPresiden:RevolusiMental
Komik ‘Pesan Pak Presiden: Revolusi Mental’ bercerita
tentang seorang guru, yang memberikan tugas kepada
para siswanya untuk menyimak pidato Pak Presiden
di televisi. Keesok harinya, ibu guru membahas isi
pidato yang bertema Revolusi Mental di depan kelas. Ia
menjelaskan bahwa Revolusi Mental adalah gerakan yang
dilakukan masyarakat bersama-sama dengan pemerintah,
untuk memperbaiki karakter bangsa Indonesia. Bu guru
juga mengajak anak-anak berdiskusi untuk menyebutkan
contoh konkret Revolusi Mental.
Komik ini mengajak anak-anak untuk turut menerapkan
gerakan revolusi mental, agar tercipta masyarakat bangsa
yang berkarakter dan bermoral baik. Beberapa contoh
tindakan revolusi mental bisa dilakukan sejak dini, seperti
menjaga ucapan agar tidak menyinggung perasaan orang
lain; mematuhi peraturan lalu lintas; mengikuti antrian
dengan baik, tidak menyerobot; ikut menjaga kebersihan
lingkungan; dan mengemukakan pendapat, namun tidak
memaksakan.
USIA
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KOMIK

Crayon untuk Rizal
Rizal mempunyai kegemaran menggambar dengan
crayon. Tapi ia tidak suka menggambar di buku gambar,
melainkan di dinding. Suatu hari, ayah dan ibu mengajak
Rizal pergi ke pantai. Saat melihat tembok luas di
pantai, timbul keinginan Rizal untuk menggambar. Ibu
sudah mengingatkan agar tidak mecorat-coret tembok
pantai, namun Rizal mengabaikannya. Akhirnya,
Satpam menegur dan memarahi Rizal karna sudah
mencorat-coret tembok. Ia juga menghukum Rizal
untuk membersihkan semua coretannya sampai bersih.
Komik ‘Crayon untuk Rizal’ ini mengajak anak-anak
untuk ikut menjaga keindahan fasilitas umum, bukan
malah merusaknya dengan coretan gambar-gambar.
Tidak ada yang salah dengan kegemaran menggambar,
namun harus pada media yang tepat. Menggambar
atau mewarnai haruslah pada buku gambar atau kertas
kosong. Tindakan Rizal membersihkan tembok hingga
bersih juga memberikan contoh perbuatan tanggung
jawab pada anak-anak.
Seri: Pendidikan Moral
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Melihat dalam Gelap
Sekolah Reiko mengadakan darmawisata ke taman
nasional. Saat hari menjelang sore, Reiko berjalan
menuju bus namun ia malah menabrak tong sampah.
Sesampainya di sekolah, Reiko berlari ke arah
ayahnya yang sudah datang menjemput. Namun
sekali lagi Reiko menabrak kursi taman. Reiko tidak
dapat melihat saat hari sudah sore hingga malam.
Ayah dan ibunya membawa Reiko ke dokter mata,
ternyata ia terkena sakit rabun senja atau buta
ayam.
Komik ‘Melihat dalam Gelap’ menjelaskan tentang
penyakit rabun senja, yang kini tidak hanya dialami
orang tua saja namun juga anak-anak. Rabun
senja adalah ketidakmampuan mata untuk melihat,
saat malam hari atau saat cahaya di sekitarnya
sedang redup. Komik ini menguraikan berbagai
penyebab rabun senja, serta bagaimana cara
menyembuhkannya.

Seri: Pendidikan Kesehatan

30

Katalog Komik Pendidikan

USIA

7+

27

KOMIK

Anak Bule Masuk Desa
Desa Sukamaju kedatangan dokter dari negara asing
Amerika. Dokter beserta keluarganya tinggal menetap
di desa itu. Edward, anak sang dokter juga bersekolah
di sebuah sekolah lokal. Teman-teman sekolahnya
tidak menyukai dan menjauhi Edward. Mereka mengira
Edward yang perawakannya besar itu memiliki sifat
sombong, jahat dan suka memukul. Tapi semua berbalik
ketika Edward membantu mengajari teman-temannya
yang tidak bisa berbahasa inggris.
Komik ‘Anak Bule Masuk Desa’ memberikan pesan
kepada anak-anak untuk tidak membeda-bedakan warna
kulit, ras atau agama dalam berteman. Setiap orang pasti
memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing,
dengan tujuan agar bisa saling membantu. Oleh karena
itu, tidak baik jika anak-anak harus berprasangka buruk
dan mendiskriminasi teman, sebelum mengenalnya
secara lebih dekat.
USIA

5+

Seri: Pendidikan Moral
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KOMIK

Buah Kebaikan Yesi
Yesi adalah anak yang suka membantu dan terlibat
dalam berbagai kegiatan sosial. Suatu hari, ia disuruh
ibu berbelanja dengan membawa sejumlah uang. Tapi
di tengah jalan, Yesi justru memakai uangnya untuk
membantu pengemis dan seorang anak kecil yang
terjatuh dari sepeda. Uangnya habis, tidak cukup lagi
untuk berbelanja. Lalu ia bertemu dengan seorang
nenek yang kewalahan membawa banyak barang. Yesi
membantu nenek itu, tanpa disangka nenek memberinya
uang lebih! Yesi pun membelanjakan uang itu, dan
menabung sisanya.
Komik ‘Buah Kebaikan Yesi’ memberikan pesan kepada
anak-anak untuk suka memberi dan bermurah hati,
terutama kepada orang-orang sekitar yang membutuhkan
pertolongan. Menolong orang lain tidak akan membuat kita
rugi. Justru kita akan mendapatkan kebahagiaan karena
bisa turut meringankan beban mereka. Lagipula, semua
kebaikan yang kita berikan untuk orang lain pasti akan
berbuah manis, meski tidak pada saat itu juga.
USIA

5+
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KOMIK

Bahagianya Saling Memaafkan
Pak Hasan adalah seseorang yang bersifat keras dan
emosional, karena menyimpan kepahitan pada istrinya.
Nenek Aminah (ibu Pak Hasan), Asti dan Dul (anak
pak Hasan) selalu menjadi sasaran kemarahannya.
Suatu hari Nenek, Asti dan Dul memutuskan pergi dari
rumah karena sudah tidak kuat dengan perlakuannya.
Awalnya, Pak Hasan mengacuhkan kepergian mereka.
Beberapa minggu kemudian, ia sadar keluarga sangatlah
berharga. Saat Nenek, Asti dan Dul pulang, Pak Hasan
meminta maaf dengan tulus. Sejak itu, mereka hidup
saling menyayangi.
Komik ‘Bahagianya Saling Memaafkan’ memberikan
pesan kepada anak-anak untuk tidak menjadi pendendam
dan pembenci, melainkan pemaaf dalam segala situasi.
Menyimpan dendam dan kepahitan tidak akan membuat
hidup menjadi bahagia, tapi justru akan menjadi beban
dalam hidup. Namun dengan saling memaafkan dan
menyayangi, akan membuat hati terasa lega, damai dan
membahagiakan.
Seri: Pendidikan Moral
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Cita-cita Si Anak Gerobak
Hana adalah seorang anak yatim, yang hidup berdua
dengan ayahnya. Setiap hari mereka membawa
gerobak, berkeliling dari kampung ke kampung untuk
mengamen. Suatu hari, Hana pingsan di tengah
kerumunan orang saat mengamen. Beberapa warga
merasa kasihan dengan anak seusia Hana yang
seharusnya sekolah, justru bekerja walau sedang
sakit. Salah satu warga pun memberikan informasi
tentang adanya program sekolah gratis untuk Hana.
Komik ‘Cita-cita Si Anak Gerobak’ memberikan
pesan
larangan
keras
terhadap
eksploitasi
anak usia sekolah. Setiap anak berhak memiliki
pendidikan yang layak. Bekerja adalah kewajiban
dan tanggung jawab orang tua, bukan untuk
dibebankan sepenuhnya kepada anak usia sekolah.
Komik ini dapat menjadi pengingat bagi orang tua
agar tidak mengeksploitasi anak, sekaligus sebagai
penggugah semangat anak untuk meraih citacitanya setinggi langit.
Seri: Pendidikan Moral
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KOMIK

Kutukan Handphone
Di hari libur, Stefan sedang duduk santai di sofa sambil
browsing internet. Kakaknya yang menempuh kuliah
kedokteran juga sedang duduk belajar di dekat Stefan.
Melihat Stefan menghabiskan banyak waktu di depan
layar hand phone, kakakanya pun mengingatkan. Ia
menguraikan bahaya-bahaya radiasi hand phone bagi
kesehatan kepada Stefan, sekaligus tindakan-tindakan
pencegahannya.
Komik ‘Kutukan Handphone’ memberikan informasi
mengenai bahaya-bahaya radiasi hand phone bagi
kesehatan manusia. Beberapa bahayanya yaitu sakit
kepala, melemahkan imun, merusak DNA hingga
risiko kanker. Komik ini juga menjelaskan caracara penggunaan hand phone yang aman untuk
mengurangi risiko tersebut. Sehingga masyarakat
terutama anak-anak bisa meningkatkan kewaspadaan
saat menggunakan hand phone dalam kehidupan
sehari-hari.
USIA

10+

Seri: Pendidikan Kesehatan
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KOMIK

Keluarga Sayur Mayur
Rosa menghabiskan libur kenaikan kelas dengan
bermain masak-masak. Tapi lama-lama ia merasa bosan.
Akhirnya, suatu hari ibunya mengajak Rosa berbelanja
ke pasar lalu memasak bersama-sama. Di pasar, Rosa
membeli sayuran di kios Bu Tuti. Ia bingung mengapa
ada begitu banyak buah di kios sayuran. Bu Tuti pun
menjelaskan bahwa sebenarnya yang mirip buah itu
bukanlah buah, melainkan sayur. Ia menguraikan apa
saja jenis sayuran pada Rosa.
Komik ‘Keluarga Sayur Mayur’ menjelaskan bahwa
sayuran tidak hanya berbentuk daun-daunan saja.
Sayuran artinya semua bagian tumbuhan yang bisa
dijadikan sebagai bahan makanan untuk dimasak. Jadi
tidak hanya bagian daun yang digunakan sebagai sayur,
tapi juga buah, bunga, batang, umbi dan kacangnya.
Dalam komik ini disebutkan pula beberapa contoh sayur
apa saja yang termasuk pada masing-masing jenis
sayuran tersebut.
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KOMIK

Rahasia Pompa Air
Hari Minggu pagi, Boni dibuat penasaran oleh ayahnya
yang sedang memompa air sumur menggunakan pompa
air manual. Boni ikut membantu. Namun, ia masih
penasaran bagaimana cara kerja pompa air. Sore harinya
saat mengikuti les privat, ia menanyakan hal ini kepada
guru lesnya. Sang guru les pun menjelaskan bagaimana
pompa air bekerja, sehingga dapat mengalirkan air dari
bawah ke permukaan tanah.
Pompa air manual bisa menjadi pengganti keran air
saat keran air sedang bermasalah. Namun bagaimana
cara kerjanya? Komik ‘Rahasia Pompa Air’ menjawab
pertanyaan ini. Komik ini memberikan informasi
mengenai pompa air, termasuk cara kerja dan bagianbagiannya. Singkatnya, pompa air mengadopsi prinsip
kerja sedotan. Saat kita menyedot udara yang ada
di dalam sedotan, tekanan udara di dalam sedotan
menjadi rendah. Udara yang ada di luar sedotan akan
dengan leluasa menekan air hingga naik ke sepanjang
sedotan.
Seri: Pengetahuan Umum
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Katakan Tidak Pada BB
Afi adalah anak yang ceria, berprestasi dan memiliki
banyak teman. Namun semua berubah ketika ia
memasuki masa puber. Badan Afi menjadi bau,
sehingga teman-teman menghindarinya. Ia sedih
karena tidak memiliki teman lagi. Suatu saat, Afi
pergi menyendiri di taman kota. Di taman itulah, ia
bertemu dengan Kak Mila, tetangga Afi yang juga
seorang dokter. Kak Mila menjelaskan penyebab
bau badan dan cara mengatasinya.
Komik ‘Katakan Tidak Pada BB’ menguraikan
penyebab,
langkah-langkah
pencegahan
sekaligus penanganan masalah bau badan pada
masa puber. Saat anak menginjak masa puber,
pengaruh hormon memang dapat membuat
keringat tubuh menjadi bau. Kelainan ini tentu akan
menghilangkan rasa percaya diri pada remaja.
Komik ini membantu para remaja menghindari bau
badan, sehingga mereka dapat tumbuh dengan
baik dan percaya diri.
Seri: Pendidikan Kesehatan
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KOMIK

Ada Apa di Tenggorokan Nia?
Di hari libur, teman-teman Nia mengajak Nia
bermain. Tapi Nia menolak, karena ia merasa
tenggorokannya sedang sakit dan kepalanya pusing.
Ayah Nia heran mengapa tenggorokan Nia sering
sakit, sehingga ayah memeriksakan Nia ke dokter.
Sesudah dokter memeriksa keadaan Nia, dokter
mengatakan bahwa Nia terkena sakit amandel. Ia
menjelaskan tentang apa itu sakit amandel dan
memberikan resep kepada Nia.
Komik ‘Ada Apa di Tenggorokan Nia?’ memberikan
informasi tentang apa itu amandel, dan bagaimana
gejala sakit amandel. Tonsil atau amandel merupakan
salah satu bagian dari pertahanan tubuh, yang berada
di kanan dan kiri tenggorokan. Jika meradang, ukuran
amandel akan membesar dan menyebabkan sakit saat
menelan.

USIA

5+
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Putaran Planet di Antariksa
Suatu sore, Bobby dan Chika pergi ke toko Buku.
Bobby membeli globe, dan Chika membeli novel. Saat
di rumah, Bobby bengong sambil memutar-mutar globe
yang baru dibelinya. Chika yang melihat putaran globe
itu, tiba-tiba bertanya kepada Bobby apakah Bumi itu
berputar. Bobby pun menjelaskan bahwa semua planet
yang ada di Tata Surya mengalami perputaran, termasuk
juga Bumi.
Komik ‘Putaran Planet di Antariksa’ memberikan
informasi tentang susunan planet di tata surya dan
pergerakannya. Semua planet yang ada di tata
surya mengalami pergerakan, yang disebut rotasi
dan revolusi. Rotasi adalah pergerakan planet
berputar di porosnya, sedangkan revolusi adalah
pergerakan planet dalam mengitari matahari. Komik
ini mengedukasi anak-anak tentang ciri-ciri dan
waktu yang dihabiskan planet saat berotasi ataupun
berevolusi.
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KOMIK

Learning to Love
Komik ‘Learning to Love’ bercerita tentang Amelia dan
teman-temannya yang sedang duduk di taman sambil
makan kue. Mereka membuang bungkus-bungkus kue
itu sembarangan. Petugas kebersihan menegur mereka
dengan lembut, tapi Amelia justru memarahinya. Ibu
guru yang sedari tadi memperhatikan tindakan Amelia
dari jauh pun menghampiri mereka. Ibu guru menasehati
mereka untuk selalu menghargai semua orang tanpa
terkecuali. Amelia dan teman-temannya sadar, lalu
meminta maaf pada petugas kebersihan.
Komik ini memberikan pesan kepada anak-anak
memberikan pesan agar selalu menghormati dan
menghargai orang lain, terlepas dari apapun suku,
profesi dan penampilannya. Berbicara dengan sopan,
tidak membentak-bentak, selalu mengucapkan maaf
dan terima kasih adalah beberapa contoh kecil tindakan
menghargai. Yang terpenting adalah, kita harus
memperlakukan orang lain seperti bagaimana kita ingin
diperlakukan
Seri: Pendidikan Moral
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Teledor Berujung Petaka
Hari itu angin bertiup kencang. Boni dan ibunya pergi
ke warung membeli obat, sedangkan adik Boni tetap
tinggal di rumah bersama kakek. Di sepanjang jalan, Boni
memainkan truk mainan meski ibunya sudah melarang.
Saat ibu sedang membeli obat di warung, Boni nekat
bermain hingga ke tengah jalan raya. Sebuah mobil melaju
kencang hampir saja menabrak Boni, namun sopir berhasil
mengerem tepat waktu. Baru saja selamat dari maut, saat
pulang ke rumah ibu melihat adik Boni yang masih bayi
memainkan gunting. Untungnya, ibu berhasil merebut
gunting itu sebelum melukai adik Boni.
Komik ‘Teledor Berujung Petaka’ ini memberikan pesan
kepada anak-anak untuk selalu berhati-hati, dan tidak
bermain dengan hal-hal yang membahayakan diri sendiri.
Beberapa contohnya adalah tidak bermain-main saat di
jalan raya, dan tidak bermain dengan senjata tajam atau
berapi. Komik ini juga mengingatkan orang tua agar selalu
awas dan tidak teledor dalam menjaga anak-anak. Itu
karena malapetaka bisa datang kapan saja.
Seri: Pendidikan Moral
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KOMIK

Aksi Seru Tanam Pohon
Saat liburan sekolah, Arman sekeluarga pergi rumah
nenek di Desa Suka Mandiri. Mereka berencana untuk
membantu warga Desa Suka Mandiri melakukan
reboisasi hutan gundul. Setelah melakukan rapat pada
malam hari, keesokan harinya mereka bersama-sama
berangkat ke hutan. Saat melakukan reboisasi, ayah
Arman menjelaskan kepada anak-anak desa tentang
pentingnya reboisasi.
Komik ‘Aksi Seru Tanam Pohon’ memberikan informasi
tentang bahaya-bahaya hutan gundul, dan manfaat
pepohonan bagi kehidupan manusia. Hutan gundul bisa
berakibat bencana alam banjir dan tanah longsor. Itu
karena pepohonan yang menyerap air dan mencengeram
tanah tidak ada. Selain mencegah bencana alam,
pepohonan juga bermanfaat sebagai sumber oksigen bagi
manusia. Oleh karena itu, komik ini mengajak anak-anak
untuk menyayangi dan melestarikan pepohonan terutama
hutan.
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Penggerak Tubuh Manusia
Pagi itu, Danny berangkat sekolah tergesa-gesa. Di
tengah perjalanan, Danny sadar bahwa ada buku
pelajaran yang tertinggal. Ia pulang mengambil
buku yang tertinggal, lalu kembali lagi ke sekolah.
Sesampainya di sekolah, Danny terlambat! Ia
menghadap ke Bu Elly, salah satu guru di sekolahnya. Bu
Elly memberinya hukuman berlari mengitari lapangan.
Namun setelah berlari, Danny bertanya pada Bu Elly
bagaimana manusia bisa bergerak, berjalan dan berlari.
Bu Elly menjelaskan bahwa manusia memiliki otot yang
membuat organ tubuh menjadi bisa bergerak.
Komik ‘Penggerak Tubuh Manusia’ memberikan informasi
tentang macam-macam otot dan bagaimana cara kerja
otot dalam menggerakkan tubuh manusia. Ada berbagai
macam jenis otot yang melekat pada organ-organ tubuh
manusia, seperti otot rangka, otot polos dan otot jantung.
Otot yang melekat pada rangka akan saling bersinergi,
agar rangka-rangka manusia bisa bergerak secara lebih
lentur.
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Kebiasaan Mampu Mengubah Takdir
Depot soto ayam Pak Broto sudah terkenal di seluruh kota
dan berdiri hampir 20 tahun. Itu karena Pak Broto selalu
ulet menjaga kualitas makanannya. Sementara soto ayam
gerobak Pak Santo belum begitu lama berdiri, tapi juga tak
kalah enak. Pak Broto dan Pak Santo mewariskan usaha
soto itu kepada anak mereka. Anak Pak Santo berhasil
mengelola dengan ulet soto gerobaknya hingga sukses
membuka banyak cabang. Sementara anak Pak Broto
malas-malasan dan menganggap enteng kesuksesan
yang telah diraih ayahnya, sehingga lama kelamaan depot
sotonya pun bangkrut.
Komik ‘Kebiasaan Mampu Mengubah Takdir’ memberikan
ajaran kepada anak-anak untuk memiliki kebiasaan yang
baik untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Meski sudah
sukses, namun jika kita tidak menjaganya maka semua
akan lenyap juga. Sesukses apapun pekerjaan, akan jatuh
juga jika kita malas untuk bekerja keras. Oleh karena itu,
komik ini mengajarkan anak-anak untuk menjadi pribadi yang
teguh, rajin, ulet, bertanggung jawab dan bekerja keras.
Seri: Pendidikan Moral
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Hipoksia
Anak-anak komunitas pecinta Alam SMP Suka Indah
mengikuti acara perkemahan alam bebas, di suatu hutan
di pegunungan Sonorimba. Di hutan yang gersang itu,
mereka mengamati kerusakan ekosistem seluruh hutan.
Tapi tiba-tiba Rani pingsan. Ia pusing dan sesak napas.
Mereka kembali ke perkemahan untuk memberikan Rani
tabung oksigen. Rani sadar setelah diberikan oksigen.
Guru pembimbing menjelaskan bahwa Rani sedang
terkena hipoksia.
Komik ‘Hipoksia’ memberikan informasi tentang penyakit
hipoksia atau kekurangan oksigen. Kandungan oksigen
di dataran tinggi lebih sedikit (senggang), sehingga dapat
menyebabkan hipoksia/kekurangan oksigen. Apalagi
jika ditambah dengan keadaan alam yang gersang.
Hipoksia ini terjadi karena tekanan oksigen di paru-paru
lebih besar daripada di luar tubuh. Cara menangani
penderita hipoksia yaitu dengan memberikan oksigen
tambahan.
Seri: Pendidikan Kesehatan
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Hati-hati, Cacing di Sekitarmu!
Di sebuah SD di pinggiran kota, ibu guru sedang
menjelaskan pelajaran mengenai cacing. Jutaan
manusia di dunia memiliki cacing di dalam tubuh.
Cacing ini bisa menyebabkan orang menderita anemia,
sakit perut dan kehilangan nafsu makan. Ibu guru juga
menjelaskan beberapa jenis cacing yang bisa tumbuh
dalam tubuh manusia, seperti cacing gelang dan cacing
tambang.
Komik ‘Hati hati, Cacing di Sekitarmu!’ memberikan
informasi tentang jenis-jenis cacing penyebab sakit
cacingan, serta cara menghindarinya. Cacing-cacing
bisa masuk ke tubuh manusia melalui banyak hal.
Salah satunya yaitu masuk melalui telapak tangan dan
kaki saat bermain di tempat kotor. Cacing yang masuk
ke dalam tubuh akan menyebabkan orang tersebut
mengidap penyakit cacingan.
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Selalu Bersyukur
Donna sejak kecil bercita-cita menjadi dokter. Berkat
kerja keras ayahnya, Donna akhirnya bisa menempuh
kuliah kedokteran. Namun tanpa disangka Donna,
kuliah kedokteran membuat dirinya begitu sibuk dan
melelahkan. Ia tak punya waktu untuk santai. Donna
selalu mengeluh, mengeluh dan mengeluh. Tapi suatu
ketika saat kerja praktek di desa terpencil, Donna
berkenalan dengan anak kecil pejuang kanker. Melihat
semangat hidupnya yang begitu besar, Donna sadar
bahwa tak sepatutnya ia mengeluh sepanjang hari.
Komik ‘Selalu Bersyukur’ memberikan ajaran kepada
anak-anak untuk tidak selalu mengeluh, melainkan
tetap bersyukur. Mengeluh memang hal yang mudah
dilakukan saat kita berada dalam keadaan terpuruk.
Namun tahukah bahwa ada banyak orang lain yang
keadaannya jauh lebih terpuruk dari kita? Oleh karena
itu, komik ini mengajarkan anak-anak agar menjadi
pribadi yang tidak suka mengeluh, melainkan selalu
bersyukur atas berkat yang sudah diterima.
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Pesan Botol Pak Bakri
Pak Bakri adalah warga Desa Sukoharjo yang suka
sekali mabuk-mabukan. Hampir setiap hari ia pergi
semalaman, pulang ke rumah pukul enam pagi dalam
keadaan mabuk. Suatu hari, Pak Bakri batuk-batuk dan
mengeluarkan banyak darah. Ida sang istri dibantu para
tetangga membawa Pak Bakri ke rumah sakit. Setelah
diperiksa, dokter mengatakan bahwa Pak Bakri mengidap
sakit sirosis hati yang cukup parah. Penyakit ini muncul
sebagai akibat kebiasaan Pak Bakri yang terlalu banyak
mengonsumsi alkohol dalam minuman keras.
Komik ‘Pesan Botol Pak Bakri’ memberikan informasi
kepada anak-anak tentang bahaya minuman keras
terhadap kesehatan. Minuman keras bisa menyebabkan
seseorang terkena berbagai penyakit mematikan, seperti
sirosis hati dan kanker hati. Penyakit-penyakit ini tidak
bisa dipastikan kesembuhannya, melainkan hanya bisa
dikurangi tingkat keparahannya. Komik ini mengajak
masyarakat khususnya remaja untuk menjauhi miras demi
kesehatan diri sendiri.
Seri: Pendidikan Kesehatan
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Belum Saatnya Naik Motor
Suatu hari di Desa Blimbingsari, Yoyok keluar rumah
mengendarai motor. Ia tidak menggunakan helm dan tidak
memiliki SIM karena umurnya masih 14 tahun. Tapi karena
sudah bisa mengendarai motor, ayahnya mengizinkan
Yoyok pergi menjemput Anto lalu ke supermarket. Agar
cepat sampai ke supermarket, Yoyok melawan arus
sekaligus berbelok melawan rambu dengan kencang.
Tanpa disangka, dari arah berlawanan ada mobil berbelok,
dan tabrakan pun tidak dapat dihindarkan. Anto terpental
dan harus dilarikan ke UGD. Sementara Yoyok harus
mempertanggungjawabkan kesalahannya di pengadilan.
Komik ‘Belum Saatnya Naik Motor’ memberikan peringatan
kepada masyarakat tentang bahaya mengendarai motor di
bawah umur. Motor bisa menjadi malapetaka bila dikendarai
anak di bawah umur, apalagi tanpa pengetahuan dan
keahlian khusus. Anak-anak juga belum mampu membaca
rambu, dan emosinya masih labil. Oleh karena itu, komik
ini diharapkan dapat mengingatkan para orang tua agar
tidak membiarkan anak di bawah umur mengendarai motor,
sekaligus mencegah niat anak untuk berkendara terlalu dini.
Seri: Pendidikan Moral
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Sengatan Belut dari Amazon
Hujan turun sangat lebat. Di rumah Lila menggantiganti channel televisi, tapi tidak menemukan film yang
cocok dengan suasana hatinya. Ia meminta laptop pada
kakaknya untuk bermain game, tapi tak diperbolehkan.
Lila kembali ke ruang tamu, dan matanya tertuju pada
sebuah majalah yang tergeletak di meja. Ia tertarik, lalu
membacanya. Ternyata, majalah tersebut membahas
seluk-beluk belut listrik. Ayahnya pun menjelaskan pada
Lila tentang belut listrik.
Komik ‘Belut Listrik’ memberikan informasi tentang belut
listrik sebagai salah satu hewan penghasil listrik. Bagianbagian tubuh belut listrik memiliki kekuatan listrik yang
berbeda-beda, namun mampu mencapai hingga 660
volt. Belut listrik berasal dari daerah Sungai Amazon
di Amerika Utara, namun penyebarannya hingga kini
belum diketahui. Komik ini dapat digunakan sebagai
sumber pengetahuan, sekaligus penunjang kegiatan
pendidikan di sekolah.
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Lia Malas Keramas
Sudah satu minggu Lia belum keramas. Ibu menyuruhnya
untuk segera keramas. Dengan kesal, Lia melangkahkan
kaki ke kamar mandi lalu keramas. Setelah keramas, Lia
menyisir rambutnya yang kusut di depan cermin sambil
menggerutu. Kakek yang melihat Lia tidak bersemangat
pun menanyainya. Lia mengatakan bahwa ia malas
keramas, dan kakek langsung menjelaskan jaringanjaringan penyusun rambut beserta alasan mengapa
harus rajin keramas.
Komik ‘Lia Malas Keramas’ memberikan informasi
kepada anak-anak tentang seluk-beluk rambut. Rambut
yang tumbuh di kepala manusia, bisa menipis dan
memutih seiring bertambahnya usia. Itu karena sel-sel
induk dalam folikel rambut sudah tidak produktif lagi
seiring bertambahnya usia. Selain itu, rambut juga perlu
dirawat agar tetap sehat dan indah, tidak kusam atau
penuh kotoran. Komik ini mengajak anak-anak untuk
rajin menjaga kebersihan dan kesehatan rambut.
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Andai Buah Bisa Bicara
Buah Durian menangis. Ia sedih karena tidak ada orang
yang mau membelinya di pasar. Buah pisang dan buah
jambu mengolok durian. Mereka berkata tubuh durian
terlalu besar dan berduri, sehingga tidak ada orang
yang mau membelinya. Tapi buah semangka melerai
pertengkaran mereka. Semangka menjelaskan bahwa
manusia pasti menyukai semua buah karena rasanya
yang enak, serta manfaatnya yang banyak dibutuhkan
manusia.
Komik ‘Andai Buah Bisa Bicara’ memberikan informasi
tentang jenis-jenis buah, dan manfaatnya bagi
kesehatan. Komik ini mengenalkan pada anak-anak
tentang macam buah yang sering dijumpai di kehidupan
sehari-hari. Masing-masing buah memiliki bentuk, rasa
dan manfaat yang berbeda-beda. Dan yang pasti,
semuanya bermanfaat bagi kesehatan manusia. Komik
ini sekaligus mengajak anak untuk rajin mengonsumsi
buah-buahan setiap hari.
Seri: Pendidikan Moral
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Jauhkan Debu dari Rumahmu!
Hari ini sekolah libur. Lona bangun pagi, merapikan
tempat tidur lalu membantu ibu membersihkan rumah.
Ibu menyuruh Lona menyapu dan mengepel lantai,
sedangkan ibu membereskan barang-barang yang
berantakan. Lona bertanya apakah ibunya tidak capek
membersihkan rumah setiap hari. Memang capek,
namun ibunya menjelaskan berbagai manfaat yang
dirasakan jika rumah bersih dan rapi setiap hari.
Komik ‘Jauhkan Debu dari Rumahmu!’ memberikan
informasi kepada anak-anak tentang manfaat
rumah yang bersih. Rumah yang rapi dan bersih
akan membuat kita nyaman tinggal di dalamnya.
Selain itu, rumah bersih juga membuat kita sehat,
karena tidak ada kuman dan debu yang bertebaran.
Komik ini sekaligus mengajak anak-anak agar rutin
membersihkan rumah, sehingga tercipta hidup sehat
di masyarakat.
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Saimin Anak Berani
Saimin adalah anak seorang petani di sebuah desa.
Saimin dipindahkan ke kota bersama pamannya untuk
bersekolah di sana. Di sekolah barunya di kota, Saimin
diejek dan di-bully oleh Joni. Meski setiap hari diolokolok dengan sebutan ‘anak kampung,’ Saimin tidak
pernah marah. Suatu hari, Joni dipalak dan di-bully oleh
segerombolan kakak kelas. Melihat itu, Saimin dengan
gagah berani membantu Joni melawan kakak kelas. Meski
pada akhirnya Saimin luka-luka, tapi ia senang dapat
membantu Joni yang sedang tertindas tak bersalah.
Komik ‘Saimin Anak Berani’ mengajarkan anak-anak
untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan.
Anak-anak harus memaafkan teman yang mengolok
atau mengejeknya. Bahkan jika teman itu membutuhkan
pertolongan, anak harus dengan tulus ikut membantu.
Anak-anak juga harus dengan berani melawan segala
bentuk penindasan. Sehingga dengan membaca komik
ini, anak-anak diharapkan dapat berlaku bijak dan memiliki
sikap berani namun juga pemaaf.
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Ongky Tukang Bohong
Ongky adalah anak yang suka bercanda. Tapi kadangkadang bercandanya suka terlewat batas, sehingga
cenderung berbohong dan mempermainkan orang
lain. Boski dan Bonar adalah teman yang paling sering
dibohongi dan dipermainkan oleh Ongky. Boski dan
Bonar marah dan tidak mau percaya lagi pada perkataan
Ongky. Suatu hari saat Ongky berlari dari kejaran ibu, ia
jatuh ke dalam lubang jalan. Boski dan Bonar mendengar
teriakan minta tolong Ongky. Namun karena mereka takut
dipermainkan lagi, maka mereka mengabaikannya.
Komik ‘Ongky Tukang Bohong’ mengajarkan untuk tidak
suka berbohong, menggoda dan mempermainkan orang
lain. Orang yang sering berbohong, lama-lama akan
menghilangkan kepercayaan orang lain padanya. Apalagi
jika kebohongan yang kita lontarkan itu sebagai bentuk
candaan, maka akan membuat orang semakin kesal dan
tidak percaya lagi pada kita. Komik ini dapat membentuk
karakter anak agar menjadi anak yang jujur dan tidak
bercanda melewati batas kewajaran.
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We Love Books
Suatu hari di sebuah desa, sedang kedatangan kakakkakak mahasiswa untuk memberikan penyuluhan tentang
gerakan literasi di desa itu. Salah satu mahasiswa
bernama Kirana, menyampaikan penyuluhan di sekolah
Saipul. Kak Kirana memberikan pesan agar para siswa
berhati-hati dalam menggunakan internet. Agar internet
lebih berguna bagi kehidupan, maka sebaiknya digunakan
untuk membaca buku-buku yang diterbitkan secara online
saja.
Pendidikan.id menerbitkan komik ‘We Love Books’
untuk mendukung program Gerakan Literasi Sekolah
yang dicanangkan pemerintah. Agar gerakan GLS cepat
terwujud, maka komik ini ikut mengajarkan anak-anak
untuk selalu membiasakan diri membaca. Jika anak-anak
lebih senang menggunakan internet dalam kehidupan
sehari-hari, maka bisa dilakukan pula membaca bukubuku versi online. Membaca bukanlah momok. Anak-anak
harus mampu menggali minat baca, dimulai dari bacaan
komik-komik ringan yang sarat pengetahuan dan edukasi.
Seri: Pendidikan Moral
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5 Nilai Hidup Bernegara
Hari Senin pagi, semua siswa SD Sekarwati melaksanakan
upacara bendera. Semua siswa melakukannya dengan
tertib, kecuali Ravel dan Bagas yang justru asyik bercanda
saat jalannya upacara. Mereka tidak sadar bahwa
tindakan mereka dilihat ibu guru. Saat masuk kelas, ibu
guru langsung menegur dan menghukum mereka. Ravel
dan Bagas harus menyebutkan kelima sila Pancasila,
namun tidak hafal. Jika tak hafal, bagaimana mau
mengamalkannya?
Komik ‘5 Nilai Hidup Bernegara’ memberikan informasi
kepada anak-anak tentang pancasila dan pengamalannya.
Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman
berperilaku bagi warga negara Indonesia. Kelima silanya
mengandung nilai-nilai yang harus diamalkan dalam hidup
sehari-hari, seperti beragama, menghargai persamaan
hak, bermusyawarah untuk mufakat dan menaati hukum
yang berlaku. Komik ini meningkatkan pengetahuan
tentang Pancasila, sekaligus mengajak mereka untuk
mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Seri: Pengetahuan Umum
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Tanaman Berkhasiat
Hari Minggu pagi, Ririn dan Ani pergi ke rumah Mega.
Bersama dengan ayah dan ibu Mega, mereka memanen
kunyit dan jahe yang ditanam di belakang rumah Mega.
Ayah dan ibu Mega menjelaskan bahwa kunyit dan
jahe sebenarnya adalah rimpang tanaman yang sangat
bermanfaat. Selain sebagai rempah-rempah masakan,
jahe dan kunyit memiliki banyak manfaat untuk kesehatan.
Setelah itu, Ibu Mega dibantu oleh anak-anak bersama
membuat jamu kunyit.
Komik ‘Tanaman Tradisional’ memberikan informasi
kepada anak-anak tentang kunyit dan jahe, jenis rimpang
yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Kunyit
dan jahe dapat ditanam sebagai tanaman keluarga
dengan cara yang cukup mudah. Saat ingin digunakan
untuk obat, kunyit dan jahe bisa ditumbuk, disaring
lalu dimasak menjadi jamu. Komik ini meningkatkan
pengetahuan anak-anak apa saja manfaat kesehatan
kunyit dan jahe, serta cara mengolahnya menjadi jamu
sederhana di rumah.
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Anggang-anggang
Saat liburan, keluarga Jeffry dan Boni berlibur bersama ke
wahana permainan air ‘Suka-Suka Waterpark.’ Sewaktu
tiba di Suka-Suka Waterpark,’ Ayah Jeffry mengajari
Boni berenang. Sementara itu, Jeffry menghampiri
ayah Boni di gazebo. Saat duduk bersama ayah Boni,
Jeffry penasaran melihat anggang-anggang yang bisa
hinggap di atas air. Ayah Boni pun menjelaskan padanya
mengapa anggang-anggang bisa hinggap dan berjalan
di atas air.
Komik ‘Anggang-anggang’ memberikan informasi kepada
anak-anak tentang anggang-anggang, hewan yang
bisa berjalan di atas air. Anggang-anggang memiliki
bulu dan gelembung kecil di kaki, yang berfungsi untuk
menyeimbangkan tubuhnya saat berada di atas air.
Selain anggang-anggang, benda-benda ringan seperti
bulu dan kertas juga dapat mengambang di air. Komik
ini juga menjelaskan mengapa air dapat membuat benda
tenggelam.
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Sebuah Kisah di Jalan Raya
Pak Mono hidup sederhana bersama istri dan ketiga
putrinya yang masih kecil. Mereka sudah terbiasa untuk
pergi sekeluarga mengendarai sepeda motor. Satu sepeda
motor ditumpangi lima orang. Anak-anak Pak Mono pun
tak memakai helm. Meski sudah berulang kali diingatkan
para tetangga, namun Pak Mono mengentengkannya.
Suatu hari saat jalanan licin, Pak Mono kehilangan
keseimbangan. Mereka sekeluarga jatuh dari sepeda
motor dan dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya, anakanak Pak Mono terluka parah dan harus dioperasi.
Komik ‘Sebuah Kisah di Jalan Raya’ memberikan peringatan
kepada masyarakat tentang bahaya mengendarai motor
lebih dari satu orang. Aturan kapasitas penumpang sepeda
motor yang benar adalah hanya dua orang. Namun hingga
saat ini, masih banyak orang yang melanggar aturanaturan berkendara itu. Oleh karena itu melalui komik
ini, Pendidikan.id menghimbau masyarakat agar lebih
memperhatikan keselamatan diri saat berkendara.
Seri: Pendidikan Moral
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Persahabatan Unik Tikus-Tupai
Di suatu hutan, hiduplah tupai yang tinggal di sebuah sarang
di dalam pohon. Suatu hari, tupai pergi mengembara untuk
mencari persediaan makanan. Sepeninggal tupai, datang
seekor tikus dan menemukan sarang tupai kosong terbuka.
Ia segera masuk, membersihkan dan menempatinya. Saat
tupai kembali, keduanya bertengkar dan berebut sarang.
Mereka meminta bantuan harimau untuk menyelesaikan
permasalahan,
namun
harimau
malah
hendak
memangsanya. Mereka lari dan memutuskan untuk tinggal
bersama serta saling melengkapi.
Komik ‘Persahabatan Unik Tikus-Tupai’ mengajarkan anakanak agar tidak serakah, mau mengalah dan menghindari
pertengkaran. Anak-anak tidak boleh menjadi pribadi
yang serakah dan mengingini barang milik orang lain.
Anak-anak harus mampu mengalah dan menyelesaikan
masalah secara bijaksana, bukan dengan pertengkaran.
Komik ini memberikan pesan agar memiliki karakter yang
legowo, menyayangi sesama, tidak serakah, mau berbagi,
mengalah dan bijaksana.
Seri: Pendidikan Moral
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Hamil di Luar Nikah
Komik ini bercerita tentang Vili, seorang gadis 3 SMP
yang cantik dan banyak laki-laki yang mendekatinya.
Namun ia memilih berpacaran dengan Alif, salah satu
siswa SMA yang buruk perangainya. Bahkan, Vili menuruti
semua bujuk rayu Alif termasuk untuk berhubungan intim.
Suatu saat Vili menemukan dirinya hamil dan meminta
pertanggungjawaban Alif, namun Alif menolak keras.
Hidup Vili hancur, namun tidak ada gunanya menyesal. Ia
hanya bisa membangun kembali sisa-sisa harapan yang
dimiliki, agar ia bisa melanjutkan hidup lebih baik.
Komik ‘Hamil di Luar Nikah’ mengajarkan anak-anak
yang mulai memasuki usia remaja, agar berhati-hati dan
menjaga diri saat berpacaran. Sebagai remaja yang pintar
dan sehat, tentu harus mampu menjaga gaya berpacaran
agar tidak melakukan hal-hal yang melewati batas. Rasa
indah yang dinikmati saat berpacaran dan berhubungan
intim nyatanya tak seindah risiko yang harus ditanggung.
Risiko kehamilan di masa muda, hukuman penjara
dan hukuman sosial, yang semuanya tentu saja akan
menghancurkan masa depan sendiri.
USIA
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PerhitunganKalenderBulandanMatahari
Suatu hari, Vita memandangi kalender dan menemukan
Hari Raya Idul Fitri tahun ini jatuh pada bulan September.
Ia bertanya-tanya mengapa Idul Fitri selalu jatuh pada
tanggal yang berbeda setiap tahunnya, tidak seperti Natal
yang selalu dirayakan pada tanggal 25 Desember. Paman
mendengar pertanyaan Vita dan menjelaskan bahwa
itu disebabkan karena Idul Fitri dihitung berdasarkan
penanggalan Hijriah, sementara Natal berdasarkan
penanggalan Masehi.
Komik ‘Perhitungan Kalender Bulan dan Matahari’
memberikan informasi tentang perhitungan Kalender
Hijriah dan Kalender Masehi. Penanggalan Hijriah dihitung
berdasarkan revolusi bulan terhadap bumi, sedangkan
Penanggalan Masehi berdasarkan revolusi bumi terhadap
matahari. Ada pula yang menggunakan perpaduan antara
perhitungan bulan dan matahari, yaitu Penanggalan
Tiongkok. Komik ini dapat menjawab rasa keingintahuan
anak tentang pergeseran tanggal pada penanggalan
Hijriah, Masehi dan Tiongkok.
USIA
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Kebahagiaanku Melebihi Orang Lain
Mikha adalah teman SMA Santi yang cantik, pintar dan
kaya. Selepas kuliah, Mikha selalu berpetualang ke banyak
negara. Santi merasa iri dengan kehidupan Mikha yang
nampak membahagiakan. Meski sudah tinggal di luar negeri,
mereka masih berteman satu sama lain melalui internet. Tapi
suatu hari Santi mendapatkan kabar bahwa Mikha meninggal
karena penyakit kanker. Santi sangat menyesal telah merasa
iri denan Mikha, padahal ia sendiri telah memiliki hidup yang
tidak kalah membahagiakan bersama suami dan anaknya.
Komik “Kebahagiaanku Melebihi Orang Lain” menyampaikan
pesan agar kita tidak iri dengan kehidupan orang lain. Mungkin
sekilas tampak membahagiakan, namun sebenarnya kita
tidak mengetahui semua sisi kehidupan mereka. Kita hanya
melihat sisi kebahagiaannya, tapi tidak dengan kesedihan
mereka. Saat merasa iri dengan orang lain, sebaiknya
kita koreksi diri sendiri. Benarkah kita hanya merasakan
kesedihan saja, tanpa sedikitpun kebahagiaan? Karena
sebenarnya, setiap orang memiliki porsi kebahagiaan dan
kesedihan yang seimbang.
Seri: Pendidikan Moral
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Jauhi Napza, Jauhi Bahayanya!
Berita maraknya pemakaian narkoba menjadi headline
koran pagi ini. Ibu guru semakin was-was, karena
semakin banyak pemakai narkoba berasal dari siswasiswi SD. Ia pun memberikan tugas pada anak-anak
untuk membuat esai tentang NAPZA. Beberapa anak
mencari referensi penjelasan tentang NAPZA kepada
petugas BNN.
Komik “Jauhi NAPZA, Jauhi Bahayanya!” memberikan
informasi tentang berbagai bahaya mengonsumsi
dan menyalahgunakan NAPZA. NAPZA (Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif) memang sangat bermanfaat
jika digunakan oleh dokter sebagai obat medis. Namun
obat-obatan tersebut justru sangat berbahaya bagi
kesehatan bila disalahgunakan oleh orang awam.
Pemberian edukasi dini tentang NAPZA melalui komik
ini, dapat mencegah tingginya tingkat kematian dan
penurunan moral Bangsa Indonesia akibat NAPZA.
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Tulang Kokoh, Kuat Sampai Tua
Rita adalah seorang siswi SMA yang berbadan tambun,
sementara Sita memiliki badan yang proporsional. Rita
seringkali mengalami pegal-pegal setelah berolahraga.
Sita mengajak Rita ke rumahnya, agar Rita dapat
bertanya lebih lanjut tentang olahraga dan hidup sehat
kepada kakak ita. Ritapun berkunjung ke rumah Sita.
Setelah mendapatkan penjelasan yang cukup dari
kakak Sita yang seorang atlet, Rita dan Sita melakukan
lari pagi bersama.
Komik “Tulang Kokoh, Kuat Sampai Tua” memberikan
informasi tentang usaha-usaha yang harus dilakukan
untuk mencegah osteoporosis. Rajin berolahraga,
rutin minum susu dan makan makanan yang kaya
kalsium serta vitamin D. Upaya-upaya inilah yang akan
meminimalisir terjadinya pengeroposan tulang atau
osteoporosis di kemudian hari. Penanaman pola pikir
sehat sejak dini, sangat bermanfaat mengurangi tingkat
penderita osteoporosis di Indonesia.
USIA
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’SADARI’ Kanker Payudara
Tidak biasanya kios bubur Mbok Darmi di kantin sekolah
tutup. Tino dan Basuki kebingungan karena lapar.
Kak Omar sang kakak OSIS, memberitahukan bahwa
Mbok Darmi sedang memeriksakan diri ke puskesmas.
Mereka bertiga pun memutuskan untuk menjenguk Mbok
Darmi di rumahnya. Mbok Darmi menceritakan kondisi
kesehatannya. Ia mencurigai adanya bibit penyakit kanker
pada payudaranya.
Komik “‘SADARI’ Kanker Payudara” memberikan informasi
tentang kanker payudara dan gejala-gejalanya. Komik
ini mengingatkan remaja wanita agar memperhatikan
kesehatan payudaranya dengan cara rutin memeriksakan
diri ke dokter, serta dengan SADARI (periksa payudara
sendiri). Pemeriksaan ini untuk mengetahui secara dini
adanya gejala-gejala kanker payudara, agar bisa dibasmi
sebelum terlambat. Edukasi dini tentang kanker payudara
ini dapat mencegah tingginya angka kematian wanita
Indonesia akibat kanker payudara.
USIA
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Hewan-hewan Lucu di Rumahku
Keluarga Pak Agus adalah keluarga yang sangat
menyayangi hewan peliharaan. Mereka memelihara
angjing, kelinci dan ayam di rumah. Tidak hanya sekedar
memelihara, mereka sungguh-sungguh merawat,
memperhatikan dan menyayangi semua binatang itu.
Mereka membuatkan kandang masing-masing untuk
ayam, anjing dan kelinci. Mereka juga tidak pernah
terlambat memberi makan dan berbagai kebutuhan
kesehatannya.
Komik “Hewan-hewan Lucu di Rumahku” mengajak kita
untuk menyayangi hewan, dan mengenal macam-macam
hewan peliharaan. Ada banyak macam hewan yang bisa
digunakan sebagai hewan peliharaan di rumah seperti
anjing, kucing, kelinci, ayam dan burung. Namun jika telah
memutuskan untuk memiliki hewan peliharaan, maka kita
juga harus rajin merawat, memperhatikan dan menyayangi
hewan-hewan itu.
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Siapa Menabur, Dia Menuai
Joni adalah anak yang rajin, pandai dan selalu juara.
Namun kepandaiannya itu membuat bombom, teman
sekelasnya menjadi iri. Suatu hari, Bombom memukuli
Joni sebagai ekspresi kekesalannya pada Joni.
Ibu meminta Joni untuk tidak membalas perbuatan
Bombom, tapi fokus pada pelajaran saja. Alhasil, joni
berhasil memenangkan olimpiade dan lulus dengan nilai
yang memuaskan. Sementara Bombom tetap menjadi
anak nakal dan tidak naik kelas.
Komik ‘Siapa Menabur, Dia Menuai’ menyampaikan
pesan bahwa orang yang melakukan kebaikan, maka
akan mendapatkan kebaikan pula. Artinya, orang yang
saat ini berjerih payah, maka suatu saat akan mencapai
hasil yang baik. Sementara orang yang berbuat jahat
dan seenaknya, ia akan mendapatkan akibat buruknya
sendiri di kemudian hari. Hukum sebab-akibat atau biasa
disebut hukum karma akan selalu berlaku. Oleh karena
itu, manusia hendaknya berhati-hati dalam bertindak
dan menanamkan sikap yang baik.
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Kisah Putik dan Benang Sari
Malam ini, Rita belajar untuk mempersiapkan ujian
matematika hingga larut malam. Ia merasa bosan,
karena harus belajar terus menerus. Keesokan harinya
setelah ujian, Rita tampak lelah. Ibu guru memahami rasa
bosan dan lelah anak-anak, lalu dia memutuskan untuk
melanjutkan pelajaran IPA di taman sekolah. Di taman, Rita
terlihat sangat bersemangat ketika ibu guru menjelaskan
tentang macam-macam penyerbukan pada bunga.
Komik “Kisah Putik dan Benang Sari” memberikan
informasi
tentang
perkembangbiakkan
tanaman
secara alamiah, yang salah satunya adalah dengan
penyerbukan.
Bunga
tidak
dapat
melakukan
penyerbukannya sendiri. Mereka dibantu oleh angin, air,
hewan dan manusia agar putik dapat jatuh ke kepala
sari lalu menghasilkan pembuahan. Sementara itu
perkembangbiakkan tanaman buatan bisa dengan cara
setek, cangkok, runduk dan lainnya.
USIA
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Suka Jajan? Awas Bahaya Mengancam!
Ada larangan bagi SD Sukun untuk tidak boleh membeli jajan
di luar sekolah. Pada jam istirahat, gerbang sekolah ditutup
dan dijaga oleh satpam. Namun karena kenakalan Lukito
dan Yudi, mereka berhasil mengelabui satpam sehingga bisa
keluar sekolah secara diam-diam. Mereka membeli cilok dan
gorengan dari luar sekolah. Tanpa disadari, ibu guru melihat
tingkah nakal mereka dari kejauhan. Saat jam pelajaran
dimulai, ibu guru menegur, menghukum dan menjelaskan
kepada mereka bahaya jajan sembarangan.
Komik “Suka Jajan? Awas Bahaya Mengancam!”
memberikan informasi tentang macam-macam bahaya
jajan sembarangan. Jajanan yang dijual sembarangan
itu sangat berbahaya. Ada banyak risiko kesehatan
yang ditimbulkan, mulai penyakit diare, kelainan genetik,
hilangnya sistem kekebalan tubuh hingga kanker. Selain
karena faktor kebersihan, ada banyak faktor lain yang
menjadi penyebabnya. Contohnya adalah kualitas bahan
baku, serta adanya campuran zat pengawet atau pemanis
kimia buatan yang berbahaya bagi tubuh.
USIA
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Cerita Tentang Hujan
Nita dan keempat temannya selalu mengendarai
sepeda sendiri untuk berangkat dan pulang sekolah.
Tiap pulang sekolah, mereka berkumpul sebentar untuk
bermain di lapangan. Tapi hari ini hujan turun cukup
lebat. Nita dan keempat temannya tidak bisa bersepeda
dan bermain di lapangan. Saat menunggu ayah datang
menjemput sepulang sekolah, Nita ditemani ibu guru.
Ia menanyakan kepada ibu guru, ‘dari mana hujan
berasal?’
Komik “Cerita Tentang Hujan” memberikan informasi
tentang proses terbentuknya hujan. Hujan merupakan
salah satu bagian dari rangkaian siklus air yang terjadi
di muka bumi. Siklus air dimulai dari penguapan air laut,
pengembunan menjadi awan, jatuhnya titik air ke tanah
hingga berputar kembali pada proses penguapan. Komik
ini juga menjelaskan mengapa hujan turun berbedabeda di setiap tempat, dan mengapa terjadi mendung
atau awan gelap.
Seri: Pengetahuan Alam
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Toleransi Itu Indah
Ada empat orang yang bersahabat di suatu daerah di Bali,
bernama Anto, Meli, Wayan dan Andreas. Mereka berasal
dari suku dan agama yang masing-masing berbeda. Suatu
hari, Bali mengalami banjir di banyak tempat termasuk
perkampungan Anto. Masjid dekat rumah Anto rusak parah
dan harus diperbaiki, namun belum tersedia cukup dana.
Sahabat-sahabat Anto mengumpulkan dana dari temanteman di gereja, pura dan vihara. Akhirnya, karena semua
orang bersatu-padu tanpa memandang bulu, pembangunan
masjid pun selesai dengan cepat.
Komik ‘Toleransi Itu Indah’ memberikan informasi tentang
beragamnya macam agama di Indonesia, namun budaya
toleransi harus tercipta kuat di masyarakat. Indonesia
merupakan negara majemuk, dengan begitu banyaknya
ras, suku dan agama. Tanpa toleransi dan rasa mengasihi,
Indonesia tak akan mampu berdiri sebagai satu kesatuan
negara yang besar dan kokoh. Komik ini merupakan salah
satu upaya menumbuhkan budaya toleransi antar suku dan
agama sejak dini, sehingga Indonesia mampu menjadi negara
yang kokoh dan tidak mudah terpecah-belah akibat isu SARA.
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Awet Tanpa Bakteri
Hari ini adalah hari ulang tahun nenek. Marsha dan ayahibunya pergi ke desa untuk merayakan hari ulang tahun
nenek. Di rumah nenek, Marsha bertemu dengan Paman
Nano yang hendak pergi ke peternakan sapi. Marsha ikut
ke peternakan dan membantu paman memerah sapi.
Sambil memerah, paman menceritakan berbagai cara
untuk mengawetkan makanan dan minuman.
Komik ‘Awet Tanpa Bakteri’ memberikan informasi
kepada anak-anak tentang pembusukan makanan yang
disebabkan oleh mikroba. Makanan dan minuman yang
dibiarkan di udara terbuka, lama-lama akan membusuk
karena ditumbuhi oleh mikroba seperti bakteri. Agar
tidak mengalami pembusukan, makanan dan minuman
tersebut harus diawetkan. Terdapat berbagai cara
untuk mengawetkan makanan atau minuman, seperti
pendinginan/pembekuan,
pengasinan,
pengeringan,
pengalengan dan sterilisasi UHT.
USIA
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Bahaya Mengintai di Toilet Umum
Mutia dan Ani merupakan dua sahabat yang sifatnya
saling bertolak belakang. Ani adalah wanita yang
feminin dan suka menjaga kebersihan. Sedangkan
Mutia adalah wanita yang tomboy, jorok dan tidak rapi.
Ani selalu membawa perlengkapan kebersihannya
ke mana-mana, sementara Mutia tidak. Suatu
hari, Mutia terkena infeksi protozoa pada organ
kewanitaannya akibat kebiasaan joroknya, terutama
saat menggunakan toilet umum.
Komik ‘Bahaya Mengintai di Toilet Umum’ memberikan
informasi tentang bahaya menggunakan toilet umum,
terutama bagi wanita. Ada berbagai macam protozoa
dan bakteri yang mengancam pria ataupun wanita
saat menggunakan toilet umum. Namun terutama bagi
wanita, kebersihan alat reproduksi harus benar-benar
dijaga. Agar tidak terinfeksi protozoa atau bakteri, selalu
bawalah tisu dan perlengkapan kebersihan pribadi saat
menggunakan toilet umum.
USIA
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Di Balik Nikmatnya Makanan Instan
Ferdi dan Lukman merupakan dua sahabat yang sangat
menyukai makanan instan. Ferdi menyukai mi instan,
sementara Lukman lebih menyukai bubur, sosis dan kopi
instan. Larangan makan makanan instan dari orang tua
tidak mereka hiraukan. Suatu hari, mereka mengadakan
pesta mi instan. Hari itu juga, setelah mereka makan 10
bungkus mi instan, mereka langsung jatuh sakit. Ferdi
yang selama ini getol dengan mi instan pun merasakan
akibatnya.
Komik ‘Di Balik Nikmatnya Makanan Instan’ memberikan
informasi tentang bahaya mengonsumsi makanan
instan, terutama mi instan. Makanan instan mengandung
zat yang berbahaya untuk tubuh, serta berbagai risiko
kesehatan bila dikonsumsi terlalu banyak. Beberapa
risiko kesehatan yang ditimbulkan seperti gangguan
pencernaan, diabetes melitus, hipertiroid, kanker dan
penurunan tingkat kecerdasan.
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Tanaman Jarak, Tanaman Ajaib
Pada hari libur, Lisa, Rina dan Dino pergi berwisata ke
air terjun Desa Sumberejo. Saat mereka asyik berjalanjalan, tiba-tiba Lisa mengerang kesakitan karena sakit
gigi. Mereka menghampiri warung terdekat untuk membeli
obat nyeri gigi, namun tidak ada. Sebagai solusi alternatif,
ibu penjaga warung meneteskan getah tanaman jarak
pagar ke gigi Lisa yang berlubang. Ibu penjaga warung
juga menjelaskan berbagai manfaat tanaman itu kepada
mereka.
Komik ‘Tanaman Jarak, Tanaman Ajaib’ memberikan
informasi kepada anak-anak tentang berbagai manfaat
tanaman jarak pagar. Hampir semua bagian tanaman
jarak pagar mulai dari getah, daun, kulit batang, daging
buah dan bijinya memiliki manfaat. Salah satunya yaitu
getahnya yang berkhasiat untuk meredakan nyeri/
perih pada luka termasuk sariawan dan gigi berlubang.
Masyarakat dapat membudidayakan jarak pagar, sehingga
bisa memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari
secara maksimal.
Seri: Pengetahuan Alam
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Ayo Rutin Periksa Kesehatan!
Hari ini adalah jadwal Pak Pujo untuk periksa kesehatan
rutin. Ia berangkat ke rumah sakit bersama anaknya,
Dahlan. Setelah melakukan pemeriksaan dengan
dokter, Pak Pujo langsung menuju ke laboratorium
untuk periksa darah, dan ke ruang radiologi untuk
rontgen dada. Setelah semua pemeriksaan telah dilalui,
Pak Pujo dinyatakan sehat oleh dokter. Tidak ada bibit
penyakit yang menjangkit di tubuh Pak Pujo.
Komik ‘Ayo Rutin Periksa Kesehatan’ memberikan
informasi tentang pentingnya memeriksakan kesehatan
secara rutin/berkala. Memeriksakan kesehatan secara
rutin sangat penting, agar kita mampu memantau
kesehatan tubuh. Jika ditemukan bibit penyakit, bisa
disembuhkan sejak dini sebelum terlambat. Melalui
pemeriksaan kesehatan rutin, kita dapat menggapai
hidup sehat dan mengurangi risiko kematian akibat
penyakit ganas yang terlambat ditangani.
USIA
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Merokoklah,JikaInginUmurmuPendek!
Fikri dan Jamil adalah anak yang paling badung di SMA
Garuda. Salah satu kenakalan yang mereka lakukan
yaitu tidak ada hentinya merokok. Suatu hari, mereka
mendapatkan pelajaran pengalaman dari orang lain.
Ayah pemilik warung langganan mereka meninggal
karena menderita penyakit paru-paru kronis. Sejak itu
mereka berkomitmen untuk tidak merokok lagi, karena
tidak mau masa depan mereka hancur dan berumur
pendek akibat rokok.
Komik ‘Merokoklah, Jika Ingin Umurmu Pendek!’
memperingatkan bahwa merokok sangat berbahaya
bagi kesehatan. Sifatnya yang adiktif membuat kita sulit
untuk terlepas dari jeratan rokok. Sementara, merokok
dalam jangka waktu panjang dapat merusak paru-paru
hingga berujung pada kematian. Komik ini diharapkan
dapat mengurangi jumlah perokok di Indonesia melalui
pencegahan sejak dini pada usia remaja.
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Ini Impianku, Apa Impianmu?
Mini adalah gadis kecil yang suka menyanyi. Ibu Mini
mendaftarkan mini ke sebuah tempat kursus vokal agar
hobinya dapat terasah. Meski waktu dan tenaganya harus
banyak tersita karena latihan vokal, namun Mini tetap
tekun menjalaninya. Ia mengikuti perlombaan pertama
tapi gagal. Beberapa saat ia sempat putus asa, namun
ia bangkit lagi. Melalui kegigihannya, ia berhasil menjadi
pemenang dalam sebuah ajang pencarian bakat di televisi.
Ayah dan ibunya pun bangga dengan kesuksesan Mini
yang telah diraih setelah perjuangan cukup sulit.
Komik ‘Ini Impianku, Apa Impianmu?’ mengajarkan anakanak agar senantiasa gigih berusaha mencapai cita-cita.
Untuk mencapai keberhasilan, memang sangat dibutuhkan
perjuangan dan kegigihan. Tidak ada yang mustahil untuk
mewujudkan cita-cita, jika kita senantiasa berusaha, berlatih
dan tidak mudah putus asa jika menghadapi kegagalan.
Komik ini diharapkan dapat membentuk karakter anak yang
gigih, pekerja keras, berintegritas, mau berusaha, percaya
diri dan tidak mudah putus asa saat gagal.
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Batuk-batuk? Awas TBC!
Kakek Jukri sudah lama menderita batuk-batuk, tapi
jarang diperiksakan ke dokter. Karena tinggal serumah
dengan kakeknya, Jukri pun menjadi ketularan batukbatuk. Suatu hari ibu Jukri membawa Jukri dan kakeknya
ke dokter. Setelah melewati beberapa pemeriksaan,
dokter menyatakan bahwa mereka menderita sakit
Tuberkulosis atau biasa disebut TBC. Untungnya,
penyakit mereka belum begitu terlambat sehingga
masih bisa diobati dengan baik.
Komik ‘Batuk-batuk? Awas TBC!’ memberikan informasi
kepada anak-anak tentang penyakit tuberkulosis atau
TBC. Gejala-gejala tuberkulosis harus dicurigai sejak
dini, sehingga bisa ditangani oleh dokter sebelum
terlambat. Tuberkulosis paling banyak menyerang paruparu dengan gejala-gejala batuk lama, berat badan
turun, tidak nafsu makan, keringat malam hari, nyeri
dada, dan lesu. Batuk dapat berdahak.
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Ssshh… Gigiku Sakit!
Barry adalah anak yang malas menggosok gigi. Dalam
sehari, ia hanya menggosok gigi satu kali setiap pagi.
Malam harinya, Barry hanya berkumur dengan air saja.
Meski ia telah menghindari makanan-makanan manis,
namun tetap saja giginya sakit karena berlubang! Akhirnya,
gigi Barry harus ditambal oleh dokter gigi. Dokter pun
menjelaskan pentingnya gosok gigi, dan bagaimana cara
menjaga gigi agar tetap sehat.
Komik ‘Ssshh… Gigiku Sakit’ adalah memberikan
informasi tentang pentingnya menggosok gigi dan
bagaimana menjaga gigi agar tetap sehat. Menggosok
gigi dua kali sehari, setiap pagi dan malam sangat
penting untuk membersihkan kuman pada gigi.
Makan makanan manis juga harus dikurangi, karena
menyebabkan risiko gigi berlubang lebih besar. Namun
semua tetap harus diimbangi dengan rajin gosok gigi,
kumur menggunakan obat kumur, dan memeriksakan
gigi ke dokter secara rutin.
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Udin dan Dua Anak Ayam
Suatu hari sepulang sekolah, udin membeli dua ekor
anak ayam yang lucu. Dengan dibantu ayah-ibunya, Udin
merawat kedua anak ayam tersebut. Setelah bertumbuh
besar, dua anak ayam Udin bertelur sangat banyak.
Sebagian telurnya dijual untuk ditabung uangnya, dan
sebagian lagi dibiarkan hingga menetas menjadi ayam
dewasa. Dari situlah ketekunan Udin dimulai, hingga ia
memiliki cukup uang untuk membeli sepeda baru yang
diinginkannya.
Komik ‘Udin dan Dua Anak Ayam’ mengajarkan agar ulet
dan mau berusaha jika ingin mendapatkan keinginannya.
Sebuah pencapaian tidak bisa didapatkan dengan instan,
melainkan perlu ketekunan, tekad dan usaha untuk
mencapainya. Jika sudah bisa mendapatkan sesuatu
dari hasil kerja keras sendiri, tentunya akan jauh lebih
membanggakan daripada merengek minta sesuatu
kepada orang tua. Komik ini diharapkan dapat membentuk
karakter anak yang ulet, tekun, penyabar, pekerja keras,
hemat dan penyayang hewan.
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Gara-gara Jengkol
Semenjak diperkenalkan lauk jengkol oleh Harna, Barjo
jadi tergila-gila dengan kelezatan jengkol. Setiap hari ia
memesan nasi jengkol di warung sekolah untuk makan
siang. Suatu hari, Barjo makan jengkol di warung biasa
dengan porsi yang sangat banyak. Tapi sesaat setelah
dia selesai makan, Barjo lemas dan badannya limbung.
Saat diperiksa oleh dokter, ternyata Barjo keracunan
jengkol!
Komik ‘Gara-gara Jengkol’ memberikan informasi tentang
bahaya mengonsumsi jengkol secara berlebihan. Ini
dikarenakan biji jengkol mengandung asam jengkolat,
yang bisa menyebabkan urin mengkristal dan berbagai
gangguan pencernaan lainnya. Kondisi ini dinamakan
keracunan jengkol dan bisa dilihat dari beberapa gejala
yang muncul. Komik ini mengingatkan anak-anak agar
tidak mengonsumsi jengkol terlalu banyak, apalagi
dalam jangka waktu panjang.
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Biarlah Sengat Lebah yang Bicara
Upik dan Bardi adalah dua sahabat yang suka mengusili
teman-temannya, bahkan juga mengganggu hewan
yang tak bersalah. Suatu hari, Upik dan Bardi iseng
melempari sarang lebah dengan batu. Alhasil, lebahlebah itu keluar dan menyerang mereka. Tubuh mereka
penuh bentolan dan nyeri. Pak Wandi memberikan
pertolongan pertama sebelum akhirnya membawa
mereka ke rumah sakit.
Komik ‘Biarlah Sengat Lebah yang Bicara’ memberikan
informasi tentang pertolongan pertama saat terkena
sengatan lebah. Pertolongan pertama yang bisa
dilakukan yaitu dengan mengeluarkan sengat lebah
secepatnya terlebih dahulu sebelum dibawa ke rumah
sakit. Di rumah sakit, dokter akan memberikan suntikan
penghilang nyeri dan racun. Selain itu, komik ini juga
mendidik anak agar tidak suka iseng dan mengganggu
hewan di sekitar.
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Aduuhh, Digigit Ular!
Di desa tempat Sardi tinggal, akhir-akhir ini tersiar
kabar banyaknya warga yang menemukan ular berbisa
di sawah. Ibu sudah mengingatkan Sardi untuk tidak
bermain di sawah. Namun sayangnya, Sardi dan
teman-teman tetap saja bermain layang-layang di dekat
persawahan. Alhasil, Sardi yang tidak hati-hati pun
kakinya digigit ular weling. Teman Sardi memberikan
pertolongan pertama dan segera membawanya ke
rumah sakit.
Komik ‘Aduuhh, Digigit Ular!’ memberikan informasi
tentang pertolongan pertama saat digigit ular berbisa.
Caranya yaitu dengan membalut bagian tubuh yang
terkena bisa sekuat mungkin agar bisa tak menyebar ke
organ yang lain, lalu segera berobat ke rumah sakit. Komik
ini juga menjelaskan perbedaan ciri-ciri ular yang berbisa
dan tidak berbisa. Perbedaan itu bisa dilihat dari bentuk
kepala, gigi, luka gigitan, tingkah laku dan warna sisik
ularnya.
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Dari Sabit ke Purnama
Yola bersama orang tuanya berlibur ke Pulau Bali.
Mereka menyeberang ke Pulau Bali dengan naik kapal.
Saat malam hari di atas kapal, Yola memandangi
bulan di langit. Ia bertanya-tanya apakah bulan
tetap pada tempatnya, atau berputar seperti bumi?
Ayah menghampiri Yola dan menjelaskan tentang
pergerakan bulan serta dampaknya bagi keadaan di
bumi.
Komik ‘Dari Sabit ke Purnama’ memberikan informasi
tentang pergerakan bulan serta dampaknya bagi
kehidupan di bumi. Pergerakan bulan itu meliputi
rotasi bulan, dan revolusinya dalam mengelilingi bumi
sekaligus matahari. Sedangkan dampak pergerakan
bulan bagi kehidupan di bumi antara lain munculnya
fase bulan, gerhana bulan, gerhana matahari sekaligus
terjadinya pasang surut dan pasang naik air laut.

USIA

7+

Seri: Pengetahuan Umum

Katalog Komik Pendidikan

59

85

KOMIK

Menguak Tabir Minyak Bumi
Siswa-siswi kelas 5 SD Mahoni mengadakan kegiatan
wisata ke Taman Safari. Pagi-pagi sekali, mereka
berangkat bersama-sama menggunakan bus. Di
perjalanan, bus yang mereka tumpangi berhenti di
pom bensin untuk mengisi bensin. Sally bertanya pada
bu guru mengenai asal-usul bensin. Selagi antri, bu
guru pun menjelaskan asal-usul, cara menemukan
dan manfaat minyak bumi sebagai bahan pengolahan
bensin.
Komik ‘Menguak Tabir Minyak Bumi’ memberikan
informasi tentang asal minyak bumi, cara menemukan
dan mengolahnya menjadi bahan baku siap pakai.
Minyak Bumi merupakan bahan baku berbagai
kebutuhan manusia seperti bensin, solar, minyak
tanah, avtur, parafin, gas LPG, plastik, karet sintetits,
deterjen dan pupuk. Komik ini juga menjelaskan tentang
sejarah ditemukannya minyak bumi hingga proses
penambangannya.
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Bloom, Sungai Jadi Hijau!
Hari ini ferry dan teman-temannya pergi memancing
di Sungai Loak. Sesampainya di Sungai Loak, mereka
sangat kaget saat melihat sungai yang dulunya jernih
dan deras itu kini kering dan berbau busuk. Tidak hanya
itu, sungai yang volume airnya telah sedikit itu berwarna
hijau! Handi anak paling pintar dari lima sekawan itu pun
menjelaskan peristiwa yang sedang terjadi. Jawabannya
adalah sungai Loak sedang terkena Bloom!
Komik ‘Bloom, Sungai Jadi Hijau!’ memberikan
informasi tentang peristiwa bloom, apa penyebabnya,
bagaimana gejala dan dampaknya bagi perairan. Bloom
adalah peristiwa meledaknya populasi fitoplankton
di perairan, baik sungai, danau, laut atau samudera.
Saat mengalami Bloom, perairan menjadi berwarna
hijau-kebiruan atau merah. Warna ini bergantung pada
jenis fitoplankton yang berkembang. Selain itu, Bloom
dapat menyebabkan semua ekosistem perairan mati
keracunan.
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Benda yang Berubah-ubah
Hari ini Erick serta keluarganya pergi bertamasya ke
danau. Erick sangat senang. Namun sesampainya
di danau, ia bingung karena melihat air danau tidak
lagi sebanyak saat terakhir kali mereka datang.
Ayah menjelaskan bahwa air laut tersebut banyak
menguap karena musim kemarau. Peristiwa ini terjadi
karena adanya perubahan wujud benda. Ayah pun
menguraikan macam-macam perubahan wujud benda
kepada Erick.
Komik ‘Benda yang Berubah-ubah’ memberikan
informasi tentang macam-macam proses perubahan
wujud benda. Benda memiliki tiga wujud dasar yaitu
padat, cair dan gas. Wujud benda dapat berubah
karena adanya perubahan pada tekanan suhu di
sekelilingnya. Macam-macam proses perubahan
wujud benda karena suhu tersebut yaitu menguap,
mengembun, membeku, melebur, menyublim dan
menghablur.
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Tak Ada Gigi, Empedal pun Jadi
Hari ini Tiwi dan Widya berkunjung ke rumah Paman.
Sesampainya di sana, Paman sedang sibuk memberi
makan burung-burung peliharaannya. Tiwi dan Widya
memperhatikan tingkah laku burung-burung tersebut
saat makan. Mereka bingung, mengapa burung bisa
makan dengan cepat? Paman menjawab hal itu terjadi
karena burung tak punya gigi dan langsung menelan
makanannya. Ia juga menjelaskan bagaimana proses
pencernaan burung.
Komik ‘Tak Ada Gigi, Usus pun Jadi’ memberikan informasi
tentang sistem pencernaan burung. Burung tidak memiliki
gigi, sehingga makanan hanya ditelan dan baru akan
dihancurkan oleh organ pencernaan di dalam tubuh.
Makanan memperoleh cairan pelunak di dalam lambung
kelenjar, dan diremas-remas oleh otot-otot empedal.
Komik ini juga menjelaskan bahwa burung bisa terserang
sakit cacingan, tetelo, flu dan depresi. Oleh karena itu,
manusia harus senantiasa menjaga dan memelihara
burung dengan baik agar tidak sakit.
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Beranilah pada Kerangka Tubuhmu!
Saat jam istirahat, Feli bermain kejar-kejaran dengan
teman-temannya. Namun karena tidak berhati-hati, Feli
pun terjatuh. Kakinya berdarah dan harus dirawat di
UKS. Di UKS, Feli menangis ketakutan karena melihat
patung rangka tubuh yang ada di pojok ruangan. Bu
guru pun menjelaskan bahwa itu hanyalah patung untuk
mempelajari rangka tubuh manusia. Ia juga menguraikan
macam-macam tulang rangka yang menyusun tubuh
manusia.
Komik
‘Beranilah
pada
Kerangka
Tubuhmu!’
memberikan informasi tentang rangka manusia. Rangka
manusia terdiri dari rangka tengkorak, penyusun
badan hingga anggota gerak atas dan bawah. Masingmasing rangka memiliki tulang-tulang penyusun yang
saling bersambungan. Jumlah dan fungsi masingmasing tulang pun berbeda satu sama lain. Komik ini
juga meluruskan pemikiran anak-anak bahwa patung
skeleton adalah benda yang menakutkan.
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Belajar dan Bermain Alat Musik
Komik ‘Belajar dan Bermain Alat Musik’ membahas
tentang macam-macam alat musik beserta cara
memainkannya. Anak-anak perlu diperkenalkan dengan
berbagai macam alat musik sedari dini. Selain untuk
melatih pengetahuan dan kecerdasan anak, namun
juga karena musik merupakan salah satu unsur penting
dalam kehidupan. Musik merupakan bahasa universal
manusia sekaligus seni hiburan yang banyak digunakan
untuk mengekspresikan suasana hati.
Contoh alat musik modern seperti piano, gitar, biola,
terompet dan saksofon. Contoh alat musik tradisional
yaitu akordion, angklung, gamelan, calung dan tehyan.
Karakter ‘Leli’ dalam komik ini menjelaskan bagianbagian alat musik dan cara memainkannya, seperti
apakah ditiup, dipetik, ditekan, digesek atau dipukul.
Selain itu, komik ini memberikan tips kepada anak-anak
agar dapat memainkan alat musik dengan mudah.
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Tutup Pintumu Awas Pencuri
Sugi adalah anak yang nakal. Dia selalu membongkar
semua barang penting di rumah untuk dibuat mainan,
namun tidak pernah ia kembalikan ke tempatnya.
Contohnya seperti barang-barang berharga yang ada
di lemari, termasuk juga telepon seluler ayah. Sugi
juga anak yang teledor. Ia sering pergi keluar rumah
tanpa menutup pintu. Suatu hari rumah Sugi kecurian
karena keteledorannya sendiri. Sejak itu, Sugi jera. Ia
janji tidak akan nakal dan teledor lagi.
Komik ‘Tutup Pintumu Awas Pencuri’ mengajarkan
anak untuk selalu waspada terhadap tindak pencurian.
Barang-barang penting dan berharga bukanlah
mainan yang boleh digunakan sembarangan,
melainkan harus tersimpan rapi. Selain itu, anak-anak
harus membiasakan diri menutup bahkan mengunci
pintu saat hendak pergi. Anak tidak boleh teledor atau
pun ceroboh, melainkan harus bertanggung jawab
terhadap keamanan barang-barang di sekitarnya.
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Pikiran Pemenang
Seto adalah anak yang periang. Suatu ketika, ia mengalami
kecalakaan yang menyebabkan kerusakan pada saraf
matanya dan ia menjadi buta seumur hidup. Seto sangat
terpuruk, ia berubah menjadi pemarah dan pemurung.
Suatu hari, ibunya memanggilkan seorang guru privat
untuknya. Guru itu menceritakan kisah hidupnya sendiri
serta Helen Keller yang juga penyandang disabilitas,
namun mampu menjadi sukses karena pantang menyerah.
Komik ‘Pikiran Pemenang’ mengajarkan anak-anak agar
tidak menyerah meski mengalami kegagalan, melainkan
harus bangkit kembali membawa visi dan tekad yang baru.
Helen Keller merupakan seorang tokoh yang mengalami
buta, tuli dan bisu sejak bayi. Hidupnya sangat gelap,
sunyi dan menyedihkan. Namun ia mampu bangkit dan
melakukan hal yang berguna bagi banyak orang. Komik ini
diharapkan dapat membentuk karakter anak yang pantang
menyerah, tidak mudah berkecil hati, gigih dan mampu
menjadi seorang pemenang.
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Ubah Sampah Jadi Listrik
Sejak satu bulan yang lalu, Kak Sofi tidak lagi tinggal
bersama keluarganya di kota. Ia tinggal di desa untuk
melakukan penelitian di sebuah peternakan sapi.
Karena Maya, adik Kak Sofi merasa rindu, maka
keluarganya pun pergi ke desa menjenguk Kak Sofi.
Di peternakan, Maya bingung dengan adanya sampah
yang menumpuk. Kak Sofi menjelaskan bahwa sampah
itu akan diolah menjadi energi biogas untuk memenuhi
kebutuhan listrik para warga desa.
Komik ‘Ubah Sampah Jadi Listrik’ menginformasikan
tentang energi biogas yang bisa digunakan sebagai
sumber energi listrik alternatif. Energi biogas dibentuk
dari sampah organik yang diolah dalam sebuah mesin
bernama digester. Lalu biogas akan diolah pada alat
pembangkit listrik untuk menghasilkan aliran listrik
yang siap pakai. Komik ini memberikan pengetahuan
tentang pemanfaatan sumber energi alternatif,
sekaligus sebagai solusi untuk masalah keterbatasan
sumber daya alam.
Seri: Pengetahuan Alam
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Ancaman Kencing Tikus
Pak Marto adalah seorang petani yang setiap hari
bekerja mengurus sawahnya. Namun sayangnya Pak
Marto sering tidak memperhatikan kebersihan dirinya
sendiri. Ia selalu mencuci tangan dan kakinya dengan air
sungai yang mengalir. Istri dan para tetangganya sudah
mengingatkan, namun Pak Marto tidak menggubrisnya.
Suatu saat, Pak Marto jatuh sakit. Dokter mengatakan
bahwa Pak Marto terkena penyakit kencing tikus.
Komik ‘Ancaman Kencing Tikus’ memberikan informasi
tentang penyakit kencing tikus atau leptospirosis,
mulai dari definisi, penyebab, pengobatan hingga
pencegahannya. Leptospirosis adalah penyakit yang
disebabkan oleh bakteri leptospira yang disebarkan
melalui urin atau darah hewan yang terinfeksi bakteri
ini. Hewan yang dapat menjadi pembawa leptospirosis
yaitu anjing dan beberapa jenis hewan pengerat seperti
tikus, sapi serta babi. Anak-anak dan orang tua harus
mewaspadai kebersihan lingkungan sekitar, agar tidak
terinfeksi penyakit ini.
Seri: Pendidikan Kesehatan
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Buah dalam Tiga Bahasa
Komik ‘Buah dalam Tiga Bahasa’ membahas tentang
berbagai jenis buah dan nama-namanya dalam
tiga bahasa sekaligus. Tiga bahasa tersebut yaitu
Bahasa Indonesia, Inggris dan Mandarin. Ketiganya
merupakan bahasa yang saat ini telah menjadi bahasa
internasional, sehingga harus diperkenalkan kepada
anak-anak sejak dini.
Ada banyak jenis buah yang dihasilkan oleh alam,
namun hanya sedikit yang mudah dikenal oleh anakanak. Komik ini memperkenalkan 40 jenis buah mulai
dari yang jarang hingga sering dikenal masyarakat,
lengkap beserta gambar-gambar yang identik dengan
buah aslinya. Sehingga tidak hanya memperkaya
kosakata bahasa, namun anak-anak juga belajar
untuk mengenal ragam buah hasil kekayaan alam.

USIA

5+

Seri: Pengetahuan Umum

96

KOMIK

Hidungku Keluar Darah?
Cuaca sering berubah-ubah. Sebentar dingin, sebentar
panas. Banyak warga yang jatuh sakit karena cuaca
yang tak menentu ini. Namun Surya justru bermain
di lapangan ketika matahari bersinar sangat terik.
Sore harinya cuaca berubah menjadi berangin, dingin
dan kering. Saat akan pulang ke rumah, Surya tibatiba mimisan. Seorang dokter kebetulan lewat. Ia pun
membantu Surya agar pendarahan di hidungnya itu
segera berhenti.
Komik ‘Hidungku Keluar Darah?’ memberikan informasi
tentang mimisan, mulai dari definisi, penyebab,
pengobatan
hingga
pencegahannya.
Mimisan
merupakan salah satu penyakit pada anak-anak yang
tidak menimbulkan bahaya serius dan tidak menular.
Meski begitu, tetap diperlukan langkah-langkah yang
cepat dan tepat untuk menangani mimisan. Salah
satunya yaitu dengan duduk tegak, sedikit menunduk
dan memncet cuping hidung selama 5 - 10 menit.
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Satu Hari Di Gedung Bioskop
Hari Sabtu, Fitri pergi ke bioskop bersama ayah
dan ibu. Ia sangat senang karena akan menonton
Film Cinderella. Namun ketika antre membeli tiket,
ayah Fitri justru memberikan seluruh uangnya untuk
sekelompok anak panti asuhan yang gagal menonton
karena kekurangan uang untuk membeli tiket. Awalnya
Fitri marah dan kecewa, namun kemudian ia sadar
apa yang ayahnya lakukan itu sangat berharga dan
membanggakan.
Komik ‘Satu Hari di Gedung Bioskop’ mengajarkan
kepada anak-anak sejak dini untuk tidak egois,
melainkan harus murah hati dan suka menolong
orang lain. Rela berkorban untuk menolong orang lain
memang bukanlah hal yang mudah, bahkan seringkali
menyakitkan. Namun lebih daripada itu, melihat senyum
orang-orang yang kurang mampu dari kita sebenarnya
lebih membanggakan daripada berdiam di atas tangis
mereka.
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Alat Ajaib Untuk Telinga Alif
Hari Minggu Alif, Rini dan Doni bermain bersama
di rumah Doni. Mereka bermain petak umpet di
halaman. Namun ada yang salah dengan telinga Alif.
Ia tidak pernah menyahut dengan cepat saat Rini
dan Doni memanggil atau berbicara dengannya. Alif
menceritakan keluhannya pada ibu, lalu ibu segera
membawanya ke dokter THT. Dokter mengatakan Alif
mengalami gejala tuli ringan dan harus menggunakan
alat bantu dengar agar dapat mendengar dengan
jelas.
Komik ‘Alat Ajaib di Telinga Alif’ menginformasikan
tentang alat bantu dengar, alat yang bisa digunakan
saat mengalami gangguan pendengaran. Ketulian total
ataupun ringan dapat diatasi dengan alat bantu dengar.
Bukan berarti telinga manusia dapat sembuh kembali,
namun alat ini hanya membantu manusia untuk dapat
mendengar suara di sekitarnya dengan jelas. Komik ini
dapat menjadi pengetahuan bagi anak-anak dan orang
tua tentang solusi kerusakan telinga.
Seri: Pendidikan Kesehatan
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Keringat Bikin Sehat
Hari ini sekolah Dudung mengadakan pemeriksaan
kesehatan rutin. Dari hasil pemeriksaan, Dudung
didiagnosa
mengalami
pra-obesitas.
Setelah
mengetahui hal ini, ibu Dudung bertindak cepat
dengan berkonsultasi pada paman yang kebetulan
seorang dokter. Paman menasehati Dudung untuk
rajin berolahraga dan menjaga pola makan sehat.
Komik ‘Keringat Bikin Sehat’ menginformasikan
tentang pentingnya berolahraga untuk menjaga
berat badan tetap ideal dan sehat. Berat badan
yang berlebihan atau obesitas sangat berbahaya
bagi kesehatan. Agar terhindar dari obesitas, maka
manusia harus rajin berolahraga dan menjaga pola
makan yang sehat. Dengan begitu tubuh akan terlihat
lebih indah karena ideal, serta terasa lebih bugar dan
kuat.
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Dindaku Sayang Dindaku Malang
Komik ‘Dindaku Sayang, Dindaku Malang’ menceritakan
kehidupan seorang gadis remaja yang masa depannya
menjadi kacau balau, akibat tidak bisa menjaga diri di
masa remaja. Ia dipaksa melakukan hubungan seks
pranikah dengan pacarnya, namun kemudian sang pacar
pergi meninggalkannya saat tahu bahwa ia hamil. Dinda
melahirkan dalam kondisi anaknya telah meninggal,
namun hukum mengatakan bahwa Dinda membunuh
anaknya sendiri. Segala penderitaan Dinda lalui sendiri,
termasuk menanggung malu dan jeratan penjara.
Cerita yang diangkat dalam komik ini terinspirasi dari
kisah nyata dan dimodifikasi sehingga sesuai untuk anakanak. Komik ini memberikan pesan kepada gadis remaja
agar berhati-hati menjaga dirinya, karena sekali saja ia
mengambil keputusan yang salah, maka kehidupannya
akan hancur lebur bagai jatuh tertimpa tangga. Remaja
wanita harus memiliki karakter yang berintegritas,
berpendirian teguh, tidak mudah terpengaruh pacar
atau teman, selalu waspada, mampu menjaga diri dan
berpikir panjang sebelum mengambil risiko.
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Kapal Selam
Sebelum pulang, ibu guru memberikan tugas
menggambar alat transportasi kepada anak-anak.
Doddy, Aris dan Reynald mengerjakan tugas bersamasama. Sebelum menggambar, ketiganya asyik
berdiskusi tentang alat transportasi apa yang akan
digambar. Mereka ingin menggambar alat transportasi
yang jarang ditemukan pada umumnya, yaitu kapal
selam!
Komik ‘Kapal Selam’ menginformasikan tentang cara
kerja dan bagian-bagian kapal selam. Kapal selam
merupakan sebuah kapal yang bergerak di bawah
permukaan air. Kapal selam dapat tenggelam karena
prinsip pembuatan kapalnya menggunakan hukum
Archimedes. Tangki pemberat merupakan bagian
kunci yang membantu kapal agar dapat menerapkan
hukum Archimedes, yaitu untuk mengatur kapal agar
timbul atau tenggelam.

Seri: Ilmu Pengetahuan Alam
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Kehormatan Suatu Pekerjaan
Vito merupakan karyawan baru yang bekerja dalam masa
percobaan sebagai staf marketing. Masa percobaannya
hampir habis, namun ia tak kunjung dapat memenuhi
target. Ia mengeluh dan patah semangat. Tiba-tiba ia
bertemu dengan nenek tua renta yang penuh semangat
menjual bakpaonya di tengah kebisingan jalan raya. Vito
terharu dengan kegigihan nenek itu, dan merasa malu
dengan dirinya yang begitu lemah. Akhirnya, ia pun
memutuskan untuk bangkit dan berusaha sekuat tenaga
mengalahkan ketidakmampuannya.
Komik ‘Kehormatan Suatu Pekerjaan’ mengajarkan anakanak agar selalu menghargai dan tidak menyerah pada
pekerjaan yang dimiliki. Setiap pekerjaan pasti memiliki
kesulitan dan tantangannya sendiri, namun manusia harus
tetap berjuang dan tidak menyerah dengan kesulitan yang
dialami. Manusia harus tetap bersyukur dan menghargai
pekerjaan yang dimiliki, karena pekerjaan merupakan
suatu kehormatan. Asal mau bekerja lebih keras dan tidak
putus asa, pekerjaan apa pun pasti akan mendatangkan
kesuksesan di masa depan.
Seri: Pendidikan Moral
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Aku Bukan Anak Kutukan
Sejak berumur 4 tahun, Parni mengidap penyakit
aneh. Ia sering terjatuh mendadak, lalu kejangkejang dan mulutnya berbuih. Dukun paling terkenal
di kampung mengatakan Parni terkena kutukan yang
tidak bisa disembuhkan. Parni dikucilkan karena gelar
‘anak kutukan’ yang diberikan padanya itu. Hingga
suatu ketika, seorang dokter datang dan mendiagnosa
Parni menderita penyakit epilepsi. Setelah menjalani
pengobatan, Parni pun pulih.
Komik ‘Aku Bukan Anak Kutukan’ memberikan informasi
tentang penyakit epilepsi, mulai dari pengertian, gejala
dan cara mengatasinya. Epilepsi bukanlah kutukan
atau penyakit mistis, melainkan penyakit kronis yang
menyerang ssitem saraf manusia. Gejala epilepsi
seperti kejang-kejang dan mulut berbuih. Penderita
epilepsi membutuhkan pertolongan dan dukungan
dari orang-orang terdekatnya, bukan malah menjadi
bahan tontonan atau tertawaan.
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Berlian dan 14 Anjing
Suatu hari, Berlian dan Safira melihat gerombolan anak
laki-laki yang menyiksa seekor anjing kecil. Berlian dan
Safira menolong anjing dari tangan anak-anak nakal itu.
Mereka mengobati luka anjing itu, lalu menyerahkannya
kepada sepasang suami istri yang memelihara 14
anjing di rumahnya. Sejak itu, Berlian dan Safira selalu
mengunjungi rumah suami-istri itu untuk bermain
dengan 14 anjing mereka.
Komik ‘Berlian dan 14 Anjing’ mengajarkan anak-anak
agar menyayangi binatang, bukan malah menyakitinya.
Manusia harus memiliki hati yang lembut dan menyayangi
semua makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan.
Semua makhluk yang hidup dan bertumbuh merupakan
ciptaan Tuhan, sama-sama membutuhkan kasih sayang
untuk berkembang biak dengan baik.
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Kecil Teman Besar Lawan
Pagi itu, ibu-ibu kampung ramai-ramai memasak
untuk korban bencana alam. Mereka membuat tenda
besar sebagai dapur umum di dekat kampung. Saat
ibu-ibu sedang beristirahat, Todi menyelinap masuk
ke tenda dan mencoba menyalakan korek api. Ia
kaget saat api menyala, dan melemparkan korek itu ke
tanah. Lalu, boom! Api menjalar dan menghanguskan
seluruh isi tenda. Beruntungnya, para warga berhasil
menyelamatkan Todi dari lalapan api.
Komik ‘Kecil Teman Besar Lawan’ mengajarkan anakanak agar tak bermain-main dengan korek api. Jika
digunakan dengan benar, api bisa menjadi teman
bahkan bermanfaat bagi kehidupan manusia seharihari. Namun jika disalahgunakan, api dapat membawa
malapetaka bahkan maut bagi manusia. Oleh karena
itu, anak-anak perlu terus diingatkan agar tidak
menganggap korek api sebagai mainan.
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Mataku Sulit Terpejam
Panji adalah anak yang berprestasi dan selalu menjadi
juara kelas. Namun selama dua minggu terakhir,
Panji mengalami sulit tidur. Setiap malam ia selalu
dilanda kecemasan akan ujian mendatang. Karena
malamnya tak bisa tidur, Panji jadi sering ketiduran
di kelas. Segala macam cara telah dilakukan, namun
penyakit insomnia-nya ini tak kunjung sembuh. Ia pun
memutuskan untuk berobat ke psikiater.
Komik ‘Mataku Sulit Terpejam’ menginformasikan
tentang penyakit insomnia, mulai dari pengertian,
gejala, penyebab dan cara mengatasinya. Penderita
insomnia akan mengalami susah tidur di malam hari
dalam jangka waktu lama. Penyebabnya karena pikiran
yang terlalu padat dan berat. Ada beberapa usaha
yang harus dilakukan untuk mengatasi insomnia,
di antaranya yaitu konsultasi dengan psikiater dan
minum obat tidur jangka pendek.

Seri: Pendidikan Kesehatan
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Hewan dalam Tiga Bahasa
Komik ‘Hewan dalam Tiga Bahasa’ membahas
tentang berbagai jenis hewan dan nama-namanya
dalam tiga bahasa sekaligus. Tiga bahasa tersebut
yaitu Bahasa Indonesia, Inggris dan Mandarin.
Ketiganya merupakan bahasa yang saat ini telah
menjadi bahasa internasional, sehingga harus
diperkenalkan kepada anak-anak sejak dini.
Ada banyak jenis hewan yang hidup di alam, namun
hanya sedikit yang mudah dikenal oleh anak-anak.
Komik ini memperkenalkan 60 jenis hewan mulai
dari yang jarang hingga sering dikenal masyarakat,
lengkap beserta gambar-gambar yang identik
dengan hewan aslinya. Sehingga tidak hanya
memperkaya kosakata bahasa, namun anak-anak
juga belajar untuk mengenal keberadaan ragam
hewan yang ada di alam.
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Mengenal Huruf ABC
Buku
pra-sekolah
‘Mengenal
Huruf
ABC’
memperkenalkan 26 huruf abjad kepada anak-anak,
mulai dari penulisan abjad hingga contoh benda dalam
Bahasa Indonesia yang namanya berawalan dengan
masing-masing abjad. Buku pra-sekolah ini dapat
menjadi pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah
untuk belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Jangan Jongkok Sembarangan
Sebagian besar warga desa memiliki kebiasaan jorok,
yaitu suka BAB sembarangan. Sementara Dodi suka
bermain-main dengan tanah tanpa memakai sarung
tangan dan sandal. Sepulang ia bermain, ia langsung
saja makan tanpa mencuci tangan dan kakinya dulu.
Suatu ketika, Dodi mengalami sakit perut yang luar
biasa. Ternyata ia terkena cacingan karena suka
bermain dengan tanah yang telah tercemar cacing feses
warga yang selalu BAB sembarangan.
Komik
‘Jangan
Jongkok
Sembarangan’
menginformasikan tentang bahaya Buang Air Besar
(BAB) sembarangan. Air atau tanah yang terkontaminasi
oleh bakteri feses dapat berputar kembali masuk ke
tubuh manusia. Akibatnya, berbagai penyakit dapat
menyerang tubuh manusia yang ikut terkontaminasi.
Oleh karena itu, manusia harus menjaga kebersihan
lingkungan (dari bakteri BAB), sehingga kesehatan
tubuh pun ikut terjaga.
Seri: Pendidikan Kesehatan
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Empat Sekawan Mengguncang Dunia
Budi, Toni, Dodi dan Amir adalah 4 sekawan yang baru lulus
SMK. Mereka mencari pekerjaan ke sana kemari, namun
tidak berhasil menemukan yang tepat. Mereka memutuskan
untuk berwirausaha dengan menjual berbagai produk kreatif
ciptaan mereka. Suatu ketika, mereka bergabung dengan
indonesia-product.com, sebuah B2B Marketplace yang
berjaringan internasional. Sejak itu, usaha mereka semakin
meningkat hingga ke pasar internasional (ekspor). Akhirnya,
mereka pun mendapatkan penghargaan pengusaha muda
dari pemerintah.
Komik ‘Empat Sekawan Mengguncang Dunia’ memotivasi
anak-anak untuk berpikir kreatif dan mampu memecahkan
masalah. Contohnya yaitu dalam hal mencari pekerjaan atau
mengejar kesuksesan. Sulitnya mencari pekerjaan seringkali
melemahkan semangat anak-anak muda, namun mengapa
tidak mencoba menciptakan pekerjaannya sendiri? Dengan
sedikit kreativitas, semangat, pikiran kritis ditambah pemilihan
marketplace yang tepat saja, anak-anak muda sudah bisa
menciptakan kesuksesannya sendiri.
Seri: Motivasi
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Jangan Takut Mencoba
Panji memiliki bakat dan hobi menggambar. Meski
begitu, dia adalah anak yang kuper dan tidak punya
teman. Suatu saat, ia memutuskan untuk mengikuti
sebuah lomba menggambar komik digital. Panji sempat
tidak pecaya diri, namun ia terus maju dan belajar
lebih keras. Alhasil, ia menjadi juara di perlombaan
itu! Ia berhasil mengalahkan ketakutan dalam dirinya.
Kini pun tak ada lagi teman-teman yang mengejek dan
merendahkannya.
Komik ‘Jangan Takut Mencoba’ memberikan pesan
kepada anak-anak untuk berani mencoba hal-hal baru
tanpa menyerah terlebih dahulu. Kesuksesan tidak
dapat dicapai dengan instan, melainkan butuh langkah
konkret. Tak perlu takut dan ragu akan potensi diri.
Berani mencoba itu perlu, karena dengan mencoba
manusia akan mendapatkan pengalaman baru untuk
memperbaiki kualitas diri. Kegigihan mampu membawa
kesuksesan.
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MengenalHurufABC(BahasaInggris)
Buku pra-sekolah ‘Mengenal Huruf ABC (Bahasa
Ingris)’ memperkenalkan 26 huruf abjad kepada
anak-anak, mulai dari penulisan abjad hingga
contoh benda dalam Bahasa Inggris yang namanya
berawalan dengan masing-masing abjad. Buku prasekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anak-anak
usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah, sekolah
dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai bahan
pembelajaran baik dengan dampingan orang tua dan
guru ataupun tidak.
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Pria dan Wanita
Komik ‘Pria dan Wanita’ membahas tentang perbedaan
biologis antara pria dan wanita yang sudah memasuki
masa pubertas, yang dianggap telah menjadi dewasa.
Perbedaan paling menonjol ada pada bentuk dan fungsi
alat reproduksi dan bagian-bagian vital tubuh lainnya.
Saat memasuki usia puber laki-laki akan mengalami
mimpi basah, sementara perempuan mengalami
menstruasi.
Komik ini bertujuan untuk mempersiapkan anakanak memasuki usia dewasa. Jika telah mengalami
perubahan bentuk dan sifat pada alat reproduksi, artinya
anak-anak harus siap untuk lebih menjaga dirinya
dengan baik. Tidak mempergunakan alat kelaminnya
dengan sembarangan, yang akhirnya dapat merusak
nilai moral, agama dan kesehatannya sendiri. Komik ini
juga menjelaskan tips-tips bagaimana menjaga alat vital
dengan baik dan bersih.
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Kehidupan Si Owlie
Suat hari, Rani, Joni dan Bino menginap di rumah Mega.
Mereka menghabiskan sepanjang malam dengan bermain
dan bercanda. Tapi saat hendak tidur, mereka mendengar
suara burung hantu yang hinggap di atas pohon. Mereka
penasaran dengan burung hantu tersebut, namun ayah
Mega pun datang dan menjelaskan karakteristik dan cara
hidup burung hantu.
Komik ‘Kehidupan Si Owlie (Burung Hantu)’ menjelaskan
kepada anak-anak tentang keunikan dan karakteristik burung
hantu, hewan karnivora yang hidup di malam hari. Burung
hantu mengandalkan indera pendengarannya untuk mencari
mangsa di malam hari. Pantulan gelombang suara yang
mengenai bulu-bulu halus di wajahnya membuat burung
hantu dapat memperkirakan di mana mangsanya berada.

Seri: Pengetahuan Alam
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Belajar Berhitung (Penjumlahan)
Buku pra-sekolah ‘Belajar Berhitung (Penjumlahan)’
memperkenalkan penjumlahan angka 1 - 10 dalam
bentuk gambar yang menunjukkan jumlah benda
secara visual, sekaligus disertai dengan latihanlatihan soal untuk mengasah kemampuan anak. Buku
pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anakanak usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah,
sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai
bahan pembelajaran baik dengan dampingan orang
tua dan guru ataupun tidak.
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Si Kaki Enam Pembawa Penyakit
Ibu guru memberikan tugas kepada murid-murid untuk
menulis tentang serangga vektor penyakit. Arman dan
Nimas memutuskan untuk menjadi satu kelompok dalam
pengerjaan tugas ini. Mereka bertanya kepada Dokter
Didit, dokter puskesmas dekat rumah mereka mengenai
penjelasan terkait serangga vektor penyakit.
Komik ‘Si Kaki Enam Pembawa Penyakit’ menjelaskan
macam-macam serangga pembawa kuman dan dampak
penyakitnya. Ada jenis beberapa serangga yang dapat
menularkan penyakit kepada manusia. Contohnya
yaitu nyamuk pembawa penyakit demam berdarah
atau malaria, lalat dan lipas penyebab penyakit perut,
serta kutu tikus pembawa penyakit pes. Oleh karena itu,
manusia harus selalu menjaga kebersihan dari kuman
serangga tersebut.
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Keunikan Bentuk Daun
Sabtu pagi, Dirga dan Tara pergi ke taman kota
untuk lari pagi mengelilingi taman. Di tengah-tengah
kegiatan lari pagi, mereka berhenti sejenak di bawah
pepohonan rindang untuk beristirahat. Tara penasaran
dengan bentuk daun yang ia lihat berbeda-beda jenis
di sepanjang taman tersebut. Dirga pun menjelaskan
macam-macam bentuk daun menurut ilmu pengetahuan
alam yang ia dapatkan di sekolah.
Komik ‘Keunikan Bentuk Daun’ menjelaskan tentang
macam-macam daun dan fungsinya. Ada banyak jenis
daun dilihat dari tulang daun, tepi daun dan jumlah daun
dalam satu tangkai. Contoh menurut tulang daunnya,
bentuk daun meliputi daun bertulang daun menyirip,
menjari, melengkung dan sejajar. Daun memiliki banyak
manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu,
manusia perlu untuk menjaga kelestarian tumbuhan dan
pepohonan.
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Mengenal Alat Transportasi
Buku pra-sekolah ‘Mengenal Alat Transportasi’
memperkenalkan jenis-jenis alat transportasi yang
dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari
transportasi darat, laut hingga udara. Buku prasekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anak-anak
usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah, sekolah
dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai bahan
pembelajaran baik dengan dampingan orang tua dan
guru ataupun tidak.
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Lindungi Tubuhmu dari Tangan Jahat
Bunga gadis cantik berusia 10 tahun. Dia senang
bermain dengan teman-temannya sepulang sekolah.
Di umurnya yang masih sangat kecil, ia mendapatkan
pelecehan seksual dari Paman Doni si pedofil. Bunga
tentu sangat terkejut dan trauma. Setelah mengetahui
apa yang terjadi, sang ibu langsung melakukan
pendekatan kepada anaknya, sekaligus memberikan
penjelasan agar kejadian tersebut tak terulang lagi.
Komik ‘Lindungi Tubuhmu dari Tangan Jahat’
memperingatkan anak-anak agar selalu waspada
terhadap tindak pelecehan seksual dari orang asing.
Komik ini menjelaskan macam-macam modus indak
pelecehan seksual yang biasa dipraktikkan oleh para
pedofil. Jika telah mengenal dengan baik batasanbatasan perlakuan yang baik dan buruk, maka anakanak dapat menghindar, menolak atau bahkan melawan
saat menerima perlakuan yang termasuk buruk.
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Mengenal Jenis Olahraga
Buku pra-sekolah ‘Mengenal Jenis Olahraga’
memperkenalkan macam-macam cabang olahraga
kepada anak-anak, baik yang tradisional, modern,
tingkat nasional mau pun internasional. Buku prasekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anak-anak
usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah, sekolah
dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai bahan
pembelajaran baik dengan dampingan orang tua dan
guru ataupun tidak.
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Kisah Si Kaya dan Si Miskin
Komik ‘Kisah Si Kaya dan Si Miskin’ menceritakan dua
orang yang sifat dan kehidupannya saling bertolak
belakang. Pak Jaya, saudagar kaya namun sangat kikir
dan sombong, tidak mau bersosialisasi. Sementara Pak
Budiman, petani miskin namun sangat ramah, baik dan
murah hati. Akibat dari perbuatan mereka itu, baru mereka
rasakan ketika jatuh sakit. Tak ada seorang pun yang
mempedulikan Pak Jaya termasuk anaknya. Sedangkan
para tetangga dan keluarga Pak Jaya justru saling berebut
memberikan perhatian kepadanya.
Komik ini mengajarkan anak-anak bahwa kebahagiaan
bukanlah tentang kekayaan, melainkan tentang kasih dan
kebersamaan. Meski memiliki harta berlimpah, orang yang
kikir dan sombong pada akhirnya pun tak mendapatkan
kebahagiaan. Sebaliknya orang miskin yang tak punya
harta namun murah hati dan berhati lembut, justru mampu
merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Komik ini
bertujuan membentuk karakter anak yang murah hati,
suka menolong, ramah, rendah hati dan menyayangi
orang-orang yang di sekitarnya.
Seri: Pendidikan Moral
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Mengenal Jenis Pekerjaan
Buku pra-sekolah ‘Mengenal Jenis Olahraga’
memperkenalkan macam-macam cabang olahraga
kepada anak-anak, baik yang tradisional, modern,
tingkat nasional mau pun internasional. Buku prasekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anak-anak
usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah, sekolah
dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai bahan
pembelajaran baik dengan dampingan orang tua dan
guru ataupun tidak.
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Kutub Magnet yang Ajaib
Siang itu, Anto pulang sekolah dan langsung mencari
kakaknya di kamar. Ia meminjam magnet batang untuk
keperluan tugas sekolah esok. Saat melihat magnet
batang yang dipinjamkan kakaknya itu, Anto penasaran
dengan huruf U dan S yang tertera di ujung-ujungnya.
Kakak Anto pun akhirnya menjelaskan sifat dan fungsi
kutub yang terdapat pada magnet.
Komik ‘Kutub Magnet yang Ajaib’ menjelaskan sifatsifat kutub magnet berdasarkan garis medannya,
serta beberapa cara membuat magnet buatan. Kutub
magnet merupakan bagian magnet yang memiliki daya
tarik paling kuat, serta terbagi atas kutub utara dan
selatan. Keduanya memiliki sifat yang berlawanan,
sehingga akan saling tarik-menarik jika didekatkan.
Komik ini dapat menjadi referensi pendukung buku ilmu
pengetahuan alam di sekolah.
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Gempa Bumi
Siang itu di Desa Mekarwangi, Pak Doni dan
keluarganya sedang bersantai. Tiba-tiba, gempa
bumi terjadi. Seluruh warga desa termasuk keluarga
Pak Doni pun panik, masing-masing berlarian
menyelamatkan diri sambil ketakutan. Setelah
gempa reda, semua warga tinggal sementara di
lapangan untuk menghindari adanya gempa susulan.
BNBP datang untuk melakukan evakuasi sekaligus
sosialisasi kepada warga.
Komik ‘Gempa Bumi’ menyosialisasikan cara-cara
menghadapi bencana alam gempa bumi. Indonesia
merupakan negara yang rentan mengalami gempa
bumi, karena letak geografisnya yang berada pada
jalur bertemunya 3 lempeng tektonik. Oleh karena
itu, masyarakat Indonesia harus senantiasa waspada
dan melakukan antisipasi. Ada pula langkah-langkah
penting yang bisa dilakukan pasca gempa, agar dapat
meminimalisir kerugian di gempa berikutnya.
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Lidah Ciptaan Tuhan
Komik ‘Lidah Ciptaan Tuhan’ menceritakan tentang
Nisa dan Angel yang bisa mengecap berbagai
rasa makanan dan minuman menggunakan lidah.
Mengecap pahitnya obat, manisnya cokelat, kue atau
permen, asamnya jeruk, asinnya garam dan gurihnya
makanan. Lidah membantu Nisa untuk berbicara.
Selain itu, lidah juga berperan dalam menelan
makanan.
Komik ini mengajak anak-anak mengetahui fungsifungsi penting lidah bagi manusia. Lidah untuk
mengecap dan mengenali berbagai rasa. Lidah juga
berfungsi untuk berbicara dan menelan makanan.
Oleh karena itu, anak-anak diajak untuk bersyukur
kepada Tuhan atas lidah yang mereka miliki, sebagai
pemberian Tuhan yang sempurna bagi manusia.

Seri: Pengetahuan Umum
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Bye-bye Sariawan!
Saat jam istirahat sekolah, Febi makan di kantin
bersama Ayu. Tiba-tiba Febi mengerang kesakitan
karena ada luka di bibirnya. Sepulang sekolah, Febi
menceritakan lukanya pada ibu. Setelah dilihat oleh
ibu, ternyata Febi terkena penyakit sariawan. Ibu pun
menjelaskan apa itu sakit sariawan dan bagaimana
cara mengobatinya kepada Febi.
Komik ‘Bye-bye Sariawan’ membahas tentang penyakit
sariawan mulai dari gejala, penyebab, pengobatan
dan pencegahannya. Sariawan memang penyakit
sepele dan bisa sembuh sendiri, namun anak-anak
wajib mengetahui lebih dalam tentang penyakit ini.
Sariawan yang tak kunjung sembuh selama lebih dari
2 minggu patut diwaspadai menjadi salah satu gejala
kanker rongga mulut.

Seri: Pendidikan Kesehatan
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Mengenal Warna
Buku pra-sekolah ‘Mengenal Warna’ memperkenalkan
11 jenis warna dasar, beserta dengan contoh-contoh
benda dengan warna terkait yang biasa ditemui dalam
kehidupan sehari-hari. Buku pra-sekolah ini dapat
menjadi pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah
untuk belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Siapa Aku?
Buku pra-sekolah ‘Siapa Aku?’ mengajarkan anak
cara memperkenalkan diri sendiri kepada orang lain,
melalui beberapa pertanyaan perkenalan sederhana
yang umum. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi
pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk
belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Si Anak Paranoid
Jono tumbuh dalam didikan bahwa ia harus selalu
waspada dan curiga kepada orang-orang di sekitarnya.
Ia selalu menjaga jarak dengan orang-orang, bahkan
tidak mau menerima kebaikan siapa pun. Suatu hari, ia
salah sangka bahwa Pak Binsar sedang membawa pisau
akan membunuhnya. Padahal, Pak Binsar hanya berniat
mengupas kelapa. Jono berteriak ketakutan, sehingga
para warga datang dan menggebuki Pak Binsar. Pak RT
menengahi mereka, dan mengadukan masalah ini ke
orang tua Jono.
Komik ‘Si Anak Paranoid’ menginformasikan tentang
gangguan kepribadian paranoid. Penderita gangguan
ini beranggapan bahwa ancaman-ancaman datang dari
orang-orang sekitar, sehingga ia selalu cemas, merasa
tidak aman, tidak ramah, tegang dan berprasangka buruk
terhadap orang lain. Komik ini sekaligus memperingatkan
anak-anak agar tidak berprasangka buruk berlebihan
terhadap orang lain, serta mengingatkan orang tua agar
tidak menanamkan karakter kecurigaan yang berlebihan
pada anak.
Seri: Pendidikan Kesehatan
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Baju Baru untuk Nola
Nola pergi ke penjahit baju langganan mereka. Ia
ingin menjahit baju baru untuk acara lomba menyanyi
di sekolahnya. Di rumah penjahit itu, Nola mencoba
beberapa baju dengan jenis kain yang berbeda-beda.
Tante Lila sang penjahit juga menjelaskan apa saja
macam-macam bahan baku yang biasa dimanfaatkan
untuk membuat kain.
Komik ‘Baju Baru untuk Nola’ menjelaskan tentang
macam-macam serat, bahan dasar pembuatan
pakaian. Ada dua macam serat, yaitu serat alami dan
sintetis. Serat alami bisa didapatkan dari hewan dan
tumbuhan, sementara serat sintetis merupakan serat
yang dibuat oleh manusia. Ada pula beberapa contoh
jenis kain hasil serat alami maupun sintetis.

Seri: Pengetahuan Umum
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Hati-hati, Jarimu di Internet!
Fitri ingin sekali menjadi seorang selebgram. Untuk
mewujudkan impiannya itu, ia rajin mengunggah
foto-foto menarik. Makin lama pengikutnya di sosial
media bertambah banyak. Secara tidak langsung, ia
telah menjadi selebgram. Namun menjadi selebgram
tidaklah muda. Ia banyak mendapatkan komentar
pedas dan negatif. Namun emosinya di sosial media
justru membawanya pada kemalangan, ketakutan dan
kekhawatiran.
Komik ‘Hati-hati, Jarimu di Internet!’ memperingatkan
para remaja agar selalu bertindak bijak dalam
menggunakan media sosial. Pengguna media sosial
harus selalu berhati-hati saat mengunggah gambar,
video beserta pernyataannya ke media sosial. Jangan
sampai unggahan tersebut justru menjadi boomerang
yang akan menyerang diri sendiri. Saat ber-medsos,
hendaknya tidak menyinggung perasaan orang lain
seperti dalam hal strata sosial atau SARA.
USIA
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KebodohankuMembawaMalapetaka
Olivia adalah gadis remaja cantik yang ingin sekali
menjadi model. Ia suka berfoto dan selalu diunggah
ke media sosial. Suatu hari seseorang yang mengaku
bekerja di sebuah agency menawarkan Olivia untuk
ikut casting menjadi bintang model. Syaratnya, ia harus
berfoto telanjang. Olivia sempat ragu dan menolak,
namun akhirnya ia menyanggupinya. Bukannya berujung
menjadi model, Olivia justru mengalami pemerasan
uang!
Komik
‘Kebodohanku
Membawa
Malapetaka’
memperingatkan bahayanya berfoto telanjang, apalagi
jika dikirimkan ke media sosial orang lain. Remaja
wanita sebaiknya tidak sekali pun berfoto telanjang,
meski bertujuan untuk koleksi pribadi. Bisa saja
seseorang mencuri atau menggunakan foto itu untuk
disalahgunakan. Oleh karena itu remaja wanita harus
waspada dan pandai menggunakan gadget, tidak mudah
diperdaya orang lain melalui media sosial.
USIA
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Seri: Pendidikan Moral
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Belajar Angka 1 - 10
Buku pra-sekolah ‘Belajar Angka 1 - 10’
memperkenalkan angka dasar 1 - 10 beserta praktik
perhitungan jumlah benda secara visual, ditambah
dengan latihan-latihan soal menghitung jumlah
benda. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman
bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk belajar baik di
rumah, sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan
sebagai bahan pembelajaran baik dengan dampingan
orang tua dan guru ataupun tidak.

Seri: Mengenal
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Keluargaku
Buku pra-sekolah ‘Keluargaku’ mengajarkan anak
untuk
mengenal
keluarganya,
masing-masing
panggilan untuk anggota keluarga, sekaligus silsilah
keluarga besarnya. Buku pra-sekolah ini dapat
menjadi pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah
untuk belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.

Seri: Mengenal
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Girl, Jangan Salah Pilih!
Di pesta ulang tahun Tasya yang ke-17, Toni mulai
mendekati Tasya. Toni adalah lelaki yang juga disukai oleh
Tasya. Setelah saling dekat, mereka berpacaran. Pada
awal masa pacaran, Toni selalu bersikap hangat kepada
Tasya. Namun saat menginjak pada bulan keenam
pacaran, Toni mulai menunjukkan perangai buruknya. Ia
selalu berlaku kasar kepada Tasya, membentak-bentak,
mengekang, bahkan juga melakukan kekerasan fisik.
Komik ‘Girl, Jangan Salah Pilih!’ memperingatkan remaja
wanita yang akan beranjak dewasa agar cermat dalam
memilih calon pasangan sebelum terlambat, terutama
dalam hal kekerasan dan intimidasi. Para remaja wanita
yang sudah atau pun belum berpacaran sebaiknya tidak
terlalu dibutakan oleh cinta masa remaja. Melanjutkan
hubungan dengan seseorang yang suka bertindak
kekerasan tentu saja akan menyengsarakan diri sendiri
di masa depan.
USIA
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Belajar Membaca (Tahap Satu)
Buku pra-sekolah ‘Keluargaku’ mengajarkan anak
untuk
mengenal
keluarganya,
masing-masing
panggilan untuk anggota keluarga, sekaligus silsilah
keluarga besarnya. Buku pra-sekolah ini dapat
menjadi pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah
untuk belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Antre Dong!
Rasya dan Farel adalah siswa nakal suka menyerobot
antrean. Saat membeli makanan di kantin, mereka
tidak mau mengantre. Bahkan saat pembagian
kertas hasil ulangan, mereka juga suka menyerobot
giliran. Suatu hari, mereka menerima getahnya saat
mengantre untuk membeli es krim. Karena sifat
arogannya, pembeli yang lain pun marah dan timbul
kekacauan.
Komik ‘Antre Dong!’ mengajarkan anak-anak untuk
membiasakan budaya antre dalam kehidupan seharihari. Antre sangat penting agar semua kegiatan dapat
berjalan dengan baik. Antre menjaga suasana agar
tetap tertib, kondusif dan lancar. Antre juga merupakan
salah satu contoh tindakan adil, karena mendahulukan
orang yang telah berusaha lebih dulu. Selain budaya
antre, komik ini juga membentuk karakter sabar, tertib
dan disiplin dalam diri anak-anak.

Seri: Pendidikan Moral
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Kebesaran Hati Maria
Eddie merupakan anak Bu Maria satu-satunya. Eddie
tinggal di kota untuk bekerja, sementara Bu Maria hidup di
desa seorang diri. Eddie rajin mengirimkan surat kepada
ibunya setiap minggu. Suatu hari, Eddie dibunuh oleh
perampok di kosnya. Bu Maria sangat terkejut dan terpukul
saat Bu Maria menerima kabar tersebut. Ia menghadiri
persidangan pembunuh anaknya, namun tidak menuntut
hukuman mati. Sebaliknya, ia tetap mengasihi pembunuh
itu dan selalu mengunjunginya ke penjara.
Komik ‘Kebesaran Hati Maria’ mengajarkan anak-anak
untuk memaafkan, mengasihi sesama, tidak menyimpan
dendam, berjiwa besar dan berhati lapang. Contohnya
seperti tokoh Maria dalam cerita komik ini yang memiliki
sifat sangat baik dan lembut hati. Meski berat, namun
ia selalu bersedia memaafkan kesalahan orang lain.
Bahkan kepada pembunuh anak satu-satunya pun,
dengan tulus dan besar hati ia mengampuni serta
mengasihinya.
Seri: Pendidikan Moral
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Kabut di Mata Pak Pinto
Sejak kecil, Pinto selalu memiliki masalah dengan
matanya. Ia mulai menderita mata minus saat kelas
3 SD. Semakin bertambah usia, minusnya semakin
bertambah dan kemampuan melihatnya semakin
berkurang. Di masa senjanya, Pak Pinto merasa
penglihatannya semakin kabur seperti tertutup
kabut. Saat memeriksakan diri ke dokter, ternyata ia
didiagnosis menderita katarak dan harus dioperasi
untuk memulihkan kekaburan penglihatannya.
Komik ‘Kabut di Mata Pak Pinto’ menginformasikan
tentang penyakit katarak, mulai definisi, gejala,
penyebab hingga pengobatannya. Katarak merupakan
penyakit yang sangat sering dijumpai di kehidupan
sehari-hari. Sebagian besar orang pada usia tua
akan menderita katarak. Oleh karena itu edukasi dini
diperlukan agar dapat mengurangi risiko penyakit
ini pada anak-anak, sekaligus mengatasi penyakit
katarak.
USIA
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Bintik Merah di Tubuh Kristin
Ada yang aneh pada tubuh Kristin. Di wajah dan
punggungnya tiba-tiba muncul bintik-bintik merah
kecil yang berair. Badannya pun terasa tidak sehat.
Keesokan harinya, bintik-bintik itu muncul semakin
banyak. Ibu mengatakan bahwa Kristin terkena sakit
cacar air. Ibu pun merawat Kristin hingga sembuh.
Komik ‘Bintik Merah di Tubuh Kristin’ menginformasikan
tentang penyakit cacar air mulai definisi, gejala,
penyebab
hingga
pengobatannya.
Cacar
air
merupakan penyakit yang sering dijumpai diderita
oleh anak di bawah usia 10 tahun. Gejalanya yaitu
munculnya bintik-bintik merah bergelembung pada
kulit di seluruh tubuh. Banyak mitos yang beredar di
masyarakat mengenai penyakit cacar, namun tidak
semuanya benar secara ilmiah.
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Mengenal Anggota Tubuh
Buku pra-sekolah ‘Belajar Membaca (Tahap Satu)’
memperkenalkan anggota-anggota tubuh disertai
gambar, sehingga anak-anak dapat lebih memahami
dan menyesuaikannya dengan tubuh nyata mereka.
Buku pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman bagi
anak-anak usia pra-sekolah untuk belajar baik di
rumah, sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan
sebagai bahan pembelajaran baik dengan dampingan
orang tua dan guru ataupun tidak.
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Belajar Berhitung (Pengurangan)
Buku pra-sekolah ‘Belajar Membaca (Tahap Satu)’
memperkenalkan pengurangan angka 1 - 10 dalam
bentuk gambar yang menunjukkan jumlah benda
secara visual, sekaligus disertai dengan latihanlatihan soal untuk mengasah kemampuan anak. Buku
pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anakanak usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah,
sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai
bahan pembelajaran baik dengan dampingan orang
tua dan guru ataupun tidak.

Seri: Berhitung
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Ibuku Pahlawanku
Alana adalah manager bank ternama yang cantik dan
berprestasi. Setelah menikah, ia memutuskan untuk
mendedikasikan waktu sepenuhnya untuk mengurus anak.
Namun sayang, Arissa anaknya, bertumbuh dengan watak
yang manja dan sombong. Karena penampilan ibunya
yang sering terlihat seperti pembantu rumah tangga, ia
pun mengkhianati ibu di depan teman-temannya. Arissa
lupa dan tidak menyadari bahwa ibunya tidak sempat
mengurus penampilan itu demi ayah dan dirinya.
Komik ‘Ibuku Pahlawanku’ mengajarkan anak-anak
untuk patuh, menghargai dan bangga terhadap ibu.
Pengorbanan dan kasih sayang ibu bagi anaknya sangat
besar, bahkan ketika anak menyakiti hatinya sekalipun.
Oleh karena itu, anak-anak harus menyadari betapa besar
kasih & pengorbanan ibu dalam hidup mereka, sehingga
tidak ada alasan lagi untuk marah, melawan atau pun malu
dengan ibu.
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Belajar Membaca (Tahap dua)
Buku pra-sekolah ‘Belajar Membaca (Tahap Satu)’
melatih anak membaca suku-suku kata yang agak
kompleks, yaitu 1 suku kata terdiri dari 3 huruf, 1
huruf vokal dan 2 huruf konsonan.. Buku pra-sekolah
ini dapat menjadi pedoman bagi anak-anak usia
pra-sekolah untuk belajar baik di rumah, sekolah
dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai bahan
pembelajaran baik dengan dampingan orang tua dan
guru ataupun tidak.
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Bukan Generasi Micin
Michi adalah mahasiswi cantik yang ingin menjadi
video blogger terkenal. ia rajin memperbarui kontenkonten video blognya dengan berbagai macam kuliner
yang sedang hits. Suatu hari ia bertemu dengan Yuri,
mahasiswi jurusan teknologi pangan yang menerapkan
gaya hidup sehat. Yuri berhasil membuat Michi
sadar akan bahaya MSG yang banyak terkandung di
makanan kemasan instan, cepat saji dan jajanan yang
dikonsumsinya.
Komik ‘Bukan Generasi Micin’ menginformasikan
tentang bahaya mengonsumsi makanan kaya MSG
(Monosodium Glutamat) atau biasa disebut micin. Salah
satu bahaya jangka panjangnya yaitu dapat merusak
kecerdasan otak. Makanan kemasan instan, cepat saji
dan sebagian besar makanan yang dijual di pasaran
mengandung MSG. Oleh karena itu, mengurangi
membeli makanan di luar dan memasak sendiri adalah
pilihan terbaik bagi kesehatan.
Seri: Pendidikan Kesehatan
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Sehat di Tanganmu
Susi sedih dan kesal terhadap ibu, karena ibu setiap
hari selalu memasak sayur untuknya. Susi tidak suka
sayur, sehingga ia selalu tidak mau memakannya.
Suatu hari, perut Susi sakit sekali karena sudah 5
hari tidak BAB (Buang Air Besar). Dokter mengatakan
sayur-sayuran sangat penting agar tidak terkena sakit
sulit BAB. Akhirnya ibu belajar mengkreasikan sayur
dan buah-buahan agar menarik, dan Susi sangat
menyukainya.
Komik ‘Sehat di Tanganmu’ mengajak anak-anak
untuk rajin makan buah dan sayur. Buah dan sayur
sangat penting untuk dikonsumsi, karena mengandung
berbagai vitamin, nutrisi dan sumber gizi yang baik
bagi kesehatan. Jika tubuh kekurangan vitamin dan
sumber gizi yang ada dalam sayur dan buah-buahan,
maka tubuh akan menjadi gampang sakit terutama
konstipasi, sariawan serta menurunnya daya tahan
tubuh.
Seri: Pendidikan Kesehatan
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Api di Tangan Sharon
Sharon suka mengoleksi aromaterapi. Suatu
hari ia menyalakan aromaterapi wangi lavender
kesukaannya sambil mengeringkan rambut. Tak
disangka, aromaterapi itu tiba-tiba terbakar. Sharon
berusaha mematikan api yang berkobar hingga
tangannya terluka. Setelah api berhasil padam, ayah
ibu membawa Sharon ke dokter karena tangannya
terkena luka bakar.
Komik ‘Api di Tangan Sharon’ menginformasikan
tentang menginformasikan ciri-ciri dan contoh kasus
luka bakar, beberapa penyebab serta langkah
pertolongan pertamanya. Luka bakar merupakan luka
kulit yang disebabkan oleh panas seperti sengatan
listrik, api atau sinar matahari. Beberapa gejalanya
yaitu kulit yang memerah, melepuh atau terjadi
pembengkakan.
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Tersesat di Tenggorokan
Hari ini Andin dan Rena makan bersama di sekolah.
Sambil makan, mereka mengobrol. Tiba-tiba Andin
tersedak. Ia batuk-batuk dan sulit bernafas. Rena
memberinya minum. Andin belum puas minum, namun
bel masuk berbunyi. Ibu guru datang dan melihat
mereka belum masuk ke kelas. Ibu guru menghampiri
mereka dan menjelaskan bagaimana proses tersedak.
Komik ‘Tersesat di Tenggorokan’ menjelaskan
bagaimana proses tersedak, penyebab, penanganan
dan pencegahannya. Tersedak merupakan kondisi
yang sering muncul tiba-tiba saat menelan sesuatu.
Tersedak terjadi karena adanya air, makanan
atau ludah yang tersasar masuk ke dalam saluran
pernafasan. Benda-benda kasar tersebut menghalangi
jalannya udara keluar atau masuk pada tenggorokan.
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Dua Kepribadian Rizky
Rizky anak yang pandai dan ceria. Namun karena didikan
ayahnya yang sangat keras, Rizky berubah menjadi
anak yang sangat penakut dan tertekan. Karena terlalu
lama hidup dalam tekanan, Rizky mengalami gangguan
mental. Jika beberapa hari ini ia terlihat sangat bahagia
dan periang, maka pada beberapa hari berikutnya ia
berubah menjadi sangat sedih, hancur dan emosional.
Dokter mengatakan bahwa Rizky terkena gangguan
kejiwaan bipolar disorder.
Komik ‘Dua Kepribadian Rizky’ menjelaskan tentang
gangguan kejiwaan bipolar disorder, di mana penderita
memiliki perubahan suasana hati yang ekstrem pada pola
waktu tertentu. Suasana hati antara gembira dan sedih
akan berubah-ubah secara tiba-tiba dengan ekspresi
yang berlebihan. Bipolar disorder dapat disembuhkan,
namun sayangnya masih banyak orang yang malu atau
bahkan tidak tahu bahwa mereka menderita penyakit ini

Seri: Pendidikan Kesehatan
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Trauma yang Menghantui
Sebagai acara perpisahan kelas di akhir tahun ajaran,
anak-anak kelas 11 mengadakan darmawisata ke
pantai. Semua terlihat bergembira, kecuali Pambudi.
Begitu tiba di pantai, keringat dingin mengucur. Semua
ingatannya tentang kejadian masa lalu tergambar
dengan jelas. Karena tak kuasa menahan rasa takut
akan kejadian traumatiknya, Pambudi pun pingsan.
Komik ‘Trauma yang Menghantui’ menjelaskan
tentang trauma yang bisa dialami siapa saja tanpa
mengenal usia dan jenis kelamin. Trauma adalah
penyakit kejiwaan yang diakibatkan karena mengalami
kejadian tragis di masa lalu. Biasanya, trauma akan
menimbulkan gejala ketakutan yang luar biasa saat
mendengar atau melihat sesuatu yang berkaitan
dengan masa lalunya. Trauma dapat disembuhkan
dengan beberapa terapi.

Seri: Pendidikan Kesehatan
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Mengenal Hewan
Buku pra-sekolah ‘Mengenal Hewan’ memperkenalkan
macam-macam hewan yang ada di alam semesta
kepada anak-anak, disertai dengan gambar dan
terjemahan bahasa inggrisnya. Buku pra-sekolah
ini dapat menjadi pedoman bagi anak-anak usia
pra-sekolah untuk belajar baik di rumah, sekolah
dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai bahan
pembelajaran baik dengan dampingan orang tua dan
guru ataupun tidak.
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Bahagia adalah Pilihan
Pak Busye terbiasa hidup serba dilayani oleh istrinya.
Suatu hari, istrinya meninggal karena menderita sakit.
Pak Busye sangat sedih. Sebagai ganti istrinya, anak
Pak Busye menangani segala macam pekerjaan
rumah, hingga dipaksa Pak Busye untuk menemaninya
di rumah. Setelah mendapatkan nasihat dan cerita
pengalaman tetangganya, Pak Busye sadar. Ia
memilih hidup bahagia meski tanpa istrinya, dan tidak
terus-terusan terjebak dalam kesedihan.
Komik ‘Bahagia adalah Pilihan’ mengajarkan bahwa
selalu bersyukur, legowo dan tidak bersungut-sungut
merupakan kunci bahagia saat mengalami masalah.
Kebahagiaan tidak datang dari luar, melainkan
ditentukan oleh diri sendiri. Setiap orang memang
memiliki masalah, namun bukan berarti setiap orang
tidak bisa bahagia. Keputusan ada pada diri sendiri,
ingin terus terjebak dalam kesedihan atau legowo dan
bangkit dari rasa keterpurukan.
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Gara-gara Sapi Pak Gozal
Pak Gozal merupakan peternak sapi dan kambing di
Kabupaten Boyolali. Suatu hari salah satu sapi Pak
Gozal mengamuk, keesokan harinya tewas dengan
mengeluarkan darah hitam dari hidungnya. Sejak
itu, satu per-satu sapinya mengalami hal yang sama.
Karena tak mau merugi, Pak Gozal menjual daging
sapi-sapi yang tewas itu kepada warga. Akibatnya,
sebagian besar warga dan Pak Gozal sendiri menderita
anthrax terinfeksi dari daging sapi yang dikonsumsi.
Komik ‘Gara-gara Sapi Pak Gozal’ menjelaskan
penyakit anthrax pada hewan ternak yang dapat
menular pada manusia. Contoh kasus yang marak
terjadi yaitu virus anthrax sapi dengan mudah menular
pada manusia yang memakan dagingnya. Selain
itu, virus anthrax juga dapat menular saat manusia
berada dekat dengan hewan yang terinfeksi. Komik ini
juga menjelaskan ciri-ciri hewan / daging hewan yang
sehat, sehingga manusia dapat lebih berhati-hati.
Seri: Pendidikan Kesehatan
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Telinga Ciptaan Tuhan
Buku
pra-sekolah
‘Telinga
Ciptaan
Tuhan’
memperkenalkan
macam-macam
pancaindra
manusia, salah satunya telinga. Fungsi telinga sangat
vital bagi manusia, oleh karena itu anak-anak harus
menyukuri anugerah Tuhan atas telinga yang utuh,
serta menjaga kesehatan telinga dengan baik. Buku
pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anakanak usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah,
sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai
bahan pembelajaran baik dengan dampingan orang
tua dan guru ataupun tidak.
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Kulit Ciptaan Tuhan
Buku
pra-sekolah
‘Kulit
Ciptaan
Tuhan’
memperkenalkan
macam-macam
pancaindra
manusia, salah satunya kulit. Fungsi kulit sangat
vital bagi manusia, oleh karena itu anak-anak harus
menyukuri anugerah Tuhan atas kulit yang indah,
serta menjaga kesehatan kulit dengan baik. Buku prasekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anak-anak
usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah, sekolah
dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai bahan
pembelajaran baik dengan dampingan orang tua dan
guru ataupun tidak.
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Jangan Pasung Aku
Pak Afrizal seorang pengusaha sukses yang akhirnya
bangkrut. Karena ketidaksanggupannya menerima
kenyataan, Pak Afrizal mengalami gangguan jiwa.
Karena sering membanting barang dan memukuli anak
istrinya, warga memutuskan untuk memasung Pak
Afrizal. Namun saat petugas kesehatan melakukan
kunjungan, Pak Afrizal dibebaskan dan diperiksakan ke
dokter. Ia didiagnosa menderita skizofrenia dan harus
menjalani terapi hingga sembuh.
Komik ‘Jangan Pasung Aku’ menjelaskan tentang
penyakit jiwa kronis skizofrenia mulai dari definisi,
gejala penyebab hingga pengobatannya. Penderita
skizofrenia mengalami delusi, haluvsinasi, pikiran kacau
dan perubahan perilaku. Pandangan kuno mengatakan
bahwa penderita skizofrenia harus dipasung agar tidak
bertindak bahaya, namun penjelasan medis justru
menentang pandangan tersebut. Komik ini memberikan
informasi yang benar mengenai penyakit skizofrenia
serta meluruskan anggapan yang salah mengenai
skizofrenia.
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Hinaan Membawa Kebaikan
Yono seorang mahasiswa yang berbadan tambun.
Ia menyimpan rasa kepada Jeni, namun ia pernah
mendengar Jeni mengejeknya di depan teman Jeni.
Sejak itu, Yono bertekad untuk menguruskan badan dan
fokus menata karir. Setelah lulus, Yono berhasil menjadi
seorang pengusaha yang berbadan tegap. Suatu hari,
Yono bertemu dengan Jeni. Kini Yono tak perlu minder,
karena ia telah membuktikan bahwa dirinya mampu
menjadi lebih baik.
Komik ‘Hinaan Membawa Kebaikan’ memotivasi anakanak untuk mau bangkit dari kondisi yang buruk,
bukan malah larut dalam kesedihan atau dendam. Jika
menerima hinaan dari orang lain, tak perlu menyimpan
dendam, melainkan justru harus bangkit dari kondisi
terpuruk yang telah menyudutkan diri. Jadikan hinaan
itu sebuah kritik yang memotivasi untuk berbenah diri
menjadi pribadi yang jauh lebih baik.
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Mengenal Bentuk
Buku pra-sekolah ‘Mengenal Bentuk’ memperkenalkan
bentuk-bentuk geometri dasar, sekaligus contoh atau
penerapannya dalam benda-benda di kehidupan
sehari-hari. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi
pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk
belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Flu Singapura
Sejak 3 hari ini, Kundil sering tidak bersemangat. Nafsu
makannya hilang, suhu badan Kundil naik menjadi 38º.
Ibu memberikan obat penurun demam, beberapa saat
kemudian demam Kundil pun reda. Keesokan paginya,
Kundil demam lagi. Ibu semakin terkejut, karena muncul
sariawan serta bintik-bintik pada lutut, tangan dan
kaki Kundil. Ibu membawa Kunil ke dokter, ternyata
Kundil mengalami sakit HMFD atau biasa disebut Flu
Singapura.
Komik ‘Flu Singapura’ memberikan informasi tentang
penyakit HFMD (Hand, Foot and Mouth Disease) atau
sering disebut sebagai Flu Singapura. HFMD memiliki
gejala hampir mirip seperti cacar air disertai dengan
sariawan. Bedanya dengan cacar air, bintik-bintik merah
pada penyakit HFMD hanya muncul di bagian kaki, mulut
dan tangan, tidak di seluruh tubuh. Penyakit ini tidak
berbahaya selama gejalanya tidak bertambah banyak.
Flu Singapura masih jarang dikenal, oleh karena itu
komik ini dapat memberikan informasi dan panduan bagi
masyarakat.
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Kesabaran Berbuah Kebahagiaan
Gino bekerja di sebuah bank dengan gaji yang tidak
begitu besar. Ia berpacaran dan menikah dengan
wanita teman satu kantornya, Helen. Gino mendapatkan
cemooh dari orang tua Helen, karena Gino tidak dapat
memberikan hidup yang layak untuk Helen. Namun
karena kesabaran, keuletan dan kesederhanaan Gino
serta Helen, perlahan keduanya mampu meraih hidup
yang lebih baik. Meski belum kaya raya, namun kini
mereka bahagia dan hidup jauh di atas layak.
Komik ‘Kesabaran Berbuah Kebahagiaan’ mengajarkan
anak-anak untuk selalu bersabar dan tekun dalam
menjalani kehidupan, karena kesuksesan tidak bisa
diraih dengan instan. Untuk mendapatkan kehidupan
yang lebih baik, manusia perlu bersabar, tekun dan giat
bekerja. Tidak perlu bersungut-sungut dan menyimpan
amarah atau dendam kepada orang-orang yang
menghina, melainkan fokus saja dalam mengejar impian.
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Malaria Tropika
Ayah Firman baru saja pulang dari Papua untuk
menyelesaikan pekerjaannya. Ayah membawa banyak
oleh-oleh, termasuk sebuah penyakit yang diderita 12
hari kemudian sejak kepulangannya dari Papua. Dokter
menyatakan bahwa ayah Firman terkena penyakit
malaria Tropika, salah satu jenis Malaria yang cukup
serius dan berbahaya.
Komik ‘Malaria Tropika’ menjelaskan tentang penyakit
malaria tropika, salah satu jenis penyakit malaria yang
disebabkan oleh parasit Plasmodium Falciparum.
Penyakit ini merupakan jenis malaria yang dianggap
paling ganas. Jika terlambat memberikan pengobatan,
penderita dapat mengalami komplikasi ringan, berat
atau bahkan kematian. Daerah di Indonesia yang
memiliko risiko tinggi terhadap penyakit Malaria Tropika
yaitu Papua.
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Hewan Ternak dan Peliharaan
Buku pra-sekolah ‘Hewan Ternak dan Peliharaan’
memperkenalkan macam-macam hewan yang biasa
dijadikan manusia sebagai hewan peliharaan di
rumah, serta hewan yang diternakkan dan diambil
manfaatnya bagi manusia. Buku pra-sekolah ini dapat
menjadi pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah
untuk belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Hadiah Terindah untuk Karina
Karina adalah anak pejabat kaya yang manja, sombong
dan egois. Dia hanya berteman dengan kelompok teman
yang dianggap tingkat sosialnya sama. Suatu saat,
Karina mengetahui secara diam-diam bahwa temantemannya sedang menghianatinya. Ia terpukul. Namun
teman yang seringkali Karina ledek dan musuhi justru
yang mau menghibur serta menolongnya dengan tulus. Ia
lalu sadar bahwa kesederhanaan lebih membahagiakan
daripada berlaku sombong.
Komik ‘Hadiah Terindah untuk Karina’ mengajarkan
kerendahan hati dan tidak memilih-milih dalam berteman.
Komik ini memberikan pesan bahwa kesombongan akan
berakhir pada kesepian, tidak memiliki teman. Apalagi
jika diri sendiri memiliki sikap yang suka membedabedakan dan menganggap remeh teman yang lain.
Padahal teman yang populer atau mampu secara
ekonomi, belum tentu memiliki sikap hati yang baik.
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Rahasia di Punggung Anto
Anto tinggal di pesisir pantai bercuaca panas. Agar
tidak kepanasan, Anto terbiasa untuk mandi dengan
tidak menggunakan handuk. Setiap selesai mandi, ia
langsung memakai baju dengan tubuh basah. Suatu
hari, badan Anto gatal-gatal hingga beberapa hari. Saat
ia memeriksakan diri ke dokter, ternyata ia terkena sakit
panu akibat kebersihan badannya yang kurang.
Komik ‘Rahasia di Punggung Anto’ menjelaskan tentang
penyakit panu, mulai dari definisi, penyebab, gejala
hingga pengobatannya. Panu merupakan penyakit
munculnya bercak-bercak putih di permukaan kulit,
akibat tumbuhnya jamur dan bakteri dan menyebabkan
gatal-gatal. Jamur akan tumbuh pada kulit yang lembab
atau tidak bersih. Namun penyakit ini tidak perlu
disembunyikan, melainkan harus cepat-cepat diatasi
dengan beberapa obat dan salep.
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Kamar Tidurku
Buku pra-sekolah ‘Hewan Ternak dan Peliharaan’
memperkenalkan macam-macam benda, peralatan
atau perlengkapan yang biasanya ada di kamar tidur.
Buku pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman bagi
anak-anak usia pra-sekolah untuk belajar baik di
rumah, sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan
sebagai bahan pembelajaran baik dengan dampingan
orang tua dan guru ataupun tidak.
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Jalan Hidup di Tangan Kita
Randy adalah anak dari keluarga pengusaha yang
hidupnya berkecukupan, sehingga ia jadi malas sekolah.
Suatu saat, Randy sedang makan di warung dan
berniat untuk membolos sekolah. Pemilik warung lalu
menceritakan kisah hidupnya. Dulunya ia juga merupakan
anak pengusaha. Namun karena ia tidak mempersiapkan
pendidikannya dengan baik, ia jadi tidak memiliki ilmu
untuk meneruskan usaha ayahnya saat meninggal, hingga
ia bangkrut. Randy tidak mau hal itu menimpa dirinya,
sehingga ia berjanji untuk sekolah dengan baik.
Komik ‘Jalan Hidup di Tangan Kita’ mengajarkan pentingnya
berhati-hati mempersiapkan masa depan sejak dini, agar
tidak salah jalan di kemudian hari. Keputusan yang dipilih
hari ini akan sangat menentukan hidup di masa depan.
Oleh karena itu, setiap anak harus berhati-hati dalam
memilih keputusan hidup, apakah hendak berlari mengejar
cita-cita sejak sekarang atau malas-malasan dan bersantai
ria sementara waktu terus berjalan. Waktu tidak dapat
ditarik mundur, sehingga harus digunakan sebaik-baiknya
sejak awal.
Seri: Pendidikan Moral
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Pejuang Emansipasi Perempuan
Komik “Pejuang Emansipasi Perempuan” adalah komik
literasi seri sejarah yang menceritakan kisah salah satu
tokoh nasional, yaitu Raden Ajeng Kartini. R.A. Kartini
merupakan tokoh pejuang emansipasi wanita Indonesia
yang lahir di Jepara (1879) dan wafat di Rembang (1904).
Kartini berjuang memecah diskriminasi hak antara pria
dan wanita, dengan cara mendirikan sekolah-sekolah
wanita untuk semua kalangan di berbagai kota. Suratsurat hasil pemikirannya diterbitkan menjadi sebuah
buku berjudul “Habis Gelap Terbitlah Terang.”

USIA

7+

Seri: Pengetahuan Sejarah

168

B
UKU
KOMIK

PRA-SEKOLAH

Tempat-tempat di Sekitarku
Buku pra-sekolah ‘Tempat-tempat di Sekitarku’
memperkenalkan macam-macam nama lokasi,
bangunan dan tempat umum yang ada di sekitar. Buku
pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anakanak usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah,
sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai
bahan pembelajaran baik dengan dampingan orang
tua dan guru ataupun tidak.
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Lupa-lupa Ingat
Akhir-akhir ini Pak Warsito sering menjadi pelupa. Ia
lupa di mana ia meletakkan kunci motor, dan istrinya
menemukannya di tong sampah. Saat menyetir, ia lupa
tempat yang ingin ia tuju. Ia juga sering meletakkan
barang-barang pada tempat yang salah. Suatu hari
istri Pak Warsito mengikuti penyuluhan kesehatan yang
membahas tentang penyakit Alzheimer. Gejala awal
penyakit Alzheimer sangat persis dengan yang dialami
oleh Pak Warsito.
Komik ‘Lupa-lupa Ingat’ menjelaskan tentang penyakit
Alzheimer, sebuah kondisi penurunan daya ingat,
kemampuan berpikir dan berbicara, serta perubahan
perilaku penderita. Penyebabnya yaitu gangguan di
dalam otak yang sifatnya perlahan-lahan. Alzheimer
biasanya menyerang orang tua, dan sering juga disebut
penyakit pikun. Namun tidak semua pikun merupakan
penyakit alzheimer. Jika pikun semakin lama bertambah
parah, maka harus diwaspadai akan munculnya penyakit
alzheimer.
Seri: Pendidikan Kesehatan
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Bahaya Kelebihan Dosis
Pak Karmin sangat suka minum antibiotik saat sakit.
Jika dokter memberikan resep obat dengan dosis lebih
rendah dari yang biasa ia minum, ia akan mengabaikan
resep itu. Ia tetap membeli obat antibiotika dengan
dosis sesuai kehendak hatinya dengan alasan akan
lebih manjur. Semakin lama sakit Pak Karmin bukannya
semakin sembuh, tapi malah semakin parah. Dokter
mengatakan bahwa Pak Karmin terkena dampak
overdosis antibiotika.
Komik ‘Bahaya Kelebihan Dosis’ memperingatkan
masyarakat
terutama
anak-anak,
agar
tidak
sembarangan minum obat antibiotika yang tidak sesuai
anjuran dokter, apalagi dengan dosis dan jumlah yang
berlebihan. Minum obat secara sembarangan dan
berlebihan, khususnya jenis antibiotika, justru akan
memperburuk kondisi kesehatan. Oleh karena itu jenis
dan dosis obat yang diminum haruslah sesuai resep
dokter, karena dokter telah memperhitungkan kontra
indikasi yang sesuai dengan penyakit yang diderita.
Seri: Pendidikan Kesehatan
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Hak dan Kewajiban
Pagi ini, papan tulis di kelas kotor sekali. Ibu guru
meminta para siswa untuk membersihkannya,
namun tidak ada yang menjawab. Karena tidak ada
yang mau membersihkan papan tulis, ibu guru pun
memulai pelajaran dengan tema hak dan kewajiban.
Ibu guru menjelaskan bahwa membersihkan papan
tulis merupakan salah satu contoh kewajiban siswa di
sekolah.
Komik ‘Hak dan Kewajiban’ menjelaskan pelajaran
mengenai hak dan kewajiban, baik di lingkungan rumah,
sekolah atau masyarakat. Hak dan kewajiban harus
berjalan seimbang. Seseorang menerima hak, namun
juga harus melakukan kewajibannya. Selain memberikan
pengetahuan dan pelajaran, komik ini juga mengajarkan
anak untuk bertanggung jawab terhadap kewajiban yang
harus diselesaikan.
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Buah-buahan
Buku pra-sekolah ‘Buah-buahan’ memperkenalkan
macam-macam nama buah yang sering dijumpai
dalam kehidupan sehari-hari, disertai dengan gambar
dan bahasa inggrisnya. Buku pra-sekolah ini dapat
menjadi pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah
untuk belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Dapur di Rumahku
Buku pra-sekolah ‘Dapur di Rumahku’ memperkenalkan
macam-macam benda-benda, peralatan atau yang
biasanya dijumpai di dapur, disertai dengan gambar
dan bahasa inggrisnya. Buku pra-sekolah ini dapat
menjadi pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah
untuk belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Si Manis yang Menakutkan
Bu Yuna adalah seorang guru TK yang banyak melakukan
aktivitas. Setelah capek beraktivitas, Bu Yuna selalu
makan dan minum semua yang berbahan manis. Akibat
gaya hidup demikian, Bu Yuna terkena penyakit diabetes
mellitus. Luka di kakinya sulit mengering karena kadar
gula darah yang tinggi. Bu Yuna pun mengikuti anjuran
dokter untuk proses penyembuhan.
Komik ‘Si Manis yang Menakutkan’ menjelaskan tentang
penyakit diabetes melitus, mulai dari gejala, penyebab
hingga pengobatannya. Penyakit diabetes melitus biasa
disebut juga kencing manis. Penyakit ini sangat umum
menyerang masyarakat Indonesia, namun bisa menjadi
penyakit yang mematikan. Komik ini memperingatkan
masyarakat agar tidak mengonsumsi gula secara
berlebihan, sehingga dapat mengurangi risiko penyakit
diabetes melitus.

Seri: Pendidikan Kesehatan
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KIPIN Sahabat Pelajar Indonesia
Rina adalah siswa SMP yang berasal dari keluarga
sederhana. Ia anak yang rajin, namun seringkali
kesulitan dalam mencerna penjelasan guru di kelas. Ia
tidak memiliki cukup uang untuk mengikuti les. Suatu
hari Rina melihat teknologi digital baru di perpustakaan,
dinamakan KIPIN. Rina memanfaatkan KIPIN sebagai
sarana belajarnya setiap hari. Pelan-pelan, ia mulai
menguasai setiap materi pelajaran meski guru di kelas
belum menerangkannya dengan jelas.
Komik ‘KIPIN Sahabat Pelajar Indonesia’ menjelaskan
teknologi edukasi yang dapat dimanfaatkan agar proses
belajar siswa menjadi lebih mudah dan murah. Dengan
adanya teknologi edukasi di era digital ini, belajar tidak
lagi membutuhkan banyak biaya. Tidak butuh pulsa,
siswa sudah bisa mendapatkan materi pelajaran lengkap
untuk diakses kapan dan di mana saja. Bukankah
teknologi diciptakan untuk meringankan pekerjaan
manusia.
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Belajar Angka 11 - 20
Buku pra-sekolah ‘Belajar Angka 11 - 20’
memperkenalkan angka dasar 11 - 20 beserta praktik
perhitungan jumlah benda secara visual, ditambah
dengan latihan-latihan soal menghitung jumlah
benda. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman
bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk belajar baik di
rumah, sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan
sebagai bahan pembelajaran baik dengan dampingan
orang tua dan guru ataupun tidak.
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Pakaian dan Perhiasan
Buku
pra-sekolah
‘Pakaian
dan
Perhiasan’
memperkenalkan jenis-jenis pakaian, aksesoris
dan perhiasan disertai dengan gambar dan bahasa
inggrisnya. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi
pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk
belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Kegiatan Sehari-hari
Buku
pra-sekolah
‘Kegiatan
Sehari-hari’
memperkenalkan jenis-jenis kegiatan yang biasa
dilakukan anak-anak mulai dari bangun tidur, sekolah,
bermain, belajar hingga kembali tidur malam. Buku
pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anakanak usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah,
sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai
bahan pembelajaran baik dengan dampingan orang
tua dan guru ataupun tidak.
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Sayuran
Buku pra-sekolah ‘Sayuran’ memperkenalkan jenisjenis sayur yang biasa digunakan untuk memasak dan
dimakan, baik sayur daun atau pun buah, sekaligus
penamaan dalam bahasa inggrisnya. Buku prasekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anak-anak
usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah, sekolah
dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai bahan
pembelajaran baik dengan dampingan orang tua dan
guru ataupun tidak.
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Makanan dan Minuman
Buku
pra-sekolah
‘Makanan
dan
Minuman’
memperkenalkan jenis-jenis makanan dan minuman
yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak, mulai dari
bahan olahan seperti daging mentah hingga makanan
jadi seperti sate, atau minuman seperti jus. Buku prasekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anak-anak
usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah, sekolah
dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai bahan
pembelajaran baik dengan dampingan orang tua dan
guru ataupun tidak.
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Ganjalan di Mata Joni
Suatu hari saat bersepeda, mata Joni kelilipan. Ia
mengucek-ucek matanya dengan tangan, lalu terasa
membaik. Pada malam dan keesokan harinya, mata Joni
kembali terasa perih serta berair, lalu ia menetesinya
dengan obat tetes mata steril. Namun dua hari kemudian,
mata Joni justru membengkak dan berwarna merah.
Dokter menyatakan bahwa Joni terkena bintitan.
Komik ‘Ganjalan di Mata Joni’ menjelaskan tentang
penyakit bintitan, mulai dari definisi, penyebab hingga
cara mengobatinya. Komik ini juga meluruskan mitos
yang beredar, bahwa bintitan timbul akibat mengintip
lawan jenis. Bintitan dalam istilah kedokteran disebut
hordeolum. Penyakit ini disebabkan karena infeksi bakteri
stafilokokus pada kelenjar mata, bukan diakibatkan
karena mengintip seseorang atau mitos-mitos lainnya.
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Terkilir di Somers Isles
Suatu hari, Priska sedang melakukan perjalanan ke
negara Bermuda/The Somers Isles. Saat berjalan-jalan,
ia terantuk batu lalu jatuh. Kakinya terkilir, bengkak dan
nyeri. Ia menelepon ayahnya untuk meminta instruksi
pertolongan pertama. Sepulangnya Priska ke Indonesia,
ia langsung memeriksakan keadaan tulangnya, apakah
ada tulang yang retak, patah atau tidak.
Komik ‘Terkilir di Somers Isles’ menjelaskan penanganan
medis untuk masalah otot terkilir, mulai dari definisi,
gejala, penyebab hingga langkah penanganannya.
Keseleo umumnya timbul saat adanya peregangan
berlebihan atau robekan ligamen karena stres berat yang
mendadak pada sendi. Keseleo harus ditangani dengan
langkah yang tepat, agar tidak justru memperparah
kondisi cedera pada ligamen.
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Pahlawan Pendidikan
Komik “Pahlawan Pendidikan” adalah komik literasi seri
sejarah yang menceritakan kisah Ki Hadjar Dewantara,
salah satu tokoh pejuang kemerdekaan sekaligus
pendidikan Indonesia, yang lahir (1889) dan wafat
(1959) di Yogyakarta. Ia berjuang meraih kemerdekaan,
dengan mendirikan organisasi-organisasi kemerdekaan,
meski harus menerima hukuman pengasingan dari
Belanda. Namun ia tidak patah semangat, sepulang
dari pengasingan, ia mendirikan sekolah-sekolah untuk
rakyat pribumi. Belanda berusaha menghentikannya,
namun Ki Hadjar Dewantara pun berjuang sekuat tenaga
untuk menggagalkan usaha Belanda.

Seri: Pengetahuan Sejarah
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Hadiah Fefe kok Lebih Bagus?
Shinta dan Fefe adalah kakak beradik. Sebagai hadiah
kenaikan kelas, tahun ini ibu memberikan hadiah sepeda
baru untuk Fefe dan novel untuk Shinta. Shinta merasa
iri dan marah kepada ibu. Namun ibu menjelaskan
bahwa ia menyayangi kedua anaknya sama rata. Ibu
memberikan hadiah sepeda untuk Fefe karena tahun
lalu ibu telah membelikan Shinta sepeda. Keduanya
harus merasakan kasih sayang yang sama.
Komik ‘Hadiah Fefe kok Lebih Bagus?’ mengajarkan
untuk tidak berlaku iri terhadap orang lain, terutama
kakak atau adik. Antara kakak dan adik tidak boleh ada
rasa saling iri hati, karena orang tua tahu apa yang
terbaik bagi masing-masing anaknya. Pasti ada alasan
mendidik tertentu di balik sikap orang tua, dan bukan
hanya sekadar pilih kasih atau berat sebelah. Komik
ini membentuk karakter anak agar tidak mudah iri hati,
melainkan selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki,
serta memahami situasi yang sedang terjadi.
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Aku Suka Menolong
Buku pra-sekolah ‘Aku Suka Menolong’ mengajarkan
karakter dengan memberikan contoh sifat tokoh yang
baik dan harus ditiru, yakni sifat murah hati dan
suka menolong. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi
pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk
belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Alat-alat Tulis
Buku pra-sekolah ‘Alat-alat Tulis’ menyebutkan
macam-macam alat tulis mulai dari peralatan menulis
hingga benda yang sering ditemui di sekolah, sekaligus
dengan gambar dan bahasa inggrisnya. Buku prasekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anak-anak
usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah, sekolah
dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai bahan
pembelajaran baik dengan dampingan orang tua dan
guru ataupun tidak.
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Cakep-cakep Congekan
Yoga adalah anak yang memiliki kebiasaan buruk, yaitu
suka mengorek telinga menggunakan bulu kemoceng
hampir setiap waktu. Teman-temannya menjauhinya,
namun Yoga tetap acuh. Suatu saat, kemampuan
pendengarannya berkurang. Telinganya beberapa kali
mengeluarkan cairan kuning. Ibu membawanya ke
dokter, ternyata Yoga terkena sakit congekan.
Komik “Cakep-cakep Congekan” menjelaskan tentang
penyakit otitis atau congekan, penyakit yang muncul
akibat kebiasaan mengorek telinga yang biasa dianggap
sepele. Mengorek telinga memang baik untuk kebersihan
telinga, namun jika terus-terusan dilakukan, maka dapat
menyebabkan infeksi telinga (otitis) dan keluarnya cairan
dari dalam telinga. Komik ini dapat mencegah kebiasaan
anak untuk mengorek-orek telinga terlalu sering, agar
tidak terjadi infeksi.
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Merkuri dalam Seafood?
Suatu hari, sebuah restoran seafood terkenal sedang
mengadakan diskon 50% untuk makan sepuasnya.
Ia mengajak ayah, ibu dan teman-temannya untuk
memanfaatkan kesempatan itu. Ninik makan banyak
sekali selama dua hari berturut-turut. Akibatnya, ia mual
hebat disertai pusing. Ibu membawanya ke dokter, dan
Ninik dinyatakan keracunan seafood.
Komik “Merkuri dalam Seafood?” menjelaskan tentang
bahaya mengonsumsi makanan laut (seafood) secara
berlebihan. Seafood memang merupakan sumber
makanan bergizi bagi tubuh, namun sekaligus sangat
berbahaya bagi tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Ini
karena zat-zat kimia banyak terkandung dalam tubuh
ikan-ikanan laut, salah satunya yaitu zat merkuri.

USIA

12+

Seri: Pendidikan Kesehatan

Katalog Komik Pendidikan

111

189

KOMIK

Pedas Level 100, Berani?
Rosa gemar makanan pedas sejak kecil. Apapun
makanannya, yang penting harus pedas. Suatu hari,
Rosa mengikuti lomba makan sup terpedas di sebuah
restoran yang baru buka. Rosa berusaha menahan
pedas yang dirasakannya. Setelah lomba usai, Rosa
merasa nyeri di ulu hati dan perutnya hingga ia terjatuh
pingsan. Saat dibawa ke rumah sakit, dokter menyatakan
Rosa terkena radang lambung akut.
Komik “Pedas Level 100, Berani?” menjelaskan
tentang bahaya mengonsumsi makanan pedas secara
berlebihan. Beberapa penyakit yang dapat muncul
akibat terlalu banyak mengonsumsi cabai yaitu gastritis,
radang lambung, diare, sariawan dan menurunnya fungsi
kepekaan lidah. Namun sebenarnya cabai juga memiliki
manfaat kesehatan, seperti menambah nafsu makan,
mencegah pembekuan darah dan menyembuhkan
hidung tersumbat.
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Tanah Longsor
Dusun Margosari terletak di kawasan dataran tinggi.
Hutan di sana banyak yang gundul, karena digunakan
sebagai bahan kayu-kayuan oleh warga untuk dijual.
Selama tiga hari berturut-turut hujan lebat mengguyur
dusun ini. Tiba-tiba, terjadi tanah longsor di dusun itu!
Banyak rumah hancur, dan orang-orang kehilangan
keluarganya.
Komik ‘Tanah Longsor’ menyosialisasikan cara-cara
menghadapi bencana alam tanah longsor. Daerah
dataran tinggi seperti pegunungan, perbukitan atau
tebing rentan mengalami tanah longsor. Apalagi jika
tidak ada lagi hutan atau pepohonan yang mampu
mencengkeram tanah agar tetap kokoh dan tidak
longsor. Oleh karena itu, masyarakat harus senantiasa
waspada dan teredukasi tentang cara meminimalisir
risiko sekaligus menghadapinya jika sedang terjadi.
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Kanker Serviks
Ibu Mitha didiagnosa oleh dokter menderita kanker
serviks, dan harus dirawat di rumah sakit untuk
perawatan lebih intensif. Teman-teman sekelas Mitha
pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibu Mitha. Saat
bertemu dengan dokter yang merawat ibu Mitha, temanteman menanyakan banyak sekali tentang seluk beluk
kanker serviks.
Komik ‘Kanker Serviks’ menginformasikan tentang kanker
serviks, mulai dari definisi, penyebab dan gejalanya.
Ada banyak gejala dan kemungkinan-kemungkinan
yang dapat menyebabkan terjadinya kanker serviks,
yang harus diketahui setiap wanita. Informasi ini sangat
penting, agar wanita dapat menghindari bahaya-bahaya
penyebab kanker serviks. Yang perlu diingat, penyakit
kanker serviks telah menjadi ancaman berat kematian
wanita selain kanker payudara.
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Telinga, Oh Telinga
Pada suatu hari Minggu yang cerah, ibu sedang asyik
membersihkan telinga Nisa. Tiba-tiba, Angel datang ke
rumah Nisa untuk mengajaknya bermain. Namun Angel
penasaran dengan apa yang sedang dilakukan oleh
Nisa dan ibunya. Lalu ibu Nisa pun menjelaskan apa itu
kotoran telinga dan mengapa telinga harus dibersihkan
secara rutin.
Komik ‘Telinga, Oh Telinga’ menjelaskan tentang
bagian-bagian telinga dan cara membersihkannya.
Kotoran telinga sebenarnya memiliki manfaat baik bagi
telinga, namun jika berlebihan tetap harus dibersihkan.
Membersihkan telinga tidak boleh dengan cara yang
sembarangan, agar tidak melukai telinga. Komik ini
sekaligus mengajak untuk bersyukur atas telinga
pemberian Tuhan.
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Mencegah Kanker
Pak Pramanto adalah penderita penyakit kanker paruparu. Namun ia tidak mau hanyut dalam kesedihan. Ia
bangkit memberikan semangat dan penyuluhan kepada
masyarakat di sekitarnya, agar tidak ada lagi yang
terjerumus ke dalam penyakit mematikan seperti dirinya.
Kali ini, ia menjadi pembicara dalam seminar kesehatan
bertema “Pencegahan Kanker” di Kampung Asri.
Komik ‘Mencegah Kanker’ menjelaskan tentang
beberapa penyebab sakit kanker, termasuk gaya hidup
sehat yang sangat bermanfaat untuk meminimalisir
risiko terkena penyakit kanker. Banyak terpapar debu
dan memiliki berat badan yang sangat berlebihan juga
merupakan beberapa pemicu munculnya sel-sel kanker.
Oleh karena itu, mengontrol pola makan dan gaya hidup
sangat diperlukan, agar dapat memiliki tubuh sehat
terbebas dari risiko kanker.
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Peralatan Kamar Mandi
Buku
pra-sekolah
‘Peralatan
Kamar
Mandi’
memperkenalkan macam-macam benda, peralatan
atau perlengkapan yang biasanya ada di kamar
mandi. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman
bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk belajar baik di
rumah, sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan
sebagai bahan pembelajaran baik dengan dampingan
orang tua dan guru ataupun tidak.
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Jangan Menyerah, Pasti Berhasil!
Prastowo mencari pekerjaan ke sana kemari, namun
tidak juga mendapatkan pekerjaan. Pada suatu siang
yang panas, Prastowo menolong pria paruh baya
yang mobilnya sedang mogok di tengah jalan. Siapa
yang menyangka, ternyata bapak itu adalah teman
sekolah ibunya dahulu! Atas saran ibunya, Prastowo
memberanikan diri untuk mengajukan lamaran ke
perusahaan milik bapak tersebut, walau sebenarnya ia
sudah pernah ditolak di perusahaan itu.
Komik ‘Jangan Menyerah, Pasti Berhasil!’ mengajarkan
untuk gigih dan tidak cepat menyerah dalam usaha
menggapai sesuatu. Komik ini memberikan pesan
bahwa diperlukan usaha tanpa batas untuk menggapai
sebuah impian. Bahkan untuk impian paling sederhana
seperti mendapatkan pekerjaan pun, seseorang harus
gigih. Namun sikap baik dan tulus juga harus tetap
dijaga, karena keberuntungan akan selalu menyertai
orang yang berhati dan sikap baik.
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Ayo, Bermain Musik!
Buku
pra-sekolah
‘Ayo,
Bermain
Musik!’
memperkenalkan macam-macam alat musik dan
cara memainkannya, disertai latihan soal yang
menggambarkan seseorang sedang memainkan
masing-masing alat musik. Buku pra-sekolah ini dapat
menjadi pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah
untuk belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Dunia Bawah Laut
Buku pra-sekolah ‘Dunia Bawah Laut’ memperkenalkan
macam-macam hewan dan tumbuhan yang hidup di
bawah laut melalui gambar yang menarik, disertai
dengan latihan soal di bagian akhir buku. Buku prasekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anak-anak
usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah, sekolah
dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai bahan
pembelajaran baik dengan dampingan orang tua dan
guru ataupun tidak.
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Berteman dengan Kutu
Retha memiliki rambut panjang yang indah, namun
ia sangat malas untuk keramas. Ibulah yang sering
memaksa Retha untuk keramas. Suatu saat, Retha tidak
keramas menggunakan shampo hingga satu minggu
lamanya. Alhasil, rambutnya menjadi gatal-gatal dan
ditumbuhi banyak kutu. Teman sebangkunya tertular,
dan Retha pun dikucilkan.
Komik ‘Berteman dengan Kutu’ menjelaskan tentang
apa itu kutu rambut, penyebab, cara mencegah dan
mengatasinya. Kutu rambut akan muncul ketika
kebersihan rambut tidak dijaga, sehingga membuat kulit
kepala gatal dan rambut rusak. Ada mitos bahwa kutu
rambut dapat meloncat atau terbang ke rambut orang
lain. Namun faktanya, kutu hanya bisa merayap.
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Belajar Berhitung (Penjumlahan 11-20)
Buku pra-sekolah ‘Belajar Berhitung (Penjumlahan
11-20)’ memperkenalkan penjumlahan angka 11 20 dalam bentuk gambar yang menunjukkan jumlah
benda secara visual, sekaligus disertai dengan
latihan-latihan soal untuk mengasah kemampuan
anak. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman
bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk belajar baik
di rumah, sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan
sebagai bahan pembelajaran baik dengan dampingan
orang tua dan guru ataupun tidak.

USIA

3+

Seri: Berhitung

200 KOMIK

Lagi-lagi Obat Nyeri
Bonita adalah tipe orang yang tidak dapat menahan
sakit di tubuhnya. Setiap kali merasa sakit atau nyeri,
ia langsung minum obat penghilang nyeri. Makin lama,
dosis obat yang ia minum makin banyak. Sakit sedikit,
ia minum obat. Suatu hari badannya sangat lemas,
perut dan kepalanya terasa sangat sakit. Saat dibawa
ke rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Bonita
mengalami overdosis obat nyeri.
Komik ‘Lagi-lagi Nyeri’ menjelaskan tentang bahaya
mengonsumsi obat penghilang nyeri secara berlebihan.
Pada dasarnya, segala jenis obat-obatan harus
dikonsumsi sesuai anjuran dokter. Mengonsumsi
obat penghilang nyeri dengan dosis dan frekuensi
yang berlebihan dapat menyebabkan efek samping di
antaranya kulit menghitam, gangguan pencernaan,
iritasi lambung atau usus, mual, memar, asma dan
sebagainya.
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Pantai
Buku pra-sekolah ‘Pantai’ memperkenalkan pantai
sebagai salah satu tempat wisata, kegiatan dan
benda apa saja yang biasanya ada di pantai. Buku
pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anakanak usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah,
sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai
bahan pembelajaran baik dengan dampingan orang
tua dan guru ataupun tidak.

USIA
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PRA-SEKOLAH
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Di Mana Letak Benda?
Buku pra-sekolah ‘Di Mana Letak Benda?’ menjelaskan
perbedaan berbagai posisi benda, antara lain atas,
bawah, dalam dan luar, disertai dengan latihan soal
dan gambarnya. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi
pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk
belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.

USIA
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Penyesalan Si Kembar
Yemima dan Rosita suka bermain dengan kucing
kesayangan mereka di taman rumah. Namun mereka
juga suka membuang sampah sembarangan di
taman itu. Suatu hari, Yemima dan Rosita mendapati
kucing kesayangan mereka diam tergeletak di taman.
Mereka segera membawa kucing itu ke dokter hewan.
Sayangnya, kucing mereka tidak dapat diselamatkan
karena telah keracunan plastik permen.
Komik ‘Penyesalan Si Kembar’ menjelaskan tentang
bahaya plastik. Sampah plastik yang dibuang ke
sembarang tempat dapat menimbulkan banyak dampak
buruk, di antaranya pencemaran lingkungan dan
meracuni makhluk hidup di sekitarnya. Sampah plastik
susah untuk terurai sehingga dampak bahayanya
pun akan bertahan sangat lama. Plastik pembungkus
makanan/minuman panas juga sangat berbahaya bagi
kesehatan manusia.

USIA
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Seri: Pengetahuan Alam

204

KOMIK

PRA-SEKOLAH

Isi Rumahku
Buku pra-sekolah ‘Isi Rumahku’ memperkenalkan
bagian-bagian rumah dan perabotan yang biasa ada
di dalamnya, beserta gambar, terjemahan bahasa
inggris serta soal latihan. Buku pra-sekolah ini dapat
menjadi pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah
untuk belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.

USIA

3+

Seri: Pra-Sekolah

Katalog Komik Pendidikan

119

205

KOMIK

PRA-SEKOLAH

Membersihkan Kelas
Buku pra-sekolah ‘Membersihkan Kelas’ mengajarkan
nilai-nilai kebersihan, langkah-langkah membersihkan
dan peralatan kebersihan dengan obyek kelas
sebagai contohnya. Buku pra-sekolah ini dapat
menjadi pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah
untuk belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Taman
Buku pra-sekolah ‘Taman’ memperkenalkan taman
sebagai salah satu tempat wisata, kegiatan dan
benda apa saja yang biasanya ada di taman. Buku
pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anakanak usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah,
sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai
bahan pembelajaran baik dengan dampingan orang
tua dan guru ataupun tidak.
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KOMIK

Sehat Tanpa Lalat
Lingkungan SMP Karangwuni dipenuhi dengan sampah
yang menumpuk. Bau busuknya menyengat, banyak
lalat beterbangan. Suatu hari, pemerintah mengadakan
program Sekolah Sehat dan mengutus para dokter ke
setiap sekolah, termasuk SMP Karangwuni. Dokter
Ayu di SMP Karangwuni melakukan penyuluhan
tentang lingkungan sehat dan bebas lalat. Seluruh
siswa SMP Karangwuni pun bertekad melakukan kerja
bakti pembersihan lingkungan sekolah.
Komik “Sehat Tanpa Lalat” memberikan informasi
tentang bahaya sampah di lingkungan sekitar bagi
kesehatan manusia. Sampah yang menggunung di
mana-mana dapat membawa hewan seperti lalat,
kecoa dan bakteri, serta menyebabkan berbagai
penyakit berbahaya bagi manusia. Di antaranya yaitu
penyakit diare, hepatitis A, cacingan dan disentri.
Oleh karena itu, manusia harus menjaga lingkungan
agar tetap bersih, indah dan sehat.

USIA
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Seri: Pendidikan Kesehatan

208 KOMIK

Diary Seorang Anak
Anton adalah anak tunggal yang hidupnya
berkecukupan, namun ia tidak pernah merasakan
perhatian dan kasih sayang ayahnya. Sang ayah
tidak pernah hadir menemani Anton, bahkan di saat
Anton benar-benar membutuhkan ayahnya sekali
pun. Saat beranjak remaja, Anton semakin geram
dengan sikap ayahnya. Ia memberontak, pergi dari
rumah, hingga akhirnya ia mengalami kecelakaan
karena emosi yang tidak terkontrol saat menyetir.
Komik ‘Diary Seorang Anak’ memberikan pesan
tentang pentingnya kebersamaan dengan keluarga.
Anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian
orang tua. Orang tua dan anak harus selalu saling
memberikan waktu, kasih sayang dan perhatian di
sela kesibukan masing-masing. Kesempatan untuk
merasakan kehangatan keluarga sangat berharga,
karena manusia tidak pernah tahu apa yang terjadi
esok, apakah masih bisa bersama atau harus
terpisah.
USIA
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Tanaman
Buku
pra-sekolah
‘Tanaman’ memperkenalkan
lima bagian tanaman yaitu akar, batang, daun,
bunga, buah dan biji, serta berbagai macam contoh
tanaman dan pepohonan yang sering dijumpai dalam
kehidupan sehari-hari. Buku pra-sekolah ini dapat
menjadi pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah
untuk belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Ukuran
Buku
pra-sekolah
‘Ukuran’
memperkenalkan
perbandingan-perbandingan ukuran benda, antara lain
besar kecil, tinggi rendah, banyak sedikit dan panjang
pendek, beserta contoh dan soal-soal latihannya.
Buku pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman bagi
anak-anak usia pra-sekolah untuk belajar baik di
rumah, sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan
sebagai bahan pembelajaran baik dengan dampingan
orang tua dan guru ataupun tidak.
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KOMIK

Pahlawan Wanita Pemberani
Komik “Pahlawan Wanita Pemberani” adalah komik
literasi seri sejarah yang menceritakan kisah Cut
Nyak Dien, salah satu tokoh pejuang kemerdekaan
Indonesia dari Aceh yang lahir (1848) di Aceh dan
wafat (1908) di Sumedang. Ia berjuang meraih
kemerdekaan dengan cara memimpin pasukan rakyat
Aceh melawan tentara Belanda.
Cut Nyak Dien merupakan anak dari seorang
bangsawan sekaligus pejuang Aceh, dan bersamasama dengan suaminya memimpin pasukan masingmasing untuk memperjuangkan kemerdekaan. Saat
tua, Cut Nyak Dien tertangkap oleh tentara Belanda
lalu diasingkan hingga ajal menjemputnya.
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KOMIK

Binto Raja Egois
Pak Binto adalah petani kaya yang tinggal di kampung
Jogowangi, kampung sibuk di perbatasan desa. Pak
Binto memiliki sifat yang serakah dan egois. Ia selalu
menjemur padi di luar dan menggangu pengguna
jalan lainnya. Warga membuat jera Pak Binto dengan
mencuri padi-padi itu setiap hari. Awalnya Pak Binto
marah karena padinya selalu hilang, namun akhirnya
ia sadar bahwa ialah yang lalai tidak meletakkan padi
itu dalam jangkauan pengawasannya.
Komik “Binto Raja Egois” memberikan pesan agar
tidak mementingkan diri sendiri. Contoh kasus
paling sederhana yaitu tidak menggunakan jalan
raya dengan seenaknya, meski jalan itu berada
di depan rumah. Jalan kampung / jalan raya
merupakan fasilitas umum dan digunakan untuk
kepentingan semua orang. Komik ini membentuk
karakter anak-anak agar tidak serakah, egois dan
mementingkan diri sendiri, melainkan harus peduli
dengan kepentingan umum.
USIA
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Macam-Macam Rasa
Buku
prasekolah
‘Macam-Macam
Rasa’
memperkenalkan macam-macam rasa pada makanan
dan minuman yang meliputi manis, asin, asam,
pahit. Semua rasa disertai dengan contoh makanan
atau minuman yang biasa ditemui dalam kehidupan
sehari-hari, lengkap dengan latihan soalnya. Buku
prasekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anakanak usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah,
sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai
bahan pembelajaran baik dengan dampingan orang
tua dan guru ataupun tidak.

USIA
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Mau Sok-Sokan Malah Sial
Riki menggunakan sepeda motor barunya untuk pergi
ke sekolah. Awalnya Riki mengendarai sepeda motor
dengan pelan, hati-hati dan taat lalu lintas. Beberapa
bulan kemudian, ia semakin mahir berkendara,
semakin ugal-ugalan dan tidak peduli lalu lintas.
Suatu hari Riki menerobos macet dengan kecepatan
tinggi, hingga menabrak pengendara lain yang sedang
berbelok. Akibatnya ia harus berurusan dengan polisi
dan menanggung kerugian korban.
Komik “Mau Sok-Sokan Malah Sial” memberikan
pesan untuk berhati-hati saat berkendara. Pengendara
harus tetap tenang dan fokus dengan jalan yang
dilalui, tidak kebut-kebutan atau ugal-ugalan di jalan,
melainkan harus patuh terhadap rambu lalu lintas
dan ketentuan berkendara. Melanggar rambu dan
ketentuan berkendara sangat berbahaya dan berisiko
besar untuk terjadi kecelakaan. Peraturan lalu lintas
ada untuk keamanan diri sendiri.

Seri: Pengetahuan Umum
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Pergi ke Sekolah
Buku prasekolah ‘Pergi ke Sekolah’ menjelaskan
persiapan yang harus dilakukan anak sejak bangun
pagi hingga pergi ke sekolah, juga benda-benda yang
diperlukan untuk sekolah. Buku prasekolah ini dapat
menjadi pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah
untuk belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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KOMIK

Momok Skincare
Nichole sangat memperhatikan kesehatan dan
keindahan kulitnya. Ia senang berganti-ganti produk
skincare sesuai anjuran vlogger favoritnya. Akibatnya
kulit wajah Nichole lama-lama semakin rusak, kering,
pecah-pecah dan gatal. Dokter mengatakan bahwa
Nichole memiliki tipe kulit yang sensitif, dan ia terkena
penyakit xerosis.
Komik “Momok Skincare” menjelaskan tentang xerosis,
penyakit kulit yang disebabkan karena pengaruh bahan
kimia dan ketidakseimbangan hormon. Pemakaian
produk skincare dengan sembarangan dapat merusak
kulit, karena ketidakcocokan kulit dengan bahan
kimia yang terkandung. Remaja khususnya wanita
sebaiknya konsultasi dengan dokter terlebih dahulu
untuk menentukan produk skincare yang sesuai
dengan kondisi kulitnya.
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Benda Langit
Buku prasekolah ‘Benda Langit’ memperkenalkan
macam-macam benda langit seperti awan, matahari,
bulan dan bintang, serta dua musim yang ada di
Indonesia yakni musim panas dan hujan. Buku
prasekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anakanak usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah,
sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai
bahan pembelajaran baik dengan dampingan orang
tua dan guru ataupun tidak.
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Serangan Maut Mendadak
Pak Sudarso yang adalah seorang guru, memiliki
riwayat penyakit jantung. Suatu hari ia merasakan
dadanya nyeri, namun tetap memaksakan diri untuk
mengajar. Saat mengajar, Pak Sudarso mengalami
serangan jantung hingga jatuh pingsan dan dilarikan ke
UGD. Dokter mengatakan bahwa Pak Sudarso harus
melakukan kateterisasi jantung untuk pemasangan
ring.
Komik “Serangan Maut Mendadak” menjelaskan
tentang penyakit jantung koroner, mulai dari penyebab,
gejala, pengobatan hingga cara pencegahannya.
Jantung koroner merupakan salah satu penyakit
mematikan yang salah satunya disebabkan oleh
mengendapnya lemak dan debris-debris darah pada
pembuluh darah. Komik ini mengajak remaja untuk
menerapkan pola hidup sehat dan tidak merokok, agar
terhindar dari ancaman jantung koroner.
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Suara Hewan
Buku prasekolah ‘Suara Hewan’ memperkenalkan
berbagai jenis suara hewan, masing-masing
penamaan dan bagaimana pelafalannya, disertai
gambar dan latihan soal. Buku prasekolah ini dapat
menjadi pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah
untuk belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.

USIA

3+

Seri: Pra-Sekolah

220 KOMIK

Kristal tapi Tak Berkilau
Riri adalah gadis cantik yang pemalas. Saking
malasnya, ia bahkan sangat sering menahan kencing
karena tidak mau beranjak dari tempat ia duduk atau
tidur. Suatu hari, pinggang Riri terasa sangat nyeri.
Ibu memanggil tukang pijat untuk memijat pinggang
Riri. Namun pinggang Riri tidak kunjung sembuh,
bahkan semakin parah. Setelah dibawa ke dokter,
dokter mengatakan bahwa ada batu yang mengendap
di saluran kemih Riri.
Komik “Kristal Tapi Tak Berkilau” menjelaskan tentang
penyakit batu saluran kemih, di mana terdapat benda
keras mirip batu atau kristal di saluran kencing. Benda
tersebut merupakan endapan urin yang mengeras
atau mengkristal, akibat terlalu lama ditahan di dalam
saluran kemih. Komik ini remaja untuk tidak terlalu
lama atau sering menahan kencing dan banyak minum
air putih, agar terhindar dari penyakit batu saluran
kemih.
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Ada Ranjau di Peternakan
Tino, Parji dan Bayu mengikuti kegiatan pengabdian
masyarakat di desa. Mereka ditugaskan untuk
membantu seorang peternak sapi. Karena tidak
mau mengenakan peralatan pelindung tubuh, kaki
Tino pun terkena paku saat memerah sapi. Ia sudah
mendapatkan pertolongan pertama, namun tiga hari
kemudian kakinya justru infeksi dan terkena penyakit
tetanus.
Komik “Ada Ranjau di Peternakan” menjelaskan
tentang penyakit tetanus, penyakit infeksi akibat
bakteri yang menyerang saraf tubuh melalui luka
kotor. Kotoran dan jaringan mati pada luka yang
tidak dibersihkan dapat mempermudah pertumbuhan
bakteri penyebab tetanus. Komik ini diharapkan dapat
membuat anak waspada terhadap risiko penyakit
tetanus terutama jika sedang mengalami luka.

Seri: Pendidikan Kesehatan
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Jamur Kuku
Ruben adalah seorang mahasiswa yang pemalas.
Ia selalu berkeringat namun jarang mandi, jarang
merawat tubuhnya. Ia selalu memakai kaos kaki dan
sepatu dalam keadaan kaki basah, tidak dikeringkan
terlebih dahulu. Suatu hari, kuku jari-jari kakinya
menghitam, retak-retak dan nyeri saat disentuh.
Dokter mengatakan bahwa ia terkena jamur kuku!
Komik “Jamur Kuku” menjelaskan tentang penyakit
jamur kuku, yaitu infeksi jamur pada kuku yang
mengakibatkan kuku menjadi semakin rusak. Komik ini
diharapkan dapat mengajak setiap anak atau remaja
untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan kuku,
tidak terlalu sering membiarkan kuku dalam keadaan
lembab agar tidak terinfeksi jamur kuku.
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Panglima TNI Pertama
Komik “Panglima TNI Pertama” adalah komik literasi seri
sejarah yang menceritakan kisah Jenderal Sudirman,
salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia asal
Jawa Tengah yang lahir (1916) di Rembang dan wafat
(1950) di Magelang. Ia berjuang meraih kemerdekaan
dengan cara memimpin pemberontakan melawan
pemerintahan Jepang dan Belanda melalui organisasi
PETA. Ia juga terpilih menjadi panglima besar TKR
Yogyakarta untuk memimpin serangan Ambarawa dan
gerilya selama tujuh bulan. Semakin memburuknya
kesehatan Sudirman membuat ia harus beristirahat
hingga akhir hayatnya.
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Lingkunganku
Buku pra-sekolah ‘Lingkunganku’ memperkenalkan
berbagai tempat yang bernuansa alam dan
membentuk suatu ekosistem sendiri, misalnya yaitu
air terjun, bukit, danau, desa, kota, hutan dsb. Buku
pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anakanak usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah,
sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai
bahan pembelajaran baik dengan dampingan orang
tua dan guru ataupun tidak.
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Aku Rajin
Buku pra-sekolah ‘Aku Rajin’ memberikan contoh
sifat tokoh yang baik dan patut ditiru, yakni sifat rajin
dan disiplin. Juga disertai dengan soal-soal kasus,
menstimulasi pemikiran anak untuk memilih langkah
yang tepat agar menjadi anak baik. Buku pra-sekolah
ini dapat menjadi pedoman bagi anak-anak usia
pra-sekolah untuk belajar baik di rumah, sekolah
dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai bahan
pembelajaran baik dengan dampingan orang tua dan
guru ataupun tidak.
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Lemak yang Menyiksa
Eleanor adalah siswi SMP yang gemuk, pendek dan
berkacamata. Ia mengalami penolakan dari teman
laki-laki yang ia sukai karena kondisi fisiknya yang
terlalu gemuk. Sejak itu, Eleanor melakukan diet dan
olahraga ketat. Benar tubuhnya berubah kurus, namun
lama-lama menjadi berlebihan. Eleanor jadi terseret
pada penyakit anorexia yang membuatnya jadi sangat
kurus!
Komik “Lemak yang Menyiksa” menjelaskan tentang
penyakit anorexia nervosa, yaitu penyakit gangguan
makan karena ketakutan mengalami kenaikan berat
badan yang berlebihan. Penyakit ini menyebabkan
penderita jadi lemah, lesu, sangat kurus dan kurang
nutrisi. Komik ini diharapkan dapat mengajak setiap
remaja wanita untuk tidak diet berlebihan dan terobsesi
ingin kurus, karena tubuh juga membutuhkan nutrisi
yang cukup agar tetap sehat.
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Hobi
Buku pra-sekolah ‘Hobi’ memperkenalkan macammacam kegiatan yang dapat menjadi hobi, disertai
dengan gambar menarik, penjelasan singkat dan
latihan-latihan soal untuk mengasah daya ingat
serta ketangkasan anak. Buku pra-sekolah ini dapat
menjadi pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah
untuk belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Hidup Bebas Tanpa Merusak Diri
Bondan dan Fahrul adalah dua sahabat kelas 11
yang terkenal sangat nakal di sekolahnya. Fahrul
berhasil mempengaruhi Bondan untuk minum
minuman keras dan menggunakan narkoba suntik
guna menghilangkan penat. Keduanya pun jadi sering
menghabiskan uang jajan untuk membeli minuman
keras dan narkoba suntik. Suatu hari, Bondan demam
tak kunjung sembuh dan badannya kuning. Ia dan
Fahrul terkena hepatitis B!
Komik “Hidup Bebas Tanpa Merusak Diri” menjelaskan
tentang penyakit hepatitis B, penyakit mulai dari
pengertian, gejala, penyebab, pencegahan dan
pengobatannya. Sekaligus menggambarkan betapa
bahayanya menggunakan narkoba suntik, terutama
jika berbagi jarum suntik. Komik ini diharapkan
dapat mengajak setiap remaja untuk tidak mencoba
menggunakan obat terlarang, terutama yang berbentuk
jarum suntik.
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Hutan Gundul, Bukan Salah Ayah!
Ayah Devina bekerja di perusahaan penyedia kayu
untuk perabotan rumah. Saat mengetahui hal ini,
teman-teman menjauhi Devina karena ayahnya
dianggap sebagai penyebab hutan gundul. Suatu hari
teman-teman mengadakan kerja kelompok di rumah
Devina dan bertemu dengan ayah Devina. Ia pun
menjelaskan tentang pekerjaannya dan pentingnya
melestarikan hutan.
Komik “Hutan Gundul, Bukan Salah Ayah!” membahas
pentingnya melestarikan hutan dan pepohonan. Hidup
manusia banyak bergantung pada manfaat pepohonan.
Jika memang harus menebang pohon untuk keperluan,
maka harus diimbangi dengan reboisasi. Komik ini
diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk ikut
menanam dan merawat tanaman atau pepohonan,
tidak menebang pohon sembarangan.

Seri: Pengetahuan Alam
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Makanan Hewan
Buku prasekolah ‘Makanan Hewan’ menjelaskan
makanan bagi macam-macam hewan baik yang sering
dijumpai dalam kehidupan sehari-hari ataupun tidak,
disertai dengan gambar dan latihan soal untuk melatih
daya ingat, ketangkasan serta kemampuan calistung
anak. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman
bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk belajar baik
di rumah, sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan
sebagai bahan pembelajaran baik dengan dampingan
orang tua dan guru ataupun tidak.
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Alat Komunikasi
Buku prasekolah ‘Alat Komunikasi’ memperkenalkan
macam-macam alat komunikasi baik yang tradisional
hingga modern, disertai dengan gambar dan latihan
soal untuk melatih daya ingat, ketangkasan serta
kemampuan calistung anak. Buku pra-sekolah ini
dapat menjadi pedoman bagi anak-anak usia prasekolah untuk belajar baik di rumah, sekolah dan
di manapun. Buku ini ditujukan sebagai bahan
pembelajaran baik dengan dampingan orang tua dan
guru ataupun tidak.
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Ulang Alik di Luar Angkasa
Rafael bersama teman-temannya sedang kerja
kelompok. Mereka membicarakan tentang bintang,
bumi, planet hingga profesi astronot yang berhubungan
dengan kegiatan luar angkasa. Kakak Rafael pun
menjelaskan tentang bagaimana cara astronot menuju
ke luar angkasa, yakni dengan mengendarai pesawat
ulang-alik. Bagian tubuh pesawat ulang-alik memiliki
peran yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya.
Komik “Ulang Alik di Luar Angkasa” menjelaskan
tentang pesawat ulang alik, salah satu jenis pesawat
luar angkasa yang beberapa bagian tubuhnya dapat
dipakai berulang kali. Pesawat ulang alik dikendarai
oleh astronot meluncur ke luar angkasa untuk
menjalankan misi astronomi. Komik ini diharapkan
dapat memberikan pengetahuan tentang bidang
ilmu astronomi terutama apa itu pesawat ulang alik,
bagian-bagian tubuh, cara kerja dan fungsinya.
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Kelompok Benda
Buku prasekolah ‘Kelompok Benda’ memperkenalkan
benda-benda berdasarkan kelompoknya, misalnya
benda apa saja yang termasuk dalam kelompok
makanan, hewan, pakaian, alat tulis dsb. Pada bagian
akhir buku disertai dengan latihan soal untuk melatih
daya ingat, ketangkasan serta kemampuan calistung
anak. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman
bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk belajar baik
di rumah, sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan
sebagai bahan pembelajaran baik dengan dampingan
orang tua dan guru ataupun tidak.
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Macam-macam Bunga
Buku
prasekolah
‘Macam-macam
Bunga’
memperkenalkan macam-macam bunga yang ada di
sekitar mulai dari bunga melati, mawar hingga sakura
dan tulip. Pada bagian akhir buku disertai dengan
latihan soal untuk melatih daya ingat, ketangkasan
serta kemampuan calistung anak. Buku pra-sekolah
ini dapat menjadi pedoman bagi anak-anak usia
pra-sekolah untuk belajar baik di rumah, sekolah
dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai bahan
pembelajaran baik dengan dampingan orang tua dan
guru ataupun tidak.
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Gigiku
Buku prasekolah ‘Gigiku’ menjelaskan apa itu gigi
dan bagaimana cara merawat kesehatan gigi,
disertai dengan permainan sederhana untuk melatih
ketangkasan atau kemampuan berpikir anak. Buku
pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anakanak usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah,
sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai
bahan pembelajaran baik dengan dampingan orang
tua dan guru ataupun tidak.
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Daratan & Lautan
Shella, Ika dan Dodo bersama teman-teman
sekelasnya berwisata ke Pantai Air Jernih. Mereka
sedang menikmati keindahan pantai, lalu muncul
pertanyaan dalam benak Dodo, mengapa ada lautan
di bumi ini? Tak ada yang tahu apa jawaban yang
pasti, sehingga ketiganya bertanya pada ibu guru.
Ibu guru pun menjelaskan wilayah bumi yang terbagi
menjadi daratan dan lautan.
Komik ‘Daratan & Lautan’ menjelaskan tentang dua
wilayah pembagian bumi, yaitu daratan dan lautan.
Daratan merupakan sepertiga wilayah bumi yang
berwarna hijau dan coklat jika dilihat dari luar planet,
sementara lautan merupakan dua per tiga wilayah
bumi yang berwarna biru. Komik ini diharapkan dapat
memberikan pengetahuan tentang wilayah daratan
dan lautan, mulai dari ciri-ciri permukaan hingga
bagaimana terbentuknya.
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Racikan Maut
Reza dan Bima sama-sama memiliki kebiasaan buruk
yaitu minum minuman keras setiap hari. Mereka
suka membeli berbagai macam minuman keras
termasuk oplosan. Setiap hari mereka minum oplosan
/ campuran dari berbagai jenis zat berbahaya, tanpa
menghiraukan nasihat teman. Suatu saat setelah
minum banyak sekali oplosan, Reza dan Bima pingsan
hingga pagi. Mereka dilarikan ke rumah sakit, namun
terlambat. Reza meninggal dan Bima menjadi buta.
Komik ‘Racikan Maut’ menjelaskan tentang betapa
bahayanya minuman keras terutama oplosan
(alkohol yang dicampur dengan zat-zat lainnya) bagi
kesehatan tubuh. Kandungan zat-zat kimiawi yang
tercampur dapat merusak organ-organ tubuh, hingga
menyebabkan kematian. Komik ini diharapkan dapat
mengajak remaja untuk menjauhi minuman keras
terutama oplosan, yang sekilas terasa nikmat namun
perlahan sangat mematikan.
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Makanan Sehat
Buku prasekolah ‘Makanan Sehat’ menjelaskan jenisjenis makanan 4 sehat 5 sempurna dan mengajak
anak untuk membiasakan diri mengonsumsi makanan
sehat, disertai permainan sederhana untuk melatih
ketangkasan berpikir anak. Buku pra-sekolah ini dapat
menjadi pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah
untuk belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Burung
Buku prasekolah ‘Burung’ memperkenalkan jenis-jenis
burung yang sering dijumpai dalam kehidupan seharihari, disertai dengan soal latihan dan permainan
sederhana untuk melatih ketangkasan berpikir anak.
Buku pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman bagi
anak-anak usia pra-sekolah untuk belajar baik di
rumah, sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan
sebagai bahan pembelajaran baik dengan dampingan
orang tua dan guru ataupun tidak
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Bukan Air Bah
Aswan pagi ini mandi dengan cepat, karena ia takut
terlambat masuk sekolah. Karena tergesa-gesa,
telinganya pun kemasukan air saat mandi. Aswan jadi
tidak bisa mendengar dengan jelas. Ia gelisah karena
takut telinganya tak bisa sembuh. Ragil, teman aswan
mengajari cara bagaimana agar air yang terjebak di
telinga Aswan dapat keluar.
Komik ‘Bukan Air Bah’ menjelaskan pertolongan
pertama atau langkah penanganan yang bisa
dilakukan saat telinga kemasukan air. Meski tidak
dikeluarkan pun, air dalam telinga akan hilang dengan
sendirinya karena penguapan akibat suhu tubuh yang
tinggi. Masuknya air ke dalam telinga memang dapat
mengganggu fungsi pendengaran, namun kita tidak
perlu cemas atau panik dalam menghadapinya.
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Serangga
Buku prasekolah ‘Serangga’ memperkenalkan jenisjenis serangga yang sering dijumpai dalam kehidupan
sehari-hari, disertai dengan soal latihan dan permainan
sederhana untuk melatih ketangkasan berpikir anak.
Buku pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman bagi
anak-anak usia pra-sekolah untuk belajar baik di
rumah, sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan
sebagai bahan pembelajaran baik dengan dampingan
orang tua dan guru ataupun tidak.
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Tini Ingin Sekolah
Kipin dan kawan-kawan bertemu dengan Tini, anak kecil
yang putus sekolah karena kondisi ekonomi. Mereka
bersama-sama telah mengobati seekor kucing yang
ditemukan terluka di pinggir jalan. Kipin dan kawankawan juga mengajari Tini pelajaran sekolah setiap hari
di taman pada jam bermain mereka. Tidak disangka,
suatu hari pemilik kucing tersebut menemukan mereka
dan memberikan imbalan kepada Tini. Berkat ide
Kipin, pemilik kucing tersebut memutuskan untuk
menyekolahkan Tini hingga lulus.
Komik “Tini Ingin Sekolah” merupakan rangkaian
komik seri KIPIN (KIPIN Series) yang mengutamakan
pendidikan karakter anak sejak dini dan sebagai bahan
bacaan literasi anak. Komik ini membentuk anak untuk
memiliki karakter yang baik hati, peduli dengan sesama
tanpa pandang bulu, mau menolong teman yang sedang
kesusahan, menyayangi hewan, semangat sekolah dan
mensyukuri keadaan yang dimiliki saat ini jika masih
bisa, karena masih banyak anak yang tidak bisa sekolah
padahal mereka sangat ingin.
Seri: Kipin Series
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Warna yang Tak Nampak
Komik ‘Warna yang Tak Nampak’ menjelaskan tentang
penyakit buta warna, mulai dari definisi, penyebab dan
gejalanya. Buta warna terdiri dari dua jenis, yaitu buta
warna total dan buta warna sebagian. Penderita buta
warna total hanya dapat melihat warna hitam putih,
sedangkan buta warna sebagian hanya warna-warna
tertentu saja. Buta warna dapat diderita oleh siapa saja
bahkan sedari lahir, sehingga anak-anak perlu mengenal
penyakit ini sejak dini.
Komik ini mengedukasi anak-anak tentang penyakit
buta warna, sehingga dapat memahami kondisi diri
sendiri atau teman yang mengalami buta warna,
sekaligus sebagai pengetahuan ilmu kesehatan. Kondisi
buta warna sebaiknya dideteksi sejak dini, agar dapat
langsung dilakukan tindakan yang membantu anak
untuk dapat beraktivitas dengan baik.
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Kegiatan Alam
Buku prasekolah ‘Kegiatan Alam’ memperkenalkan
macam-macam kegiatan yang biasanya dilakukan di
alam terbuka, serta apa imbauan dan larangan untuk
dilakukan saat berada di alam terbuka. Pada akhir
buku disertai dengan soal latihan dan permainan
sederhana untuk melatih ketangkasan berpikir anak.
Buku pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman bagi
anak-anak usia pra-sekolah untuk belajar baik di
rumah, sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan
sebagai bahan pembelajaran baik dengan dampingan
orang tua dan guru ataupun tidak.
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Mi Italia
Kipin dan kawan-kawan sedang berkumpul seperti biasa
hendak belajar bersama, namun Apin justru dengan
santai melahap makanannya. Apin makan spageti,
makanan berjenis pasta yang bentuknya seperti mi.
Spageti sering disebut Mi Italia, dan hal ini mengundang
rasa penasaran tentang asal-usul spageti. Kipin pun
menceritakan bagaimana sejarah ditemukannya spageti.
Komik ‘Mi Italia’ merupakan rangkaian komik seri KIPIN
(KIPIN Series) yang menjelaskan tentang asal-usul
spageti. Spageti merupakan salah satu jenis pasta,
hanya saja bentuknya mirip seperti mi. Ada beberapa
versi sejarah ditemukannya spageti dengan berbagai
pro dan kontra dari masyarakat. Namun demikian,
spageti hingga kini tetap dikenal sebagai makanan yang
khas dan berasal dari Negara Italia.
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Huruf A
Buku prasekolah ‘Huruf A’ memperkenalkan tulisan
huruf A (kapital) dan a (kecil), serta macam-macam
benda yang namanya berawalan huruf A. Pada
akhir bagian buku disertai dengan soal latihan dan
permainan sederhana untuk melatih ketangkasan
berpikir anak. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi
pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk
belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Alat Elektronik
Buku prasekolah ‘Alat Elektronik’ memperkenalkan
macam-macam alat elektronik yang mudah dijumpai
dalam kehidupan sehari-hari, disertai dengan
latihan soal dan permainan sederhana untuk melatih
ketangkasan berpikir anak. Buku pra-sekolah ini dapat
menjadi pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah
untuk belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Huruf B
Buku prasekolah ‘Huruf B’ memperkenalkan tulisan
huruf B (kapital) dan b (kecil), serta macam-macam
benda yang namanya berawalan huruf B. Pada
akhir bagian buku disertai dengan soal latihan dan
permainan sederhana untuk melatih ketangkasan
berpikir anak. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi
pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk
belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Planet Merah
Ayah Noval bekerja di pusat penelitian antariksa
nasional. Ia memiliki teropong di rumah. Suatu malam,
ia meneropong langit untuk melihat Planet Mars. Malam
itu, Planet Mars sedang berada di titik terdekatnya
dengan bumi sehingga fisik Planet Mars dapat terlihat
jelas. Noval merasa penasaran tentang Planet Mars
yang berwarna merah. Ayahpun menjelaskan alasannya.
Komik ‘Planet Merah’ membahas tentang ciri-ciri dan
karakteristik Planet Mars. Planet Mars sering disebut
sebagai Planet Merah karena berwarna merah.
Planet Mars mengandung banyak partikel karat pada
bebatuannya sehingga menyebabkan planet ini tampak
berwarna merah. Komik ini memberikan pengetahuan
baru mengenai ciri-ciri Planet Mars, serta asal-usul
mengapa Planet Mars tampak berwarna kemerahan.
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Miskin Bahagia, Kaya Menderita
Tito tinggal hidup serba berkecukupan dengan pekerjaan
yang mapan bersama istri dan anaknya. Meski kaya
raya, namun seluruh waktu dan tenaganya habis untuk
bekerja. Ia tak pernah memiliki waktu untuk keluarga dan
anak-anaknya. Suatu hari Tito jatuh sakit. Ia mengenang
kembali masa-masa kecilnya yang begitu bahagia meski
hidup dalam kemiskinan, karena keluarganya selalu
tertawa bersama.
Komik ‘Miskin Bahagia, Kaya Menderita’ memberikan
pesan bahwa kekayaan tidak menjamin adanya
kebahagiaan. Keluarga dan kebersamaan adalah salah
satu sumber kebahagiaan yang tak ternilai. Waktu antara
untuk bekerja keras dan bersama keluarga haruslah
seimbang. Komik ini dapat membentuk karakter anak
yang selalu bersyukur, tidak hanya menghabiskan
waktu dan tenaga untuk mengejar kekayaan namun juga
kebahagiaan bersama keluarga.
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Alat Pertukangan
Buku pra-sekolah ‘Alat Pertukangan’ memperkenalkan
macam-macam alat pertukangan yang mudah
dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, disertai dengan
latihan soal dan permainan sederhana untuk melatih
ketangkasan berpikir anak. Buku pra-sekolah ini dapat
menjadi pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah
untuk belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Pesta Ulang Tahun
Buku pra-sekolah ‘Pesta Ulang Tahun’ memperkenalkan
macam-macam benda yang biasanya dijumpai pada
acara pesta ulang tahun, disertai dengan latihan soal
dan permainan sederhana untuk melatih ketangkasan
berpikir anak. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi
pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk
belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Huruf C
Buku pra-sekolah ‘Huruf C’ memperkenalkan tulisan
huruf C (kapital) dan c (kecil), serta macam-macam
benda yang namanya berawalan huruf C. Pada
akhir bagian buku disertai dengan soal latihan dan
permainan sederhana untuk melatih ketangkasan
berpikir anak. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi
pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk
belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Ayo Saling Menyapa!
Buku
pra-sekolah
‘Ayo
Saling
Menyapa!’
memperkenalkan macam-macam kalimat sapaan dan
bagaimana cara menjawabnya, misal selamat pagi,
terima kasih, apa kabar, selamat datang dan lain-lain.
Pada akhir bagian buku disertai dengan soal latihan
dan permainan sederhana untuk melatih ketangkasan
berpikir anak. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi
pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk
belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Dokter
Buku “Dokter” adalah bacaan literasi seri pendidikan
dasar yang memperkenalkan tentang profesi dokter,
yang meliputi apa itu dokter, bekerja di mana, peralatan
apa saja yang digunakan beserta fungsinya, jenisjenis dokter, dan bagaimana cara mempersiapkan diri
sejak dini untuk menjadi seorang dokter. Buku bacaan
ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar
tentang profesi dokter, serta menanamkan prinsip bahwa
peralatan dokter tidaklah menakutkan melainkan justru
dapat mengobati.

USIA

7+

Seri: Pendidikan Dasar
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KOMIK

PRA-SEKOLAH

Pancaindra
Buku pra-sekolah ‘Pancaindra’ memperkenalkan
macam-macam organ tubuh pancaindra, sekaligus
dengan fungsinya dan bagaimana cara menjaga
kesehatan pancaindra. Pada akhir bagian buku disertai
dengan soal latihan untuk melatih ketangkasan berpikir
anak. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman
bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk belajar baik
di rumah, sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan
sebagai bahan pembelajaran baik dengan dampingan
orang tua dan guru ataupun tidak.
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3+

Seri: Pra-Sekolah

Katalog Komik Pendidikan

145

257

KOMIK

Serangan Virus atau Bakteri?
Kipin dan kawan-kawan sedang berkumpul di taman
seperti biasa hendak belajar bersama. Apin terlihat
lesu, lalu sebentar-sebentar bersin. Melihat Apin sedang
bersin, teman-teman menanyakan kondisi kesehatan
Apin yang sepertinya terkena virus influenza. KIPIN pun
menjelaskan apa itu virus dan bagaimana perbedaannya
dengan bakteri.
Komik ‘Serangan Virus atau Bakteri?’ merupakan
rangkaian komik seri KIPIN (KIPIN Series) yang
menjelaskan tentang perbedaan virus dan bakteri. Virus
dan bakteri sama-sama berukuran mikro dan dapat
menyebabkan sakit, namun keduanya adalah makhluk
hidup yang berbeda. Perbedaan ini terlihat dari cara
hidup dan berkembiang biaknya. Virus tidak dapat
hidup dan berkembang biak tanpa menempel pada sel
makhluk hidup lain, sedangkan bakteri bisa.

USIA

Seri: KIPIN
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PRA-SEKOLAH

10+

Kantor Ayah
Buku pra-sekolah ‘Kantor Ayah’ memperkenalkan
macam-macam peralatan yang biasanya digunakan
dalam lingkup kantor / pekerjaan, disertai dengan soal
latihan untuk melatih ketangkasan berpikir anak. Buku
pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anakanak usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah,
sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai
bahan pembelajaran baik dengan dampingan orang
tua dan guru ataupun tidak.
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KOMIK

Biang Kerok Gatal
Udara di tempat tinggal Lita sedang panas-panasnya.
Leher dan punggung Lita menjadi gatal-gatal. Di lain
sisi, Lita juga sedang giat berlatih untuk acara final
lomba menyanyi. Beberapa hari kemudian, muncul
bentol-bentol merah di kulit leher dan punggung Lita. Ibu
mengatakan bahwa itu adalah biang keringat, lalu ibu
memberikan perawatan untuk kulit Lita.
Komik ‘Biang Kerok Gatal’ menjelaskan tentang penyakit
biang keringat, mulai dari apa itu biang keringat,
penyebab,
pengobatan
hingga
pencegahannya.
Penyakit biang keringat sangat umum dialami oleh
masyarakat terutama anak-anak, biasanya muncul saat
musim kemarau di mana suhu udara sedang sangat
panas. Biang keringat bukan merupakan penyakit yang
mematikan, namun cukup mengganggu jika tidak segera
diatasi.

USIA
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Seri: Pendidikan Kesehatan
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KOMIK

PRA-SEKOLAH

Senang, Sedih atau Marah?
Buku pra-sekolah ‘Senang, Sedih atau Marah?’
macam-macam ekspresi wajah yang menggambarkan
sikap seseorang, meliputi senang, sedih, marah, takut,
terkejut dan bingung. Pada akhir bagian buku disertai
dengan soal latihan untuk melatih ketangkasan berpikir
anak. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman
bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk belajar baik
di rumah, sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan
sebagai bahan pembelajaran baik dengan dampingan
orang tua dan guru ataupun tidak.
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PRA-SEKOLAH

Huruf D
Buku pra-sekolah ‘Huruf D’ memperkenalkan tulisan
huruf D (kapital) dan d (kecil), serta macam-macam
benda yang namanya berawalan huruf D. Pada
akhir bagian buku disertai dengan soal latihan dan
permainan sederhana untuk melatih ketangkasan
berpikir anak. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi
pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk
belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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PRA-SEKOLAH
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Ulang Tahun Sofi
Buku pra-sekolah ‘Ulang Tahun Sofi’ memperkenalkan
kepada anak-anak suasana pesta ulang tahun yang
biasa digelar, bagaimana susunan acaranya, benda
dan makanan apa saja yang ada dalam pesta ulang
tahun, dengan cara menceritakan kisah Sofi yang
sedang mengadakan pesta ulang tahunnya. Buku prasekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anak-anak
usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah, sekolah
dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai bahan
pembelajaran baik dengan dampingan orang tua dan
guru ataupun tidak.
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KOMIK

Obat Fiktif
Kampung Rawa Badak sedang resah, karena beredar
kabar adanya bahaya pembiusan, perampokan dan
pemerkosaan melalui obat rohypnol dan progesteron.
Ibu Mariam pun menjadi sangat was-was terhadap
keselamatan Mariam anaknya. Ia selalu membuntuti
Mariam ke mana pun, termasuk pergi dan pulang ke
sekolah. Saat Paman Mariam yang bekerja sebagai
dokter datang ke rumah Mariam, ia menjelaskan faktafakta obat rohypnol dan progesteron.
Komik “Obat Fiktif” menjelaskan tentang obat Progesterex
dan Rohypnol yang pernah ramai dikabarkan sebagai
obat pembuat mandul dan penghilang ingatan. Namun
faktanya obat Progesterex hanya obat fiktif, hoax dan
tidak pernah ada di dunia nyata. Komik ini diharapkan
dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap
hoax, khususnya mengenai berita medis. Masyarakat
diharapkan tidak mudah percaya dan panik, melainkan
mencari informasi terlebih dahulu kepada sumber yang
resmi atau kredibel.
USIA

12+

Seri: Pendidikan Kesehatan
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KOMIK

Siapa itu Guru?
Buku “Siapa itu Guru” adalah bacaan literasi seri
pendidikan dasar yang memperkenalkan sosok guru
di sekolah. Siapa itu Guru, bagaimana ciri-cirinya, apa
fungsi guru dan apa saja kebiasaan guru saat di sekolah.
Buku ini memberikan pesan bahwa guru bukan sosok
yang harus ditakuti, melainkan dihormati karena guru
sangat berjasa dan menyayangi kita. Buku ini diharapkan
dapat memberikan pengetahuan dasar tentang profesi
guru, serta menanamkan rasa cinta anak-anak kepada
guru dengan cara menghormati dan patuh untuk belajar
sungguh-sungguh.

USIA

7+

Seri: Pendidikan Dasar
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Pejuang Muda dari Timur
Komik “Pejuang Muda dari Timur” adalah komik literasi
seri sejarah yang menceritakan kisah Martha Tiahahu,
salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia asal
Maluku yang lahir (1800) di Maluku dan wafat (1818) di
Laut Banda. Ia berjuang meraih kemerdekaan dengan
cara mendampingi dan memimpin pertempuran melawan
pemerintahan Belanda. Di usia yang masih muda itu
Martha bersama ayahnya tertangkap oleh pemerintah
Belanda. Ayahnya dihukum mati, sementara Martha
dikirim ke Pulau Jawa. Namun karena Martha menolak
semua pemberian dan perawatan Belanda (termasuk
makanan), ia meninggal di atas kapal tepatnya di Laut
Banda saat berlayar menuju Pulau Jawa.

USIA

Seri: Pengetahuan Sejarah
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KOMIK

12+

Perang Melawan Angin Perut
Cuaca Kota Sumberarum akhir-akhir ini sedang lembab
dan berangin. Ibu sudah mengingatkan Angga untuk
tidak sering keluar rumah, namun Angga membangkang.
Ia tetap sering pergi bermain di luar rumah. Suatu hari
perut Angga sakit sekali, seperti ingin buang angin
namun tidak bisa. Perutnya kembung. Ibu pun segera
memberikan pertolongan pertama pada Angga.
Komik “Perang Melawan Angin Perut” menjelaskan
tentang penyakit perut kembung. Mulai dari apa
itu perut kembung, penyebab, pengobatan hingga
pencegahannya. Perut kembung merupakan penyakit
yang umum dialami setiap orang, namun cukup
menyakitkan. Oleh karena itu, edukasi tentang perut
kembung harus diberikan kepada anak sejak dini.
Tujuannya agar anak-anak dapat melakukan pencegahan
atau pengobatan yang tepat dan tidak panik.

USIA

Seri: Pendidikan Kesehatan
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KOMIK

PRA-SEKOLAH

Angkasa Raya
Buku pra-sekolah ‘Angkasa Raya’ memperkenalkan
benda-benda langit yang ada di angkasa, meliputi
planet, bintang, matahari, asteroid dan galaksi.
Disertai dengan penjelasan-penjelasan tentang apa
itu luar angkasa dan bagaimana cara manusia pergi
ke luar angkasa. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi
pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk
belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.

USIA

3+

Seri: Pra-Sekolah
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KOMIK

Kuno-Kuno Bikin Senang
Buki, Sina, Odi dan Apin mengisi hari libur mereka
untuk bermain ke rumah nenek Buki yang ada di desa.
Sesampainya di desa, mereka berjalan-jalan melihat
pemandangan alam. Mereka makan masakan tradisional
nenek, dan bermain egrang bersama teman-teman Buki
yang tinggal di desa tersebut. Buki, Sina, Odi dan Apin
sangat senang. Mereka mendapatkan pengalaman yang
sangat berharga tentang alam dan budaya Indonesia.
Komik “Kuno-Kuno Bikin Senang” adalah komik literasi
seri KIPIN (KIPIN Series) yang membahas tentang
keindahan budaya Indonesia yang sangat beragam,
salah satunya terwujud dalam makanan dan permainan
tradisional. Pada era yang semakin modern, anak-anak
harus diperkenalkan lebih dalam dengan kebudayaan
lokal. Komik ini diharapkan dapat mengajak anak-anak
untuk tertarik dengan kebudayaan lokal, merasa bangga
dan ikut melestarikannya di tengah modernisasi zaman.
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Katalog Komik Pendidikan

151

269

KOMIK

Belajar Naik Sepeda
Buku “Belajar Naik Sepeda” adalah bacaan literasi
seri pendidikan dasar yang menceritakan tentang
pengalaman belajar naik sepeda, bagaimana cara
belajar sepeda dan apa yang biasa dialami anak saat
pertama kali naik sepeda. Buku ini diharapkan dapat
memberikan wawasan kepada anak-anak tentang
bagaimana belajar naik sepeda, mengatasi rasa takut
jatuh dan membangun rasa percaya diri anak bahwa jika
sungguh-sungguh belajar maka pasti bisa.

USIA
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KOMIK

7+

Bermain Hujan
Buku “Bermain Hujan” adalah bacaan literasi seri
pendidikan dasar yang menceritakan tentang bahaya
bermain hujan-hujanan, kegiatan yang terlihat
menyenangkan namun sebenarnya membahayakan
diri sendiri karena dapat menyebabkan sakit. Buku ini
diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada
anak-anak mengapa orang tua selalu melarang untuk
bermain hujan-hujanan, yaitu demi kebaikan diri sendiri.
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KOMIK

Helikopter
Buku “Helikopter” adalah bacaan literasi seri pendidikan
dasar yang memperkenalkan tentang alat transportasi
helikopter, yang meliputi apa itu helikopter, bagaimana
ciri-ciri fisik helikopter, jenis-jenis helikopter, kelebihan
dan kekurangan helikopter, serta apa saja fungsi
helikopter bagi manusia. Buku ini diharapkan dapat
memberikan pengetahuan dasar tentang helikopter,
serta pemahaman tentang apa perbedaan helikopter
dan pesawat penumpang.

USIA

7+

Seri: Pendidikan Dasar
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KOMIK

Putar-Putar di Lingkaran Online
Udin merupakan pelajar SMA yang berasal dari keluarga
sangat sederhana. Ia sangat ingin memiliki handphone
model terbaru seperti teman-temannya, namun ayahibunya tidak mampu membelikan. Udin nekat meminjam
uang secara online tanpa sepengetahuan orang
tuanya. Karena tidak bisa membayarnya secara tunai,
Udin menggali lubang dari pinjaman online lain untuk
menutup utangnya. Begitu seterusnya hingga utang
Udin menumpuk sangat banyak.
Komik “Putar-Putar di Lingkaran Online” menjelaskan
tentang bahayanya peminjaman utang online, apalagi
jika meminjam sembarangan tanpa pertimbangan
matang untuk melunasinya. Tidak semua aplikasi utang
online aman dan terjamin, karena justru banyak yang
ilegal dan menuntut bunga sangat tinggi. Komik ini
diharapkan dapat mengingatkan agar anak-anak tidak
sembarangan dalam berutang, khususnya pada aplikasi
online yang belum jelas peraturannya.

USIA
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Taman Hiburan
Buku “Taman Hiburan” adalah bacaan literasi seri
pendidikan dasar yang memperkenalkan taman hiburan
kepada anak-anak. Termasuk di dalamnya apa itu taman
hiburan, terdapat wahana permainan apa saja dan
suasana menghibur yang tercipta saat bermain di taman
hiburan. Buku ini diharapkan dapat memberikan contoh
pada anak-anak bahwa kebahagiaan bisa didapatkan
dengan sederhana melalui tempat wisata di sekitar
bersama ayah dan ibu.
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PRA-SEKOLAH
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Huruf E
Buku pra-sekolah ‘Huruf E’ memperkenalkan tulisan
huruf E (kapital) dan e (kecil), serta macam-macam
benda yang namanya berawalan huruf E. Pada
akhir bagian buku disertai dengan soal latihan dan
permainan sederhana untuk melatih ketangkasan
berpikir anak. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi
pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk
belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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KOMIK

Awal Petualangan KIPIN
Ada 4 anak kelas 3 SD yang saling bersahabat. Mereka
selalu pergi ke sekolah, mengerjakan tugas dan
bermain bersama. Masing-masing memiliki karakter
yang berbeda, namun mereka tetap saling membantu.
Suatu hari mereka pergi ke taman untuk bermain, tibatiba melihat sebuah robot pintar bernama KIPIN sedang
menangis. Mereka menghampirinya, menghibur dan
akhirnya mereka berteman.
Komik “Awal Petualangan KIPIN” menceritakan kisah
awal pertemuan Kipin dengan sahabat-sahabatnya.
Pesan pendidikan karakter yang terselip yaitu tidak
memilih-milih dalam berteman, serta mau bekerjasama
untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Komik ini
diharapkan dapat membentuk pendidikan karakter
anak sejak dini dan sebagai bahan bacaan yang dapat
meningkatkan kemampuan literasi anak.

USIA

7+

Seri: KIPIN
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KOMIK

Gagal Sehat
Pak Sudarmadi adalah penderita hipertensi, namun
ia malas untuk berobat dan mengontrol kesehatannya
secara rutin ke dokter. Suatu hari Pak Sudarmadi
mengeluh sering buang air kecil meski jarang minum,
serta kakinya bengkak dan sakit. Saat memeriksakan
diri ke dokter, dokter mengatakan bahwa dirinya terkena
penyakit gagal ginjal.
Komik “Gagal Sehat” menjelaskan tentang salah satu
penyebab gagal ginjal paling berisiko, yaitu menderita
hipertensi dan diabetes. Penderita hipertensi dan
diabetes seharusnya lebih berhati-hati dalam mengontrol
kesehatannya karena sangat berpotensi mengalami
gagal ginjal. Komik ini diharapkan dapat memberikan
wawasan mengenai salah satu faktor penyakit gagal
ginjal, sekaligus menjadi pengingat bagi penderita
hipertensi dan diabetes.
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Gotong Royong, Semua Tertolong
Apin mengalami kecelakaan dan harus dirawat di rumah
sakit. KIPIN, Buki, Sina dan Odi menjenguk Apin dan
menenangkan ibu Apin yang menangis. Ibu Apin tidak
memiliki uang untuk biaya rumah sakit dan tidak memiliki
BPJS, asuransi kesehatan dari pemerintah. Temanteman pun membantu Apin dengan menggalang dana
dari teman di sekolah untuk biaya perawatan rumah
sakit Apin.
Komik “Gotong Royong, Semua Tertolong” menjelaskan
betapa pentingnya BPJS bagi kesehatan masyarakat.
Program ini berfungsi seperti asuransi, namun dengan
jumlah iuran yang jauh lebih terjangkau dibandingkan
asuransi milik swasta. Pemerintah menyediakan
program ini untuk menjamin dan memfasilitasi kesehatan
masyarakat. Komik ini diharapkan dapat mengajak
masyarakat untuk mau memanfaatkan BPJS demi
kesehatan diri sendiri dan keluarga.

USIA
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Lumba-lumba
Buku “Lumba-lumba” adalah bacaan literasi seri
pendidikan dasar yang memperkenalkan tentang lumbalumba hewan mamalia yang hidup di air, dengan tujuan
memberikan pengetahuan dasar dan sebagai penunjang
kegiatan pendidikan di sekolah. Pembahasan seputar
ciri fisik, anatomi dan perilaku lumba-lumba, mengapa
lumba-lumba suka melompat, kemampuan lumba-lumba
untuk berinteraksi dengan makhluk hidup lain hingga
kecerobohan manusia untuk menangkap lumba-lumba
sebagai hewan sirkus.
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KOMIK

Riwayat Hot Dog
Hot Dog merupakan makanan yang berasal dari
Jerman. Awalnya Hot Dog merupakan sosis biasa yang
diproduksi di Kota Frankfurt Jerman, dengan bentuk
yang menyerupai anjing tekel (Dachshund). Sosis
tersebut masuk ke Negara Amerika, lalu seorang penjual
makanan keliling menjualnya dijepit dengan roti agar
pelanggan kenyang. Sosis Dachshund lalu semakin
populer hingga seorang seniman menggambar dan
menamainya Hot Dog, karena makanan ‘sosis anjing
tekel’ tersebut disajikan saat masih panas.
Komik “Riwayat Hot Dog” menceritakan tentang asalusul makanan Hot Dog. Mulai dari negara mana,
bagaimana awal kisah munculnya pembuatan hot
dog dan perkembangan hot dog hingga populer di
kalangan masyarakat dunia. Komik ini diharapkan dapat
memberikan wawasan dan menjawab rasa penasaran
anak mengenai asal-usul makanan hot dog, dan
mengapa dinamakan hot dog yang berarti anjing panas.

USIA
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KOMIK

Agama di Indonesia
Buku “Agama di Indonesia” adalah bacaan literasi seri
pendidikan dasar yang memperkenalkan jenis-jenis
agama di Indonesia, beserta dengan hari raya, pemuka
agama dan kitab sucinya. Setiap agama memiliki
keunikannya sendiri-sendiri, namun semua sama dan
diakui menjadi keragaman budaya milik Indonesia. Buku
ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai
keragaman agama di Indonesia, dan pesan untuk saling
menghargai serta menghormati perbedaan agama
dalam hidup bermasyarakat.
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Sepeda
Buku “Sepeda” adalah bacaan literasi seri pendidikan
dasar yang menjelaskan berbagai informasi dasar
tentang sepeda. Apa itu sepeda, fungsi sepeda, jenisjenis sepeda, bagian-bagian sepeda hingga bagaimana
cara belajar mengendarai sepeda, serta cara merawat
sepeda yang baik. Beberapa poin penting yang perlu
diperhatikan saat belajar mengendarai sepeda yaitu
niat, percaya diri, memiliki pembimbing dan memilih
tempat yang aman.
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KOMIK
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Monster Berbintik Merah
Suatu pagi ada kerumunan siswa di sekolah Buki,
Apin, Sina dan Odi. Buki menghampiri, ternyata Lina
duduk lemas di meja dengan kondisi tubuhnya penuh
bintik-bintik merah. Teman-teman lain mengejek Lina,
namun Buki justru mengajak Lina ke UKS. Dokter UKS
menyuruh Lina untuk pulang dan beristirahat di rumah
sampai dirinya sembuh.
Komik “Monster Berbintik Merah” menjelaskan tentang
penyakit cacar air. Apa itu penyakit cacar air, apa
penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya.
Banyak mitos yang beredar di masyarakat mengenai
penyakit cacar air, namun mitos tersebut bertentangan
dengan fakta ilmiahnya. Komik ini diharapkan dapat
memberikan pengetahuan yang benar mengenai
penyakit cacar air dan meluruskan mitos yang beredar.
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KOMIK

Orang di dalam Uang
Seperti biasa, KIPIN, Buki, Sina dan Odi berkumpul di
taman untuk belajar bersama. Apin datang terlambat,
lalu memamerkan uang Dolar Amerikanya. Melihat uang
itu, Odi pun penasaran dan bertanya mengapa selalu
ada gambar wajah orang terkenal di setiap mata uang.
KIPIN pun menjelaskan tujuan negara mencantumkan
gambar orang-orang terkenal pada mata uangnya.
Komik “Orang di dalam Uang” menjelaskan tentang
setiap mata uang yang selalu memasang gambar tokohtokoh terkenal. Mata uang merupakan salah satu simbol
negara, sehingga tokoh-tokoh terkenal yang tercantum
pada mata uang juga harus mencerminkan identitas
negara tersebut. Identitas negara bisa berupa latar
belakang budaya, ekonomi atau ciri khas dan keunikan
yang lebih ditonjolkan dari negara lain.
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Kesempurnaan Membuatmu Tak Sempurna
Leni adalah anak dari keluarga yang mapan dan
berpendidikan. Ayah selalu menuntutnya untuk
mendapatkan nilai sempurna dan masuk ke universitas
favorit. Setiap hari ia mendapatkan tekanan, lebih-lebih
saat nilainya turun. Karena pikirannya semakin tegang
dan takut menjelang ujian akhir, konsentrasi Leni pun
semakin kacau. Alhasil ia justru mendapatkan nilai yang
sangat rendah. Leni pun depresi dan takut menghadapi
masa depan.
Komik “Kesempurnaan Membuatmu Tak Sempurna”
menjelaskan gejala penyakit depresi dan bagaimana
penyembuhannya. Pemicu terbesar seseorang terkena
penyakit depresi adalah kondisi tertekan, rasa takut
dan cemas yang sangat berlebihan. Depresi dapat
disembuhkan dengan perawatan intens. Komik ini
diharapkan dapat mengingatkan anak-anak dan orang
tua agar selalu berpikir positif dan tidak memaksakan
diri untuk selalu menjadi sempurna.
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Semut
Buku “Semut” adalah bacaan literasi seri pendidikan
dasar yang menjelaskan berbagai informasi dasar
mengenai semut. Apa itu semut, bagaimana perilakunya,
cara hidup, cara berkembang biak hingga susunan
sarang semut. Perilaku semut dalam mencari makanan
dan susunan kelompoknya cukup unik. Semut hidup
dan mencari makan dengan berkelompok atau gotong
royong. Masing-masing jenis semut memiliki peran yang
berbeda dalam kelompok.
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Valentino Rossi Dadakan
Sartono adalah anak manja yang hidupnya berkecukupan.
Sejak kecil ia suka dunia otomotif. Ia berimpian untuk
menjadi seorang pebalap hebat. Dia sering mengikuti
balapan liar di kotanya. Ia selalu memodifikasi motornya
agar semakin keren dan enak dipakai. Sayangnya ia
tak pernah memakai peralatan pengaman saat balapan.
Akibatnya, suatu hari ia mengalami kecelakaan cukup
hebat saat balapan yang mengharuskan kakinya untuk
cacat seumur hidup.
Komik “Valentino Rossi Dadakan” memberikan pesan
kepada remaja untuk tidak mudah menyerah meski
terlihat jalan sedang buntu dan impian mustahil digapai.
Jika satu impian tertutup, jangan tutup hidupmu,
melainkan ubahlah cara pandangmu agar dapat
menggapai impian lainnya. Komik ini diharapkan dapat
memberikan motivasi saat impian sirna, sekaligus
mengingatkan bahwa balapan liar tanpa pengamanan
khusus itu sangat berbahaya.
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Kecil-Kecil Juragan Kelinci
Melly tinggal di sebuah desa di Tana Toraja. Orang
tuanya memelihara kerbau. Ia bosan dengan kerbau dan
ingin mencoba memelihara kelinci. Orang tuanya pun
mengizinkannya untuk membeli dan memelihara kelinci.
Tidak hanya sekedar memelihara, Melly bahkan sangat
memperhatikan kesehatan kelincinya. Berkat ketekunan
dan ketelatenannya selama beberapa tahun, Melly pun
berhasil menjadikan kelinci sebagai bisnis ternak yang
menguntungkan.
Komik “Kecil-Kecil Juragan Kelinci” mengajarkan
tentang ketekunan yang membawa pada kesuksesan.
Meski hanya berawal dari hobi ataupun kegiatan
sampingan, jika dilakukan dengan rutin dan sungguhsungguh maka dapat menjadi sumber penghasilan.
Komik ini diharapkan dapat mengajak anak-anak untuk
menemukan kegiatan yang disukai dan melakukannya
dengan tekun serta sungguh-sungguh, agar esok
kegiatan itu dapat membawanya pada kesuksesan.
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Riwayat Yoghurt
Komik “Riwayat Yoghurt” menceritakan tentang asalusul makanan Yoghurt. Mulai dari negara mana,
bagaimana awal kisah munculnya pembuatan yoghurt
dan perkembangan yoghurt hingga populer di kalangan
masyarakat dunia. Yoghurt mulai dikenal sejak abad
ke-3 SM di daerah Timur Tengah. Yoghurt berawal
dari minuman yang dibawa pengembara, disimpan
pada suhu panas padang gurun. Beberapa jam atau
hari kemudian, minuman tersebut terasa sedikit asam
namun tetap nikmat. Hingga secara turun temurun cara
ini berkembang menjadi yoghurt.
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Tipuan Angin
Hari ini Apin membawa snack ke taman saat berkumpul
dengan teman-teman. Ia sengaja membeli snack untuk
dimakan sebagai cemilan saat belajar kelompok. Namun
ia kaget ketika membuka bungkus snack, isinya sangat
sedikit bila dibandingkan dengan kemasannya yang
besar. KIPIN pun langsung memberikan penjelasan
tentang mengapa hal itu bisa terjadi.
Komik “Tipuan Angin” menjelaskan tentang kandungan
nitrogen yang ada di dalam bungkus snack, dan membuat
bungkus snack jadi mengembang. Ada banyak manfaat
nitrogen bagi snack yang membuat pabrik makanan selalu
memberikan nitrogen dalam setiap kemasan snack.
Komik ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan
tentang zat nitrogen, dan jawaban mengenai bungkus
snack yang selalu mengembang padahal isi snack tidak
banyak.
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Yang Langka Yang Mahal
Hari ini teman-teman menemani Sina membeli daging
ayam ke pasar untuk persiapan Hari Raya Idul Fitri.
Setelah mengunjungi beberapa kios daging, Sina kaget
karena harga daging ayam naik menjadi cukup mahal.
Namun Sina tetap membelinya karena butuh. KIPIN pun
menjelaskan teori harga barang yang dapat menjelaskan
fenomena kenaikan harga menjelang hari raya ini.
Komik “Yang Langka Yang Mahal” menjelaskan tentang
prinsip ekonomi di mana jika jumlah permintaan pasar
meningkat, maka harga barang pun ikut meningkat.
Inilah yang menyebabkan mengapa harga-harga barang
seringkali menjadi mahal pada musim-musim tertentu,
contohnya yaitu pada musim Hari Raya Lebaran. Komik
ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan
jawaban mengenai hubungan antara datangnya hari
raya dengan kenaikan harga barang.
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Simbiosis
Semalam Niluh begadang sehingga hari ini ia mengantuk
di kelas. Ibu guru menjelaskan tentang materi simbiosis,
namun Niluh tertidur. Sepulang sekolah ibu guru
menginformasikan bahwa besok akan ada ulangan
dengan materi simbiosis yang baru saja dibahas. Tapi
untungnya, Diah mau membantu menjelaskan kembali
materi tersebut kepada Niluh sepulang sekolah.
Komik “Simbiosis” menjelaskan tentang simbiosis beserta
contohnya. Simbiosis merupakan hubungan antarmakhluk hidup (hewan, manusia dan tumbuhan) yang
terbagi atas tiga jenis dampak, saling menguntungkan,
satu pihak dirugikan sementara satu pihak diuntungkan,
dan satu pihak diuntungkan namun pihak lainnya tidak
diuntungkan ataupun dirugikan. Komik ini diharapkan
dapat memberikan pengetahuan dan sebagai penuntun
belajar siswa.
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Salah Jalan Berakhir Tragis
Ongky adalah pelajar SMA yang berasal dari keluarga
sederhana, namun ulet bekerja. Ia memulai ide bisnisnya
dengan berjualan pulsa di lingkungan rumah dan
sekolah. Namun sayangnya, ia gelap mata saat ditawari
pekerjaan menggiurkan oleh mantan kakak kelasnya.
Tanpa disadari Ongky telah tergabung dalam jaringan
pengedar narkoba. Polisi membawanya ke pengadilan
atas kesalahan yang tak ia acuhkan selama ini.
Komik “Salah Jalan Berakhir Tragis” memberikan
informasi bahwa pedagang narkoba seringkali juga
merekrut masyarakat biasa untuk ikut menjadi kurir.
Bayaran yang ditawarkan mungkin cukup tinggi, namun
hal ini merupakan tindakan kriminal yang melanggar
hukum. Komik ini diharapkan dapat mengajak para
remaja untuk berhati-hati saat mencari pekerjaan.
Sebaiknya remaja harus menyelidiki terlebih dahulu
pekerjaan yang ia jalani.
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Katak
Buku “Katak” adalah bacaan literasi seri pendidikan dasar
yang menjelaskan berbagai informasi dasar mengenai
hewan katak. Apa itu katak, ciri-ciri dan perilaku katak,
daur hidup katak serta perbedaan katak dengan kodok
yang keduanya sering disebut sama. Suara ‘teot teot’
yang dikeluarkan katak saat hujan merupakan bentuk
penyesuaian katak terhadap lingkungannya. Ada
beberapa jenis katak yang beracun, sebagian besar
berasal dari wilayah Amerika Selatan.
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Bulat-Bulat Tahi Lalat
Ima adalah gadis SMP yang sangat memperhatikan
penampilannya. Ada satu bagian tubuh yang paling
ia tidak sukai, yaitu tahi lalat pada dahi yang cukup
mengganggu penampilannya. Ia pun membaca dan
melakukan berbagai tips dari artikel di internet agar
tahi lalatnya hilang. Namun sayangnya kulit dahinya
pun memerah karena iritasi. Ima ketakutan lalu segera
memeriksakan kulitnya ke dokter.
Komik “Bulat-Bulat Tahi Lalat” menjelaskan tentang
tahi lalat yang merupakan bagian alami dari tubuh.
Tahi lalat tidak bisa dihilangkan dengan cara apapun
kecuali operasi. Sebenarnya tahi lalat tidak perlu
dihilangkan, asal tidak berbahaya atau mengganggu.
Berusaha menghilangkan tahi lalat dengan cara yang
sembarangan tanpa petunjuk dokter justru berbahaya,
karena dapat meningkatkan risiko terkena kanker kulit.
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Harimau
Buku “Harimau” adalah bacaan literasi seri pendidikan
dasar yang menjelaskan berbagai informasi dasar
mengenai hewan harimau. Apa itu harimau, ciri-ciri dan
perilaku harimau, cara harimau berburu mencari mangsa
serta keunikan harimau lainnya. Harimau memiliki ciri-ciri
fisik yang hampir mirip dengan kucing, bahkan kerapkali
harimau disebut sebagai kucing besar. Kesamaan fisik
ini dikarenakan keduanya memang berasal dari satu
famili yang sama.
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Hobi Bakar Uang
Roy adalah anak dari keluarga berekonomi mapan.
Ia sangat tergila-gila bermain game, bahkan ia telah
menghabiskan jutaan uang sakunya hanya untuk game.
Suatu hari ayahnya jatuh sakit karena stroke. Tubuhnya
tidak bisa pulih sepenuhnya, dan ia pun harus berhenti
bekerja. Akibatnya Roy harus hidup sederhana dan
membantu ibunya bekerja. Sejak itu, Roy menyadari
kesalahannya. Ia tidak lagi membuang uang untuk
game, justru ia kini jadi rajin menabung.
Komik “Hobi Bakar Uang” memberikan pesan bahwa
mencari uang tidaklah semudah membalikkan
telapak tangan. Oleh karena itu, manusia harus bijak
menggunakan uang, tidak tergesa-gesa mengikuti nafsu
semata untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Salah
satu contohnya yaitu untuk bermain game. Sisa uang
yang berlebih akan sangat bermanfaat bagi masa depan
kelak jika digunakan untuk menabung atau berinvestasi.
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Rambu Lalu Lintas
Buku “Harimau” adalah bacaan literasi seri pendidikan
dasar yang memperkenalkan tentang jenis-jenis rambu
lalu lintas di jalan raya. Mulai dari lampu lalu lintas,
papan penunjuk jalan hingga apa saja peraturan berlalu
lintas yang harus ditaati oleh pengguna jalan raya.
Papan penunjuk jalan terbagi atas 3 jenis, yaitu papan
peringatan, petunjuk dan larangan. Buku ini diharapkan
dapat memberikan wawasan mengenai rambu lalu lintas
dan menanamkan prinsip taat lalu lintas sejak dini.
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Lula Bikin Malu
Lula sering mengompol. Kakak marah karena kasurnya
sering basah dan bau. Kakak mencoba menaruh capung
di perut Lula agar ia tidak mengompol lagi. Namun ibu
meluruskan bahwa cara itu salah, yang benar adalah
Lula harus rajin buang air kecil sebelum tidur. Sejak itu,
ibu dan kakak rutin mengingatkan dan menegur Lula
untuk buang air kecil terutama saat hendak tidur.
Komik “Lula Bikin Malu” mengajarkan anak-anak untuk
tidak lupa buang air kecil setiap malam sebelum tidur.
Urin yang sudah tertampung sejak sore jika tidak dibuang
lebih dulu, akan menyebabkan mengompol saat tidur.
Mengompol terjadi karena anak tidak dapat mengontrol
keluarnya urin yang sudah penuh dalam tubuh. Komik
ini sekaligus meluruskan mitos bahwa menaruh capung
di perut merupakan cara untuk menghentikan kebiasaan
mengompol.

USIA

Seri: Pendidikan Moral
166

Katalog Komik Pendidikan

7+

299 KOMIK

Semampai Siap Sukses
Dino terlahir dengan tubuh yang pendek. Sejak kecil
ia selalu diejek karena tubuh pendeknya. Namun ia
tak patah semangat meraih cita-citanya untuk menjadi
pesepak bola andal. Ia tekun berlatih hingga terpilih
menjadi tim sepak bola inti di sekolah. Saat perlombaan
antar-sekolah, tim sekolah Dino menang dan ia menjadi
penyumbang skor terbanyak dengan teknik bermain
yang bagus. Dino pun mendapatkan tawaran untuk
masuk ke pelatihan sepak bola nasional.
Komik “Semampai Siap Sukses” memberikan pesan
bahwa keterbatasan fisik bukanlah hambatan dalam
mencapai kesuksesan. Orang bertubuh pendek pun
bisa menjadi seorang atlet, apabila didukung dengan
semangat dan kerja keras yang tinggi. Komik ini
diharapkan dapat memotivasi para remaja agar tidak
putus asa dan minder dalam menggapai impian karena
keterbatasan fisik, melainkan harus berjuang lebih keras
lagi hingga impian itu tercapai.
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Salah Gaul, Rusaklah Hidup
Suatu hari Tono dan keempat sahabatnya pergi ke diskotik
yang baru buka untuk sekedar makan dan minum. Karena
gengsi, Tono pun ikut. Di diskotik, seseorang menawarkan
pil gembira pada mereka. Mereka meminumnya dan
membawanya pulang. Lama-lama mereka menjadi
kecanduan dan menghabiskan uang untuk selalu membeli
pil itu. Masa depan mereka hancur, beberapa meninggal
karena overdosis. Tono sendiri harus menjalani rehabilitasi.
Komik “Salah Gaul, Rusaklah Hidup” memberikan pesan
bahwa pergaulan yang salah dapat menjerumuskan masa
depan. Dalam lingkungan pertemanan yang buruk, akan
ada saja penjaja narkoba yang siap untuk menjebak remaja
dengan berbagai strategi licik. Salah satunya yaitu dengan
menawarkan beberapa pil gratis untuk dicoba, dengan
tujuan agar remaja menjadi ketergantungan setelah
meminumnya. Informasi ini penting untuk diketahui setiap
remaja agar dapat berhati-hati dan dapat mengidentifikasi
ancaman-ancaman bahaya di sekitar mereka.
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Krik.... Krik.... Bunyinya
Pada hari libur, Lala dan keluarganya pergi berlibur ke
kawasan Puncak. Mereka menginap di sebuah vila.
Pada malam harinya, Lala berjalan-jalan di sekitar vila
bersama Doni kakaknya. Di tengah perjalanan, Lala
mendengar bunyi aneh. Ternyata bunyi itu berasal dari
hewan jangkrik yang ada di balik pepohonan. Kak Doni
pun menjelaskan tentang jangkrik kepada Lala.
Komik “Krik… Krik… Bunyinya” menjelaskan tentang
suara krik krik yang dihasilkan oleh jangkrik. Bagaimana
bunyi itu dihasilkan, dan apa tujuan / manfaat jangkrik
mengeluarkan bunyi tersebut sebagai bagian dari
perilakunya. Bunyi jangkrik bukan berasal dari mulutnya,
melainkan berasal dari gesekan sayapnya. Jangkrik
mengeluarkan bunyi untuk beberapa tujuan, salah
satunya yaitu sebagai penanda wilayah kekuasaannya.
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Riwayat Pizza
Komik “Riwayat Pizza” menceritakan tentang asal-usul
makanan Pizza. Mulai dari negara mana, bagaimana awal
kisah munculnya pembuatan pizza dan perkembangan
pizza hingga populer di kalangan masyarakat dunia. Pizza
awalnya merupakan makanan orang-orang miskin di Italia.
Roti pizza berbentuk pipih, rasanya tawar dengan topping
tomat, keju mozarella dan daun basil. Namun setelah
masuk ke Amerika, Pizza dibuat dengan roti yang tebal
dengan berbagai macam topping.
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Pernapasan Manusia
Komik “Pernapasan Manusia” menjelaskan tentang
gas yang dihirup oleh manusia serta bagaimana sistem
pernapasan manusia berjalan. Ada banyak jenis gas
dan kegunaannya, namun gas yang dibutuhkan manusia
untuk bernapas yaitu gas O2 atau oksigen. Sistem
pernapasan manusia melibatkan beberapa organ tubuh
yaitu hidung, mulut, laring, trakea dan paru-paru. Semua
organ bekerja sama agar manusia dapat bernapas
dengan baik.
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Unta
Buku “Unta” adalah bacaan literasi seri pendidikan dasar
yang menjelaskan berbagai informasi dasar mengenai
hewan unta. Apa itu unta, ciri-ciri dan jenis unta, struktur
mulut pada unta yang membuat unta dapat memakan
kaktus berduri serta manfaat unta bagi kehidupan manusia
sehari-hari. Pada zaman dahulu unta dimanfaatkan
sebagai alat transportasi, namun saat ini lebih banyak
dimanfaatkan untuk hiburan atau upacara.
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Siap Melawan Virus Corona
Komik “Siap Melawan Virus Corona” menjelaskan
tentang penyakit COVID-19, penyakit infeksi pernapasan
yang disebabkan oleh virus corona. Penjelasan lengkap
mulai dari apa itu COVID-19, bagaimana penularan
dan macam-macam pencegahannya. Penyakit ini baru
muncul pada akhir tahun 2019 dan mewabah ke seluruh
dunia pada tahun 2020.
Penyakit COVID-19 disebabkan oleh infeksi virus
corona. Penyakit ini sangat mudah menular, dan
menyebabkan penderitanya mengalami gejala mirip
seperti flu namun dapat menjadi lebih parah hingga
berujung pada kematian. Namun dengan pencegahan
yang dilakukan dengan benar dan disiplin oleh semua
lapisan masyarakat, maka diharapkan penyakit
COVID-19 dapat dikontrol penyebarannya.
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Sabun vs Virus
Negara sedang dilanda wabah penyakit COVID-19,
penyakit pernapasan yang mudah menular. Seluruh
masyarakat harus menjalani karantina di rumah, termasuk
Gio. Meski ia melakukan semua kegiatan di dalam rumah,
namun ia harus tetap menjaga kebersihan. Ia harus rajin
mencuci tangan, terutama saat hendak mengambil kue.
Komik “Sabun vs Virus” menjelaskan tentang pentingnya
mencuci tangan dengan sabun untuk menghindari
infeksi virus. Mencuci tangan dengan sabun lebih efektif
membunuh kuman dibandingkan dengan memakai hand
sanitizer. Namun demikian, mencuci tangan harus tetap
dengan teknik yang benar agar kuman benar-benar mati.
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Mencegah Penularan Virus Corona
Komik “Mencegah Penularan Virus Corona” menjelaskan
tentang
bagaimana
alur
penyebaran
penyakit
COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona.
Sekaligus menjelaskan bagaimana pencegahan yang
harus dilakukan masyarakat agar virus tidak menyebar,
menularkan ke orang lain secara luas. Komik ini
diharapkan dapat mengajak anak untuk bersama-sama
menerapkan hidup bersih dan waspada, sigap dalam
pencegahan penyebaran penyakit COVID-19 secara
meluas.
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Kura-kura
Buku “Kura-kura” adalah bacaan literasi seri pendidikan
dasar yang menjelaskan berbagai informasi dasar
mengenai hewan kura-kura. Apa itu kura-kura, ciri-ciri dan
perilaku kura-kura, fungsi tempurung serta perbedaan
kura-kura dengan penyu yang keduanya memiliki ciri-ciri
fisik yang hampir mirip. Kura-kura rata-rata berukuran
kecil, namun Pulau Aldabra memiliki ratusan ribu kura-kura
yang berukuran panjang 1,5 meter hidup di dalamnya.
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Polisi
Buku “Polisi” adalah bacaan literasi seri pendidikan
dasar yang menjelaskan berbagai informasi dasar
mengenai profesi polisi. Siapa itu polisi, apa saja
tugas polisi, bagaimana keterlibatan polisi dalam hidup
bermasyarakat dan beberapa jenis polisi yang ada di
Indonesia. Polisi melakukan banyak jenis tugas dan
fungsi, namun dengan satu tujuan yang sama yaitu
menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
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Nyamuk
Buku “Nyamuk” adalah bacaan literasi seri pendidikan
dasar yang menjelaskan berbagai informasi dasar
mengenai hewan nyamuk. Apa itu nyamuk, ciri-ciri fisik
dan perilaku gajah, cara nyamuk mengisap darah manusia
dan mengapa kulit manusia menjadi bentol-bentol setelah
digigit nyamuk. Yang mengisap darah manusia hanyalah
nyamuk betina, sementara makanan utama nyamuk jantan
sebenarnya adalah nektar.
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Pilot
Buku “Pilot” adalah bacaan literasi seri pendidikan
dasar yang menjelaskan berbagai informasi dasar
mengenai profesi pilot. Siapa itu pilot, apa saja tugas
pilot, bagaimana cara pilot dapat menerbangkan dan
mendaratkan pesawat dengan lancar tanpa bertabrakan,
serta bagaimana cara menjadi seorang pilot yang baik.
Dalam menjalankan pesawatnya, pilot harus mengikuti
sistem navigasi dan dipandu oleh pengatur lalu lintas
udara.
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Pemadam Kebakaran
Buku “Pemadam Kebakaran” adalah bacaan literasi seri
pendidikan dasar yang menjelaskan berbagai informasi
dasar mengenai profesi pemadam kebakaran. Apa tugas
pemadam kebakaran, bagaimana cara kerjanya, risiko
yang diemban serta bagaimana cara menjadi seorang
pemadam kebakaran. Dalam menjalankan tugasnya
yang berbahaya, pemadam kebakaran menggunakan
perlengkapan keamanan diri seperti baju anti api, helm
dan sepatu boot khusus.

USIA

7+

Seri: Pendidikan Dasar

Katalog Komik Pendidikan

173

313

KOMIK

Di Balik Hiasan Kulkas
Fatimah menerima rapor kenaikan kelas dan memasuki
hari libur panjang. Karena nilai Fatimah yang cukup
memuaskan, ayah mengajaknya untuk berlibur ke rumah
Paman Yoga di Jakarta. Di rumah Paman Yoga, Fatimah
mengobrol dengan Kak Lina sambil makan kue di dapur.
Mata Fatimah tertuju pada benda yang menempel di
kulkas, Kak lina pun menjelaskan bahwa benda tersebut
ialah hiasan kulkas yang terbuat dari magnet.
Komik “Di Balik Hiasan Kulkas” menjelaskan tentang
apa itu magnet, jenis magnet dan sifat-sifatnya. Hiasan
kulkas merupakan salah satu contoh benda dalam
kehidupan sehari-hari yang menggunakan magnet,
sehingga hiasan tersebut dapat menempel ke badan
kulkas yang terbuat dari logam. Komik ini diharapkan
dapat memberikan pengetahuan dasar tentang magnet,
sifat magnet dan penggunaan magnet dalam kehidupan
sehari-hari.
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Gajah
Buku “Gajah” adalah bacaan literasi seri pendidikan
dasar yang menjelaskan berbagai informasi dasar
mengenai hewan gajah. Apa itu gajah, ciri-ciri fisik
dan perilaku gajah, cara gajah makan dan minum
serta belalai gajah yang memiliki banyak fungsi bagi
kelangsungan hidupnya. Belalai gajah berfungsi untuk
bernapas, membau dan minum. Selain itu, belalai gajah
juga bisa untuk mengangkat benda yang berat.
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Kecil-Kecil Berbahaya
Suatu hari, Meivi makan siang nasi pecel lele bersama
Cindi di kantin sekolah. Saat asyik mengunyah, tiba-tiba
Meivi tersedak karena ada duri lele yang tersangkut di
tenggorokannya. Meivi mencoba untuk mengusir duri
tersebut dengan menelan air dan sekepal nasi hangat,
namun tidak berhasil. Meivi membiarkan duri tersebut
tetap berada dalam tenggorokannya, hingga pada hari
kelima ia memutuskan untuk membawanya ke dokter
pada hari kelima.
Komik “Kecil-Kecil Berbahaya” menjelaskan tentang
cara penanganan yang benar ketika ada duri yang
tersangkut dalam tenggorokan. Tidak perlu panik saat
ada duri yang tersangkut di dalam tenggorokan, namun
harus segera dibawa ke dokter jika tidak ada perubahan
selama lebih dari 3 hari. Komik ini diharapkan dapat
sekaligus memperingatkan anak-anak agar berhati-hati
saat makan ikan karena memiliki banyak duri yang dapat
membahayakan tubuh.

USIA

10+

Seri: Pendidikan Kesehatan

316

KOMIK

Harga Sebuah Cinta
Pada suatu Hari Minggu, ibu sedang melakukan
banyak kesibukan rumah. Karena kewalahan, ia pun
menyuruh Ima untuk ikut membantunya. Memotong
rumput, mengupas kentang, dan beberapa kesibukan
lainnya. Ima sebal dan kesal, lalu ia menuliskan daftar
tagihan untuk setiap tenaga yang ia keluarkan saat
membantu ibu. Melihat itu ibu hanya diam termenung,
lalu memberikan pesan dan nasihat yang menyentuh
kepada Ima.
Komik “Harga Sebuah Cinta” memberikan pesan bahwa
ibu memiliki cinta dan pengorbanan yang begitu besar
bagi anaknya tanpa mengharapkan imbalan, hanya
berharap anaknya tumbuh dewasa. Harga cinta tidak
terhitung dengan angka, namun ibu memberikan semua
gratis untuk anaknya. Komik ini diharapkan dapat
memperingatkan ketulusan seorang ibu, sehingga anak
dapat berpikir dua kali ketika ingin menuntut imbalan
atau menyakiti hati ibu.
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Masa Depan Tidak Instan
Surya dan Wisnu adalah sahabat karib, namun memiliki
karakter yang bertentangan. Surya adalah anak yang
ulet, hemat dan visioner. Ia menyisihkan uang dan
waktunya untuk bekerja, agar ia bisa menabung untuk
masuk kuliah ke universitas yang ia inginkan. Sedangkan
Wisnu adalah anak yang malas, boros dan meremehkan
masa depan. Ia tidak pernah menabung, tidak giat
belajar dan tidak mencari informasi tentang universitas
yang inginkan.
Komik “Masa Depan Tidak Instan” memberikan
pesan bahwa masa depan harus dipersiapkan dan
diperjuangkan sejak dini. Gunakan waktu sebaik-baiknya
untuk menyusun rencana, menabung dan kerja keras
mencapai cita-cita masa depan. Komik ini diharapkan
dapat mengajak anak-anak untuk mempersiapkan masa
depan sejak dini, kerja keras dan tidak membuang
waktu untuk bermalas-malasan, agar tidak menyesal di
kemudian hari.
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Makin Panas, Jangan Salahkan Alam!
Siang ini sangat terik. Lita dan Kemal mampir ke warung
es dekat sekolah untuk membeli es segar. Lita mengeluh
kepanasan dan kehausan, ia ingin es campurnya segera
jadi. Lita merasa cuaca semakin hari menjadi semakin
panas. Kemal pun menjelaskan mengapa suhu bumi
semakin meningkat, penyebab utamanya yaitu karena
terjadinya pemanasan global.
Komik “Makin Panas, Jangan Salahkan Alam!”
menjelaskan tentang dampak dan penyebab terjadinya
pemanasan global. Pemanasan global terjadi karena
banyaknya gas karbon dioksida yang terlepas di udara
hingga merusak atmosfer bumi. Peningkatan gas
karbon dioksida disebabkan oleh ulah manusia sendiri.
Komik ini diharapkan dapat mengajak anak-anak
untuk mengurangi tindakan yang dapat meningkatkan
pemanasan global.
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Sepasang Sandal Kebaikan
Suatu hari Tini mengajak Tika pergi ke rumah neneknya
di desa dengan naik bus. Mereka berlari-lari mengejar
bus, agar bisa sampai ke rumah nenek tepat waktu. Saat
berlari, sandal Tini terlepas satu. Ia lalu melepaskan
sandal satunya lagi agar orang yang menemukan
sandalnya dapat memakai keduanya. Kebaikan Tini pun
terbalaskan, saat sampai di desa nenek, ada seorang
pria yang menolong mereka ke tempat tujuan dengan
naik becak.
Komik “Sepasang Sandal Kebaikan” memberikan pesan
bahwa berbuat kebaikan dengan tulus tidak akan pernah
berakhir sia-sia. Kita pasti akan mendapatkan kebaikan
pula, entah dari orang yang sama ataupun dari orang
lain sebagai balasan atas kebaikan kita. Komik ini
diharapkan dapat menanamkan prinsip-prinsip berbuat
kebaikan dengan tulus, serta tidak melewatkan satu pun
kesempatan untuk berbuat baik tanpa pamrih dalam
hidup sehari-hari.
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Nelayan
Buku “Nelayan” adalah bacaan literasi seri pendidikan
dasar yang menjelaskan berbagai informasi dasar
mengenai profesi nelayan. Apa tugas nelayan, bagaimana
cara nelayan bekerja dan apa saja peralatan yang
dibutuhkan saat menangkap ikan. Pekerjaan sebagai
nelayan adalah pekerjaan yang mulia meski cukup
berisiko. Namun dengan teknologi yang lebih canggih
mendatang, tentu diharapkan dapat meringankan beban
kerja nelayan.
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PRA-SEKOLAH

Huruf G
Buku pra-sekolah ‘Huruf G’ memperkenalkan tulisan
huruf G (kapital) dan g (kecil), serta macam-macam
benda yang namanya berawalan huruf G. Pada
akhir bagian buku disertai dengan soal latihan dan
permainan sederhana untuk melatih ketangkasan
berpikir anak. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi
pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk
belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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PRA-SEKOLAH
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Huruf H
Buku pra-sekolah ‘Huruf H’ memperkenalkan tulisan
huruf H (kapital) dan h (kecil), serta macam-macam
benda yang namanya berawalan huruf H. Pada
akhir bagian buku disertai dengan soal latihan dan
permainan sederhana untuk melatih ketangkasan
berpikir anak. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi
pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk
belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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PRA-SEKOLAH

Huruf I
Buku pra-sekolah ‘Huruf I’ memperkenalkan tulisan
huruf I (kapital) dan i (kecil), serta macam-macam
benda yang namanya berawalan huruf I. Pada
akhir bagian buku disertai dengan soal latihan dan
permainan sederhana untuk melatih ketangkasan
berpikir anak. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi
pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk
belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Koki
Buku “Koki” adalah bacaan literasi seri pendidikan dasar
yang menjelaskan berbagai informasi dasar mengenai
profesi koki. Apa tugas koki dan bagaimana cara menjadi
koki. Seorang koki harus mencintai dunianya dan sering
berlatih agar dapat memasak makanan yang enak dan
menarik. Pekerjaan koki tidak hanya sekedar menjadi
tukang masak, namun masakan yang dimasak harus
memiliki estetika dan citarasa yang tinggi.
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Nurlela Beranjak Dewasa
Nurlela adalah seorang gadis kelas 6 SD. Suatu hari, ia
merasa suasana hatinya sangat buruk sehingga menjadi
sensitif dan mudah marah meski karena hal sepele.
Hanya karena menunggu antrean makanan di kantin
dan ulah usil temannya saja, Nurlela menjadi sangat
kesal. Sepulang sekolah ia bercerita kepada ibunya, lalu
ibunya menjelaskan kondisi Nurlela.
Komik “Nurlela Beranjak Dewasa” menjelaskan tentang
perubahan-perubahan fisik dan emosi yang terjadi pada
anak perempuan jika sedang memasuki masa pubertas.
Perubahan fisik dan emosi ini terjadi akibat aktifnya
hormon reproduksi, yang menandakan bahwa sang anak
sudah beranjak dewasa. Komik ini dapat mempersiapkan
diri anak perempuan terhadap perubahan fisik dan emosi
yang akan dialami saat memasuki masa pubertas.
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Huruf J
Buku pra-sekolah ‘Huruf J’ memperkenalkan tulisan
huruf J (kapital) dan j (kecil), serta macam-macam
benda yang namanya berawalan huruf J. Pada
akhir bagian buku disertai dengan soal latihan dan
permainan sederhana untuk melatih ketangkasan
berpikir anak. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi
pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk
belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.

USIA

Seri: Pra-Sekolah
180

Katalog Komik Pendidikan

3+

327

KOMIK

PRA-SEKOLAH

Huruf K
Buku pra-sekolah ‘Huruf K’ memperkenalkan tulisan
huruf K (kapital) dan k (kecil), serta macam-macam
benda yang namanya berawalan huruf K. Pada
akhir bagian buku disertai dengan soal latihan dan
permainan sederhana untuk melatih ketangkasan
berpikir anak. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi
pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk
belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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PRA-SEKOLAH

Huruf L
Buku pra-sekolah ‘Huruf L’ memperkenalkan tulisan
huruf L (kapital) dan l (kecil), serta macam-macam
benda yang namanya berawalan huruf L. Pada
akhir bagian buku disertai dengan soal latihan dan
permainan sederhana untuk melatih ketangkasan
berpikir anak. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi
pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk
belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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PRA-SEKOLAH

Huruf M
Buku pra-sekolah ‘Huruf M’ memperkenalkan tulisan
huruf M (kapital) dan m (kecil), serta macam-macam
benda yang namanya berawalan huruf M. Pada
akhir bagian buku disertai dengan soal latihan dan
permainan sederhana untuk melatih ketangkasan
berpikir anak. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi
pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk
belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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PRA-SEKOLAH
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Huruf N
Buku pra-sekolah ‘Huruf N’ memperkenalkan tulisan
huruf N (kapital) dan n (kecil), serta macam-macam
benda yang namanya berawalan huruf N. Pada
akhir bagian buku disertai dengan soal latihan dan
permainan sederhana untuk melatih ketangkasan
berpikir anak. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi
pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk
belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Penjahit
Buku “Penjahit” adalah bacaan literasi seri pendidikan
dasar yang menjelaskan berbagai informasi dasar
mengenai profesi penjahit. Apa saja pekerjaan penjahit,
apa hubungannya dengan desainer baju, dan bagaimana
cara mempersiapkan diri menjadi seorang penjahit,
desainer serta produsen baju. Seorang penjahit yang
sukses sebaiknya harus memiliki ide yang kreatif, agar
dapat mendesain dan menjahit baju-baju bagus yang
bernilai jual tinggi.
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Arsitek
Buku “Arsitek” adalah bacaan literasi seri pendidikan
dasar yang menjelaskan berbagai informasi dasar
mengenai profesi arsitek. Apa itu arsitek, bagaimana
tugasnya, serta bagaimana cara menjadi seorang
arsitek. Arsitek merupakan salah satu pekerjaan yang
berperan penting dalam pembangunan suatu gedung.
Sebagian besar gedung yang dibangun di perkotaan
merupakan hasil rancangan dari arsitek.
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PRA-SEKOLAH

Huruf O
Buku pra-sekolah ‘Huruf O’ memperkenalkan tulisan
huruf O (kapital) dan o (kecil), serta macam-macam
benda yang namanya berawalan huruf O. Pada
akhir bagian buku disertai dengan soal latihan dan
permainan sederhana untuk melatih ketangkasan
berpikir anak. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi
pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk
belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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PRA-SEKOLAH
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Huruf P
Buku pra-sekolah ‘Huruf P’ memperkenalkan tulisan
huruf P (kapital) dan p (kecil), serta macam-macam
benda yang namanya berawalan huruf P. Pada
akhir bagian buku disertai dengan soal latihan dan
permainan sederhana untuk melatih ketangkasan
berpikir anak. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi
pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk
belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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PRA-SEKOLAH

Huruf R
Buku pra-sekolah ‘Huruf R’ memperkenalkan tulisan
huruf R (kapital) dan r (kecil), serta macam-macam
benda yang namanya berawalan huruf R. Pada
akhir bagian buku disertai dengan soal latihan dan
permainan sederhana untuk melatih ketangkasan
berpikir anak. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi
pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk
belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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PRA-SEKOLAH

Huruf S
Buku pra-sekolah ‘Huruf S’ memperkenalkan tulisan
huruf S (kapital) dan s (kecil), serta macam-macam
benda yang namanya berawalan huruf S. Pada
akhir bagian buku disertai dengan soal latihan dan
permainan sederhana untuk melatih ketangkasan
berpikir anak. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi
pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk
belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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PRA-SEKOLAH

Huruf T
Buku pra-sekolah ‘Huruf T’ memperkenalkan tulisan
huruf T (kapital) dan t (kecil), serta macam-macam
benda yang namanya berawalan huruf T. Pada
akhir bagian buku disertai dengan soal latihan dan
permainan sederhana untuk melatih ketangkasan
berpikir anak. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi
pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk
belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Huruf U
Buku pra-sekolah ‘Huruf U’ memperkenalkan tulisan
huruf U (kapital) dan u (kecil), serta macam-macam
benda yang namanya berawalan huruf U. Pada
akhir bagian buku disertai dengan soal latihan dan
permainan sederhana untuk melatih ketangkasan
berpikir anak. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi
pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk
belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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PRA-SEKOLAH

Huruf V
Buku pra-sekolah ‘Huruf V’ memperkenalkan tulisan
huruf V (kapital) dan v (kecil), serta macam-macam
benda yang namanya berawalan huruf V. Pada
akhir bagian buku disertai dengan soal latihan dan
permainan sederhana untuk melatih ketangkasan
berpikir anak. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi
pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk
belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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PRA-SEKOLAH

Huruf W
Buku pra-sekolah ‘Huruf W’ memperkenalkan tulisan
huruf W (kapital) dan w (kecil), serta macam-macam
benda yang namanya berawalan huruf W. Pada
akhir bagian buku disertai dengan soal latihan dan
permainan sederhana untuk melatih ketangkasan
berpikir anak. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi
pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk
belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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PRA-SEKOLAH

Huruf QXZ
Buku pra-sekolah ‘Huruf QXZ’ memperkenalkan
tulisan huruf Q, X, Z (kapital) dan q, x, z (kecil), serta
macam-macam benda yang namanya berawalan
huruf Q, X, Z. Pada akhir bagian buku disertai dengan
soal latihan dan permainan sederhana untuk melatih
ketangkasan berpikir anak. Buku pra-sekolah ini dapat
menjadi pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah
untuk belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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PRA-SEKOLAH
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Huruf Y
Buku pra-sekolah ‘Huruf Y’ memperkenalkan tulisan
huruf Y (kapital) dan y (kecil), serta macam-macam
benda yang namanya berawalan huruf Y. Pada
akhir bagian buku disertai dengan soal latihan dan
permainan sederhana untuk melatih ketangkasan
berpikir anak. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi
pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk
belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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PRA-SEKOLAH

Huruf F
Buku pra-sekolah ‘Huruf F’ memperkenalkan tulisan
huruf F (kapital) dan f (kecil), serta macam-macam
benda yang namanya berawalan huruf F. Pada
akhir bagian buku disertai dengan soal latihan dan
permainan sederhana untuk melatih ketangkasan
berpikir anak. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi
pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk
belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Pengacara
Buku “Pengacara” adalah bacaan literasi seri pendidikan
dasar yang menjelaskan berbagai informasi dasar
mengenai profesi pengacara. Apa itu pengacara, apa
peran dan tugas pengacara dalam dunia hukum, serta
apa perbedaan antara pengacara dengan hakim.
Pengacara tidak hanya bertugas untuk membela korban
atau terdakwa dalam persidangan, namun pengacara
juga bisa menjadi pusat konsultasi masyarakat mengenai
hukum.
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Wartawan
Buku “Wartawan” adalah bacaan literasi seri pendidikan
dasar yang menjelaskan berbagai informasi dasar
mengenai profesi wartawan. Apa itu wartawan, apa
peran dan tugas wartawan, jenis-jenis wartawan serta
risiko yang harus dihadapi wartawan saat bertugas.
Ada beberapa macam wartawan berdasarkan jenis
medianya, yaitu wartawan televisi, wartawan cetak,
wartawan radio atau wartawan internet. Semuanya
memiliki tugas yang sama yaitu mencari berita untuk
disajikan kepada masyarakat.
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Ilmuwan
Buku “Ilmuwan” adalah bacaan literasi seri pendidikan
dasar yang menjelaskan berbagai informasi dasar
mengenai profesi ilmuwan. Apa itu ilmuwan, apa peran
dan tugas ilmuwan, contoh-contoh ilmuwan dunia
serta Indonesia yang karyanya sangat berpengaruh
bagi kehidupan manusia. Salah satu contoh ilmuwan
dunia yang berpengaruh yaitu Thomas Alva Edison
dengan penemuan lampunya, dan contoh ilmuwan
Indonesia yaitu B.J. Habibie dengan penemuan rumus
penerbangannya.
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Bukan Jual Beli Biasa
Hari ini siswa-siswi kelas 6 SD melakukan studi wisata
ke museum Jakarta dengan menggunakan kereta MRT.
Saat memasuki kereta MRT, murid-murid berdecak
kagum dengan kecanggihan interior dan kecepatan
jalan kereta MRT. Para siswa mulai bertanya-tanya
tentang berita yang menyebutkan bahwa kereta MRT
merupakan barang impor. Ibu guru pun menjelaskan
tentang apa itu kegiatan ekspor-impor.
Komik “Bukan Jual Beli Biasa” menjelaskan tentang apa
itu kegiatan ekspor dan impor, serta partisipasi Indonesia
dalam kegiatan ini. Ekspor dan impor merupakan
kegiatan jual dan beli antar-negara, dan hampir semua
negara pasti melakukannya untuk banyak tujuan. Selain
untuk memenuhi kebutuhan negara, juga untuk menjaga
hubungan baik dengan negara lain. Indonesia juga
melakukan ekspor-impor dalam berbagai bidang dengan
banyak negara.
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Kring.... Kring.... Suara Telepon Pertama
Pada tahun 1847 di Skotlandia, lahirlah bayi laki-laki
yang dinamai Alexander Graham Bell. Ayah Alexander
merupakan seorang ilmuwan penemu sistem edukasi
untuk penyandang buta-tuli. Masa muda Alexander
dihabiskan untuk mengajar dan menciptakan sistem
ajar untuk penyandang buta-tuli. Hingga suatu saat ia
mencoba bereksperimen dan berhasil menciptakan
telepon, alat yang digunakan untuk berkomunikasi jarak
jauh.
Komik “Kring… Kring… Suara Telepon Pertama”
menceritakan tentang kisah perjalanan hidup Alexander
Graham Bell penemu telepon, sekaligus menguraikan
tentang bagaimana awal mula terciptanya telepon.
Telepon pada mulanya menggunakan prinsip telegraf
harmonik, di mana buluh getar menerima pesan sebagai
titik nada. Getaran diubah menjadi variasi arus listrik,
dirambatkan melalui kawat lalu diafragma penerima
akan mengubah listrik tersebut kembali menjadi pesan
nada seperti semula.
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Nostalgia di Yogyakarta
Dwiky dan ayah ibunya menghabiskan waktu liburan
dengan berkunjung ke rumah paman di Yogyakarta.
Mereka singgah ke berbagai tempat wisata, termasuk
tempat-tempat wisata kuliner. Salah satu wisata kuliner
yang menjadi tujuan utama keluarga Dwiky yaitu gudeg
khas Yogyakarta. Tak hanya menikmati makan gudeg
yang enak, Dwiky juga melihat bagaimana proses gudeg
tersebut disajikan.
Komik “Nostalgia di Yogyakarta” memperkenalkan
tentang Gudeg, makanan khas Jawa Tengah. Gudeg
merupakan salah satu masakan tradisional asli Indonesia
yang terkenal dan banyak digemari masyarakat,
khususnya yaitu gudeg asal Yogyakarta. Kuah gudeg
terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan,
ditambah nasi dan diberi lauk sayur, tahu, ayam dan
telur. Gudeg hendaknya dapat terus lestari , dikenal dan
digemari masyarakat.
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Misi Mulia Cheng Ho Mengarungi Lautan
Komik “Misi Mulia Cheng Ho Mengarungi Lautan”
adalah komik literasi seri sejarah yang menceritakan
kisah Cheng Ho, seorang laksmana dan pelayar dunia
dari Negeri China yang hidup pada tahun 1371 - 1433.
Ia merupakan orang kepercayaan Kaisar Zhu Di pada
zaman Dinasti Ming yang sukses saat ditugaskan
untuk berlayar ke negara-negara di luar China. Tujuan
pelayaran besar ini yaitu untuk memperkenalkan budaya
China dan menjalin hubungan dagang/politik dengan
negara lain. Indonesia (sat itu Nusantara) juga menjadi
salah satu negara destinasi pelayaran yang pernah
beberapa kali disinggahi oleh Cheng Ho. Di Palembang,
Semarang dan di Jawa timur, Cheng Ho meninggalkan
beberapa jejak peradaban.
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Anak Istimewa Bersama Kita
Sisy memiliki seorang kakak laki-laki yang menderita
down syndrome. Suatu hari teman-teman berkunjung
ke rumah Sisy, namun ibu membiarkan kakak Sisy tetap
berada di ruang tamu sehingga terlihat oleh temanteman. Sisy marah, namun ibu memberikan penjelasan
kepada Sisy tentang penyakit yang diderita kakak. Meski
menderita penyakit down syndrome, kakak Sisy juga
memiliki beberapa kelebihan layaknya orang normal.
Komik “Anak Istimewa Bersama Kita” menjelaskan
tentang salah satu kelainan mental yang dinamakan
Down Syndrome. Penyakit down syndrome merupakan
kondisi di mana kromosom dalam gen anak berkembang
secara abnormal. Pada orang normal hanya terdapat
2 buah kromosom ke-21, sedangkan pengidap down
syndrome memiliki 3 buah kromosom ke-21. Komik ini
sekaligus menanamkan pesan untuk tetap menyayangi
dan menghargai penderita down syndrome karena
mereka juga bisa memiliki kelebihan lainnya.
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Kapal
Buku “Kapal” adalah bacaan literasi seri pendidikan dasar
yang menjelaskan berbagai informasi dasar mengenai
alat transportasi kapal. Apa itu kapal, jenis-jenis kapal
dan fungsinya, apakah kapal bisa tenggelam serta apa
saja bagian-bagian utama kapal. Kapal memiliki badan
yang besar dan berat, namun ia tetap dapat mengapung
di air. Hal ini terjadi karena kapal memiliki ruang kosong
yang berisi udara, sama seperti prinsip balon.
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Kereta Api
Buku “Kereta Api” adalah bacaan literasi seri pendidikan
dasar yang menjelaskan berbagai informasi dasar
mengenai alat transportasi kereta api. Apa itu kereta api,
jenis-jenis kereta api dan fungsinya, serta bagaimana
sejarah perkembangan bentuk kereta api dari masa ke
masa. Pada zaman dahulu, kereta api menggunakan
tenaga uap. Dalam perkembangannya, kereta api
berubah menggunakan tenaga listrik. Kini beberapa
negara telah memiliki kereta api yang lebih canggih
dengan kecepatan yang sangat tinggi.
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Pelajaran untuk Rengga
Di kelas, Rengga adalah anak yang suka jahil. Ia sering
menjahili teman-temannya. Teman-teman sangat jengkel
dengan sikap Rengga. Suatu hari teman-teman sepakat
untuk memberikan pelajaran kepada Rengga dengan
cara menyembunyikan tas Rengga. Saat pelajaran
berlangsung, Rengga kesulitan mencari tasnya. Setelah
Rengga cukup panik, teman-teman pun memberikan
tasnya dan ibu guru menasihati Rengga.
Komik “Pelajaran untuk Rengga” memberikan pesan
bahwa jahil adalah tindakan yang salah karena dapat
merugikan orang lain. Perbuatan jahil sekecil apapun
itu, pasti tetap akan membuat orang lain terganggu
sehingga mereka jadi tidak menyukai kita. Contohnya
yaitu menyembunyikan pensil. Mungkin terlihat sepele,
namun akan merugikan apabila ternyata si pemilik
sedang sangat membutuhkan dan tidak memiliki pensil
pengganti.
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Cintai Laut Indonesia
Dita dan Olin sama-sama bergabung dalam komunitas
“Tim Pembela Lautan.” Suatu ketika, mereka mengikuti
acara bersih-bersih pantai dan laut bersama komunitas
“Tim Pembela Lautan” di Laut Natuna Kepulauan
Riau. Sepanjang acara, mereka berdua membersihkan
sampah laut sambil berbincang-bincang tentang dampak
sampah laut bagi kelangsungan hidup ekosistem laut
sekaligus bagi manusia.
Komik “Cintai Laut Indonesia” menjelaskan betapa
pentingnya manusia untuk menjaga laut dan pantai agar
tetap bersih dari sampah. Sampah-sampah terutama
plastik dapat membahayakan laut dan segala ekosistem
di dalamnya. Selain itu, manusia juga akan terkena
dampak buruknya apabila laut penuh sampah. Dampak
yang dirasakan manusia bisa dalam beberapa bidang, di
antaranya yaitu bidang pariwisata dan kesehatan.
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Hidupku Sebagai Anak Diplomat
Aliyah merupakan anak seorang diplomat. Sejak kecil
ia sering berpindah-pindah negara karena mengikuti ke
negara mana ayahnya ditugaskan. Pada usia 25 tahun,
Aliyah kembali ke Indonesia dan melihat ketertinggalan
pendidikan Indonesia, berbeda dengan pendidikan
di negara-negara lain. Ia pun memutuskan untuk
mengabdikan dirinya di dunia pendidikan. Ia mengajar
dan membuat buku-buku gratis untuk seluruh anak
Indonesia.
Komik “Hidupku Sebagai Anak Diplomat” memberikan
pesan bahwa Indonesia membutuhkan kontribusi dan
ketangguhan para generasi muda untuk bersamasama
memajukan
negara.
Indonesia
memiliki
banyak kekurangan, namun masih sedikit yang mau
mengerjakannya. Generasi muda diharapkan dapat
saling bahu membahu untuk berjuang dan berkarya,
sehingga kemajuan negara menjadi lebih mudah untuk
dicapai.
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Mobil
Buku “Mobil” adalah bacaan literasi seri pendidikan
dasar yang menjelaskan berbagai informasi dasar
mengenai alat transportasi mobil. Apa itu mobil, sejarah
singkat ditemukannya, bagian-bagian penting mobil
beserta fungsinya, bagaimana cara mengendarai mobil
dan betapa pentingnya merawat mobil agar dapat
berfungsi dengan baik. Mengendarai mobil hanya bisa
dilakukan apabila seseorang telah berusia 17 tahun
setelah berhasil mendapatkan kartu identitas (KTP).
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Si Jenius Matematika
Pada masa Kekaisaran Medes dan Persia sekitar tahun 570
SM, lahirlah bayi laki-laki bernama Pythagoras. Pythagoras
tumbuh menjadi anak yang lincah dan pandai. Pythagoras
berguru pada seorang filsuf, namun kepandaiannya
membuat ia tidak puas hanya berguru pada satu orang.
Ia belajar pada beberapa guru dalam berbagai bidang,
seperti ilmu mistik, mitologi, astronomi dan matematika. Ia
berfokus untuk mempelajari matematika geometri, hingga
membuat sebuah penemuan rumus yang terkenal yaitu
rumus geometri pythagoras.
Komik “Si Jenius Matematika” menceritakan kisah tokoh
ilmuwan Phytagoras penemu teorema matematika
pitagoras. Phytagoras merupakan seorang ilmuwan jenius
Yunani yang melakukan penelitian dalam berbagai bidang
ilmu, di antaranya matematika dan astronomi. Penemuanpenemuannya sangat bermanfaat dan digunakan oleh
manusia dalam kehidupan sehari-hari hingga zaman
modern. Komik ini juga sebagai motivasi bagi anak-anak
untuk terus belajar dan bekerja keras jika ingin pintar serta
meraih kesuksesan.
Seri: Pengetahuan Umum
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Perubahan di Tubuh Tio
Tio adalah remaja 12 tahun yang aktif dan gemar
berolahraga. Suatu hari setelah bermain basket sepulang
sekolah, ia segera kembali ke rumah dan mandi. Ia
merasa ada yang aneh dengan punggungnya, seperti
ada banyak benjolan kecil yang sakit bila disentuh.
Seusai mandi, ia menceritakannya pada ibu. Ibu
mengatakan bahwa Tio telah beranjak dewasa karena
memiliki jerawat di punggung dan beberapa perubahan
fisik lainnya.
Komik “Perubahan di Tubuh Tio” menjelaskan tentang
perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada anak lakilaki jika sedang memasuki masa pubertas. Perubahan
fisik ini terjadi akibat aktifnya hormon reproduksi, yang
menandakan bahwa sang anak sudah beranjak dewasa.
Perubahan fisik yang terjadi pada tubuh laki-laki di
antaranya yaitu tumbuh jerawat, suara menjadi lebih
berat dan tumbuh rambut-rambut halus pada area vital.

USIA

10+

Seri: Pendidikan Kesehatan

360

KOMIK

Cita-citaku Setinggi Burj Khalifa
Haris adalah anak dari keluarga yang kurang mampu,
namun ia memiliki mimpi dan semangat yang tinggi. Ia
ingin kuliah di luar negeri dan dapat membagikan ilmunya
untuk membangun bangsa. Karena tahu orang tuanya
tak mampu menyekolahkan hingga ke luar negeri, ia
pun fokus belajar dengan keras. Melalui proses panjang,
akhirnya ia memenangkan olimpiade internasional dan
mendapatkan beasiswa kuliah ke Dubai.
Komik “Cita-citaku Setinggi Burj Khalifa” memberikan
pesan bahwa mimpi besar harus disertai dengan kerja
keras yang konsisten. Setinggi apapun mimpi tersebut,
pasti dapat terwujud apabila dibarengi dengan kegigihan
dan kerja keras yang nyata, tidak hanya sekedar niat
di angan-angan. Mimpi perlu diperjuangkan. Bermimpi
artinya memasang target untuk masa depan, namun
harus sekaligus dengan perencanaan yang matang.

USIA

Seri: Pendidikan Moral

12+
Katalog Komik Pendidikan

197

361

KOMIK

Aktor
Buku “Aktor” adalah bacaan literasi seri pendidikan
dasar yang menjelaskan berbagai informasi dasar
mengenai profesi aktor. Apa itu aktor, apa peran dan
tugas aktor, bagaimana cara menjadi aktor yang baik,
apa yang perlu diperhatikan saat bekerja menjadi aktor,
serta apa perbedaan antara aktor dan aktris. Aktor juga
merupakan sebuah profesi, dan diperlukan kemampuan
yang memadai agar seseorang dapat menjadi seorang
aktor yang andal.
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Perawat
Buku “Perawat” adalah bacaan literasi seri pendidikan
dasar yang menjelaskan berbagai informasi dasar
mengenai profesi perawat. Apa itu perawat, apa tugas
perawat, bagaimana perbedaan antara peran perawat
dengan dokter, dan bagaimana cara menjadi seorang
perawat. Perawat dan dokter keduanya memiliki tugas
yang berbeda, namun peran perawat tidak kalah
pentingnya dengan peran dokter. Perawat memiliki
tugas yang lebih banyak dan menyeluruh.
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Zaman Modern, Ya Belajar Online!
Suatu hari saat Serina sedang belajar online di rumah,
ibu mengeluh. Ibu berkata bahwa ia akan senang
apabila sekolah tatap muka diadakan kembali, karena
ibu merasa anak-anak tidak belajar dengan baik di
rumah dan hanya duduk di depan komputer saja. Serina
dan kakak pun menjelaskan bahwa selama ini mereka
melakukan belajar online. Pembelajaran online mereka
cukup efektif, karena menggunakan teknologi yang
tepat.
Komik “Zaman Modern, Ya Belajar Online!” menjelaskan
fenomena perubahan gaya belajar dari offline menjadi
online. Penggunaan belajar online dapat lebih praktis
dan efisien, bisa diterapkan untuk sekolah berbasis
digitalisasi. Komik ini diharapkan dapat menjelaskan
bahwa kegiatan belajar tidak harus saling bertatap
muka dan menggunakan buku cetak, namun juga dapat
dilakukan secara online dari jarak jauh menggunakan
buku-buku digital.
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Petuah Emas Ibu
Suatu hari, salah satu teman Theo yang nakal
memukulnya hanya karena Theo mendapatkan nilai
bagus. Theo menceritakannya pada ibu, dan ibu
melarang Theo untuk membalas perbuatan temannya.
Ibu berkata Theo harus berbuat baik, agar memetik buah
yang manis kelak. Theo pun menurut, dan ia benarbenar menerima hasilnya saat ia dewasa.
Komik “Petuah Emas Ibu” memberikan pesan bahwa
nasihat ibu adalah emas dan akan membawa kebaikan
bagi diri anak, karena ibu memahami apa yang terbaik
bagi anak-anaknya. Komik ini juga mengajak anak-anak
untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan,
serta menabur kebaikan sejak dini agar dapat menuai
kebaikan pula di masa depan kelak.

USIA

10+

Seri: Pendidikan Moral

Katalog Komik Pendidikan

199

365

KOMIK

Tentara
Buku “Tentara” adalah bacaan literasi seri pendidikan
dasar yang menjelaskan berbagai informasi dasar
mengenai profesi tentara. Apa itu tentara, apa tugas
tentara, jenis-jenis tentara yang ada di Indonesia serta
bagaimana cara untuk menjadi tentara. Menjadi seorang
tentara tidak mudah, karena harus siap mengorbankan
nyawa demi keamanan negara. Itulah sebabnya
mengapa tentara disebut sebagai pahlawan bangsa.
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Perjuangan Ibu Melahirkan
Bu Rina dan Pak Aji adalah pasutri yang baru saja
dikaruniai anak, Bu Rina saat ini sedang hamil. Bu
Rina rutin memeriksakan kandungannya ke dokter
dan ia sangat menjaga kesehatannya. Selama proses
mengandung 9 bulan, Bu Rina mengalami berbagai
gejala kehamilan yang sebenarnya menyakitkan,
namun ia tetap bertahan demi anaknya. Hingga pada
waktu melahirkan, proses melahirkan yang panjang pun
menjadi puncak penderitaannya sebagai seorang calon
ibu.
Komik “Perjuangan Ibu Melahirkan” menggambarkan
betapa rumit dan sakitnya seorang ibu saat mengandung
dan melahirkan. Proses panjang dan kesakitan yang luar
biasa ini menjadi pengingat bagi anak-anak bahwa ibu
merupakan seorang pahlawan bagi anak-anaknya. Cinta
ibu begitu besar hingga ia rela bertaruh nyawa demi
melahirkan anaknya. Komik ini mengajak anak-anak
untuk menghormati dan mencintai ibu, serta memberikan
informasi tentang bagaimana proses melahirkan bayi.
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Becak
Buku “Becak” adalah bacaan literasi seri pendidikan
dasar yang menjelaskan berbagai informasi dasar
mengenai alat transportasi becak. Apa itu becak,
bagaimana sejarah ditemukannya, sejarah masuk ke
Indonesia, serta jenis dan bentuk becak yang berbedabeda di setiap negara. Becak kini tidak lagi banyak
digunakan sebagai alat transportasi utama, namun lebih
digunakan sebagai objek wisata dan budaya.
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Hewan Kesayangan
Buku pra-sekolah ‘Hewan Kesayangan’ menceritakan
tentang rasa sayang terhadap hewan peliharaan,
serta mengajarkan sikap tanggung jawab jika telah
memutuskan untuk memelihara hewan. Buku prasekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anak-anak
usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah, sekolah
dan di mana pun. Buku ini ditujukan sebagai bahan
pembelajaran baik dengan dampingan orang tua dan
guru ataupun tidak.
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Berkebun
Buku pra-sekolah ‘Berkebun’ menceritakan tentang
kegiatan berkebun sebagai salah satu kegiatan yang
menyenangkan dan bermanfaat, serta bagaimana cara
menanam tanaman dengan baik secara sederhana.
Buku pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman bagi
anak-anak usia pra-sekolah untuk belajar baik di
rumah, sekolah dan di mana pun. Buku ini ditujukan
sebagai bahan pembelajaran baik dengan dampingan
orang tua dan guru ataupun tidak.
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Senyum Cantik di Bibir Anita
Saat melahirkan anak pertama, betapa kagetnya Bu
Aminah karena mengetahui anaknya mengalami cacat
CBL atau bibir sumbing. Anita tumbuh setiap hari dengan
ejekan dari teman-temannya. Bu Aminah dan suaminya
pun lalu berusaha agar Anita anaknya dapat berobat.
Berkat kerja keras keduanya, Anita akhirnya berhasil
melakukan operasi bibir sumbing. Ia sembuh dan dapat
tersenyum dengan percaya diri.
Komik “Senyum Cantik di Bibir Anita” menjelaskan
tentang apa itu CBL (Celah Bibir dan Langit-langit)
atau disebut juga bibir sumbing. Bibir sumbing adalah
kelainan bawaan di mana bibir sebelah kanan, kiri atau
tengah terbelah. Kelainan ini bisa diatasi dengan operasi
sambung bibir. Komik ini sekaligus mengajak anak-anak
untuk tidak mengejek penderita bibir sumbing, dan
memberikan motivasi bagi penderita agar terus percaya
diri.
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Sampah Tak Selamanya Dibuang
Restu mencoba mendirikan sebuah usaha daur ulang
sampah. Ia mendaur ulang sampah-sampah plastik
untuk diolah menjadi berbagai kerajinan tangan. Berkat
kegigihan dan keahliannya, pelan-pelan bisnis yang ia
dirikan pun menjadi besar. Pelanggannya hingga berasal
dari luar negeri. Ia pun senang karena selain bisnisnya
sukses, ia juga dapat berkontribusi dalam permasalahan
limbah sampah.
Komik “Sampah Tak Selamanya Dibuang” menceritakan
tentang kisah pebisnis muda kreatif. Berawal dari ide
sederhana, karena dijalani dengan niat dan kegigihan
maka pemuda ini pun dapat sukses membangun bisnis
dan menjadi populer. Komik ini memotivasi anak-anak
untuk berpikir kreatif dan berusaha untuk mencapai
kesuksesan, serta meminimalisir limbah sampah dengan
cara mendaur ulangnya menjadi barang bernilai jual.
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Liwet Tanpa Kuah, Nikmaaat!
Hari ini keluarga Vira kedatangan kakek dan nenek. Ibu
dan Vira memasak nasi liwet khas Sunda untuk menu
makan siang bersama. Saat kakek dan nenek tiba,
mereka semua makan siang bersama-sama dengan
nasi liwet buatan Vira dan ibu. Semua orang makan
sambil berbincang tentang nasi liwet yang berbeda ciri
khas antara nasi liwet Sunda dengan nasi liwet Solo.
Komik “Liwet Tanpa Kuah, Nikmaaat!” memperkenalkan
tentang Nasi Liwet sebagai masakan tradisional asli
Indonesia, sehingga masakan ini dapat terus lestari dan
digemari masyarakat. Nasi liwet berasal dari Solo, namun
ada pula versi daerah-daerah lain. Contohnya yaitu nasi
liwet khas Sunda. Perbedaan dasarnya yaitu nasi liwet
khas Solo berbahan santan dan berkuah, sedangkan
khas Sunda tidak bersantan ataupun berkuah.
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Memancing Ikan
Buku pra-sekolah ‘Memancing Ikan’ menceritakan
tentang kegiatan memancing ikan sebagai salah
satu kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat,
sekaligus memperkenalkan peralatan serta cara
memancing secara mendasar dan sederhana. Buku
pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anakanak usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah,
sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai
bahan pembelajaran baik dengan dampingan orang
tua dan guru ataupun tidak.
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Sekolah Pertamaku
Buku pra-sekolah ‘Sekolah Pertamaku’ menceritakan
tentang kondisi atau suasana hari pertama masuk
sekolah. Mungkin bagi anak, hari pertama masuk
sekolah akan terasa menakutkan. Namun sebenarnya
tidak seburuk yang dipikirkan. Buku pra-sekolah ini
dapat menjadi pedoman bagi anak-anak usia prasekolah untuk belajar baik di rumah, sekolah dan
di mana pun. Buku ini ditujukan sebagai bahan
pembelajaran baik dengan dampingan orang tua dan
guru ataupun tidak.
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Lawan Kata
Buku pra-sekolah ‘Lawan Kata’ memperkenalkan
beberapa kata sifat dasar dengan lawan katanya, dan
penerapannya pada kalimat. Pada akhir bagian buku
disertai dengan soal latihan dan permainan sederhana
untuk melatih ketangkasan berpikir anak. Buku prasekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anak-anak
usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah, sekolah
dan di mana pun. Buku ini ditujukan sebagai bahan
pembelajaran baik dengan dampingan orang tua dan
guru ataupun tidak.
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Bantu Ibu Memasak
Buku pra-sekolah ‘Bantu Ibu Memasak’ menceritakan
tentang salah satu kegiatan positif yang dapat
dilakukan, yaitu membantu ibu memasak. Sekaligus
memberikan gambaran mengenai bagaimana proses
atau kegiatan memasak. Buku pra-sekolah ini dapat
menjadi pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah
untuk belajar baik di rumah, sekolah dan di mana pun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Kebun Binatang
Buku pra-sekolah ‘Kebun Binatang’ memperkenalkan
tempat wisata kebun binatang, serta hewan-hewan
yang ada di dalamnya. Mulai dari bermacam-macam
hewan pemakan rumput, daging hingga burung. Buku
pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anakanak usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah,
sekolah dan di mana pun. Buku ini ditujukan sebagai
bahan pembelajaran baik dengan dampingan orang
tua dan guru ataupun tidak.
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Langkahku Menuju Dunia
Mandalika bersekolah dengan bekal beasiswa karena
bakatnya dalam bidang olahraga. Saat sekolah, ia pun
semakin giat mengasah keahlian berlarinya. Setiap
hari berlatih, hingga ia mengikuti berbagai lomba dan
berhasil meraih juara. Saat memasuki jenjang SMA,
ia lebih semangat lagi dalam mengasah keahliannya.
Dan ia pun berhasil meraih juara 2 dalam ajang Pekan
Olahraga Nasional tingkat ASEAN.
Komik “Langkahku Menuju Dunia” menceritakan
kegigihan dalam mencapai cita-cita. Kekurangan
seharusnya bukanlah menjadi halangan dalam meraih
prestasi dan impian. Meski berada dalam keterbatasan
ekonomi sekalipun, namun niat dan kegigihan pasti dapat
membawa diri kepada cita-cita. Komik ini diharapkan
dapat mengajak anak untuk gigih, fokus dan konsisten
dalam usaha menggapai cita-cita sejak dini.
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Bagian Tubuh Paling Mahal
Suatu hari saat pelajaran di kelas, Bu Tika menanyakan
kepada para siswa tentang bagian mana yang paling
mahal dari tubuh manusia. Anak-anak menjawab telinga
dan mata, namun jawaban tersebut salah. Dodi pun
mencoba menjawab bahu. Ternyata jawabannya benar,
karena bahu dapat menjadi tempat bersandar bagi
setiap orang yang hampir putus asa.
Komik “Bagian Tubuh Paling Mahal” memberikan pesan
tentang begitu pentingnya bahu bagi orang lain untuk
bersandar di kala sedih, sekaligus mengajak anak untuk
berbagi kasih dan simpati kepada sesama. Terkadang
bukan bantuan materi atau hal lain yang dibutuhkan
orang saat terpuruk, melainkan kehadiran, penghiburan,
pelukan dan rasa simpati lah yang paling dibutuhkan
untuk membantu menguatkan mereka dalam masamasa sulit.
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Sarapan Pagi
Buku pra-sekolah ‘Sarapan Pagi’ mengajarkan
anak bahwa sarapan pagi itu penting, karena dapat
memberikan kekuatan bagi tubuh untuk memulai
kegiatan di pagi sampai siang hari. Buku pra-sekolah
ini dapat menjadi pedoman bagi anak-anak usia
pra-sekolah untuk belajar baik di rumah, sekolah
dan di mana pun. Buku ini ditujukan sebagai bahan
pembelajaran baik dengan dampingan orang tua dan
guru ataupun tidak.
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Memetik Apel
Buku pra-sekolah ‘Memetik Apel’ menceritakan
proses kegiatan memetik buah langsung dari kebun,
memberikan informasi sederhana tentang bagaimana
ciri-ciri buah apel yang telah ranum. Buku prasekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anak-anak
usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah, sekolah
dan di mana pun. Buku ini ditujukan sebagai bahan
pembelajaran baik dengan dampingan orang tua dan
guru ataupun tidak.
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Liburan Asyik
Buku pra-sekolah ‘Liburan Asyik’ menceritakan
kegiatan berlibur ke desa, suasana pedesaan
yang cenderung asri dengan pemandangan alam
yang indah. Sekaligus memperkenalkan makanan
tradisional yang lezat dan masih menjadi santapan
khas orang Indonesia. Buku pra-sekolah ini dapat
menjadi pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah
untuk belajar baik di rumah, sekolah dan di mana pun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Bisa Sekarang, Kenapa Nanti?
Suatu siang Rudi ingin mengerjakan PR lalu belajar.
Namun ia terlalu malas untuk memulai dan hanya
menunda-nunda. Mulai dari makan siang, menonton TV,
tidur siang, makan malam hingga main gim. Tidak terasa
waktu sudah malam dan Rudi merasa lelah. Alhasil,
keesokan harinya Rudi harus menanggung akibat
karena tidak mengerjakan PR dan belajar.
Komik “Bisa Sekarang, Kenapa Nanti?” memberikan
pesan tentang begitu pentingnya untuk tidak menunda
pekerjaan. Jika bisa dilakukan sekarang, maka lebih baik
dilakukan sekarang juga. Komik ini mengajak anak untuk
memprioritaskan tugas dan tanggung jawab. Sebaiknya
tidak menunda pekerjaan demi bersantai, karena sekali
saja bersantai maka akan ketagihan sehingga pekerjaan
tak akan pernah selesai.
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Pedas Bikin Garuk Kepala
Cuaca sedang hujan, Midun memasak mi rebus dengan
cabai yang cukup banyak. Ia memakannya dengan
lahap. Karena panas dan pedas sekali, Midun pun
berkeringat dan kepalanya menjadi gatal. Midun heran
mengapa kepalanya bisa menjadi gatal-gatal saat
makan makanan pedas. Ia bertanya kepada kakaknya
dan kakaknya pun menjelaskannya.
Komik “Pedas Bikin Garuk Kepala” memberikan
penjelasan ilmiah tentang mengapa manusia cenderung
gatal, berkeringat dan muncul sensasi terbakar di lidah
saat makan makanan pedas. Rasa gatal dan rasa
terbakar disebabkan oleh dua zat yang berbeda, namun
sama-sama akan dialami manusia saat mengonsumsi
cabai. Dua zat tersebut yaitu zat microptaprotomerase
dan zat capsaicin yang terkandung dalam cabai.
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Calon Konglomerat Sejati
Joni adalah siswa yang berjiwa bisnis sejak kecil. Saat
ia duduk di bangku SMA, ia muncul ide untuk membuka
bisnis cuci mobil dan motor. Berawal dari keuletannya
untuk mencari modal, mendirikan showroom hingga
membagi waktu, bisnis Joni pun berkembang pesat.
Ia berhasil memiliki banyak cabang yang tersebar di
banyak kota. Bahkan ia bisa membalas kebaikan orang
yang telah membantu memberinya modal di awal dulu.
Komik “Calon Konglomerat Sejati” mengajarkan bahwa
tekun dan konsisten membangun bisnis sejak dini dapat
membawa pada kesuksesan. Agar dapat mengasah
keahlian berbisnis, maka bisnis bisa dimulai sejak usia
dini atau remaja dari skala yang sangat kecil. Komik ini
memberikan motivasi kepada anak-anak untuk fokus
mempersiapkan masa depan sejak dini dengan tekun
dan konsisten, serta tidak lupa membalas budi baik
orang lain.
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Sering-Sering Bikin Kering
Cuaca sangat panas. Hingga sore hari ini Arini sudah
mandi sebanyak empat kali, dan berencana akan mandi
lagi pada malam harinya. Ibu yang melihat tindakan Arini
tersebut pun langsung menegurnya. Ibu menjelaskan
bahwa mandi memang sangat penting, namun terlalu
sering mandi justru tidak baik dan dapat menyebabkan
beberapa dampak negatif.
Komik “Sering-Sering Bikin Kering” memberikan
informasi bahwa terlalu sering mandi juga tidak baik bagi
kesehatan, salah satunya yaitu membuat kulit menjadi
kering karena kehilangan minyak alami tubuh. Frekuensi
mandi yang ideal bagi masyarakat negara beriklim tropis
seperti Indonesia yaitu 2 - 3 kali sehari. Jika terlalu jarang
ataupun sering, maka dapat menimbulkan beberapa
dampak negatif bagi kulit dan kesehatan tubuh.
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Ubah Hidupmu Sekarang!
Deno berasal dari keluarga tidak mampu, namun sangat
gigih dan kreatif. Ia putus sekolah, tetapi tidak putus
harapan. Ia gigih bekerja siang dan malam dengan
penuh semangat, mulai dari menjadi tukang parkir
hingga berjualan kue. Hingga suatu hari ia muncul ide
untuk berbisnis dawet yang dimodernisasi agar sesuai
dengan pasar anak muda. Setelah melewati berbagai
rintangan, lama-lama bisnisnya pun sukses dan memiliki
banyak cabang.
Komik “Ubah Hidupmu Sekarang!” menceritakan tentang
sikap ulet, pantang menyerah serta kreativitas yang
dapat membawa tokoh hingga kesuksesan. Memulai
usaha dari nol bukanlah masalah, asal dengan bekal tiga
hal tersebut. Perlahan usaha yang dibangun kelak pasti
akan membuahkan hasil. Komik ini memberikan motivasi
untuk mau berusaha meski dengan modal materi yang
minimal, karena hasil tidak akan mengkhianati usaha.
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Mengenal Permainan Tradisional (Seri 1)
Di era digital terjadi perubahan pada banyak aspek atau
lingkup kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu
lingkup sosial baik dalam kegiatan interaksi hingga cara
bermain. Kini anak-anak lebih umum bermain gim di
gawai daripada bermain di luar ruangan bersama temanteman. Alhasil, permainan-permainan seru berkelompok
zaman dahulu kini semakin jarang dimainkan bahkan
dikenal oleh anak-anak.
Komik “Mengenal Permainan Tradisional (Seri 1)”
menjelaskan tentang macam-macam permainan
tradisional, mulai dari layang-layang, bola bekel,
congklak, sipak rago, engklek dan egrang. Komik ini
untuk memperkenalkan dan mengingatkan kembali
permainan tradisional khas Indonesia, agar dapat tetap
lestari dalam lingkup masyarakat. Sekaligus agar anakanak dapat memainkannya sambil aktif berinteraksi
bersama teman-teman.
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Belanja Asyik Bersama Ibu
Buku pra-sekolah ‘Belanja Asyik Bersama Ibu’
menceritakan
kegiatan
berbelanja
ke
pasar
tradisional, menunjukkan bagaimana situasi pasar
tradisional, sekaligus memperkenalkan jenis-jenis
daging, sayur dan buah. Buku pra-sekolah ini dapat
menjadi pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah
untuk belajar baik di rumah, sekolah dan di mana pun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Pelan Tapi Pasti, Asal Tekun
Selama pandemi Covid-19, sekolah menerapkan sistem
daring yang dilakukan dari rumah. Karena longgarnya
pengawasan guru, Ratna menjadi malas mengikuti
kelas daring. Ia lebih suka menonton acara lain
melalui gawainya. Kakak Ratna pun menasihati bahwa
Ratna harus disiplin dan konsisten dalam membentuk
kebiasaan baru agar tidak malas serta berhasil mencapai
tujuan. Contohnya yaitu kebiasaan untuk rajin sekolah
dan berolahraga.
Komik “Pelan Tapi Pasti, Asal Tekun” menceritakan
tentang pentingnya sikap konsisten dan kedisiplinan
dalam hidup sehari-hari. Untuk mencapai sebuah
tujuan, diperlukan tekad dan usaha untuk mengubah
kebiasaan. Mempertahankan kebiasaan diperlukan
konsistensi. Pelan-pelan, tujuan akan tercapai. Komik
ini memberikan motivasi untuk mau berusaha disiplin
dan konsisten melakukan perubahan, agar mencapai
tujuan yang direncanakan.
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Pisau Bukan Mainan
Buku pra-sekolah ‘Pisau Bukan Mainan’ memberikan
pesan bahwa pisau merupakan benda tajam yang tidak
boleh digunakan sembarangan apalagi untuk mainan,
karena pisau dapat melukai tangan atau anggota
tubuh. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman
bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk belajar baik di
rumah, sekolah dan di mana pun. Buku ini ditujukan
sebagai bahan pembelajaran baik dengan dampingan
orang tua dan guru ataupun tidak.
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PRA-SEKOLAH

Bukan Milik Kita
Buku pra-sekolah ‘Bukan Milik Kita’ menanamkan
nilai kejujuran dengan pesan bahwa barang yang
ditemukan secara tidak sengaja adalah bukan milik
kita. Sikap yang benar saat menemukan barang
yaitu mengembalikan kepada pemiliknya atau
menyerahkannya kepada pihak yang berwajib. Buku
pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anakanak usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah,
sekolah dan di mana pun. Buku ini ditujukan sebagai
bahan pembelajaran baik dengan dampingan orang
tua dan guru ataupun tidak.
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Capungku Sayang
Buku pra-sekolah ‘Capungku Sayang’ mengajarkan
anak-anak untuk menyayangi semua makhluk hidup
termasuk hewan, karena hewan juga berhak hidup
bebas di habitatnya. Menangkap hewan merupakan
tindakan yang tidak terpuji dan dapat melukai hewan
tersebut. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman
bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk belajar baik di
rumah, sekolah dan di mana pun. Buku ini ditujukan
sebagai bahan pembelajaran baik dengan dampingan
orang tua dan guru ataupun tidak.
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Menolong Anak Burung
Buku
pra-sekolah
‘Menolong
Anak
Burung’
mengajarkan anak-anak untuk menyayangi dan
menolong semua makhluk hidup termasuk hewan.
Karakter suka menolong dapat dipupuk sejak dini,
salah satunya melalui hal paling sederhana yaitu
menolong hewan yang terluka. Buku pra-sekolah
ini dapat menjadi pedoman bagi anak-anak usia
pra-sekolah untuk belajar baik di rumah, sekolah
dan di mana pun. Buku ini ditujukan sebagai bahan
pembelajaran baik dengan dampingan orang tua dan
guru ataupun tidak.
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Si Pemberantas Corona
Ayah sedang membaca berita tentang tenaga medis
yang sedang bertugas menangani penyakit Covid-19
masyarakat. Tenaga-tenaga medis tersebut layak dijuluki
sebagai Pahlawan Covid-19, karena ikut berjuang di
garis depan melawan pandemi Covid-19. Selain tenaga
medis, semua masyarakat juga bisa berkontribusi
menjadi Pahlawan Covid-19.
Komik “Si Pemberantas Corona” menceritakan tokohtokoh siapa saja yang berperan dalam penanganan
penyakit Covid-19. Tidak hanya tokoh tertentu, semua
masyarakat juga bisa ikut berupaya untuk mengurangi
laju infeksi virus Corona dalam masa pandemi Covid-19.
Komik ini mengajak semua orang untuk menghargai
kerja keras tim medis, dan ikut berperan serta dalam
memberantas virus Corona agar pandemi Covid-19
cepat berlalu.
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Sepatu Baruku
Buku pra-sekolah ‘Sepatu Baruku’ memberikan pesan
kepada anak-anak untuk selalu percaya, menurut,
mengingat dan melakukan nasihat ibu. Contohnya
yaitu saat ibu melarang atau memberikan nasihat
tentang bahayanya menggunakan sepatu/sandal hak
tinggi. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman
bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk belajar baik di
rumah, sekolah dan di mana pun. Buku ini ditujukan
sebagai bahan pembelajaran baik dengan dampingan
orang tua dan guru ataupun tidak.
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Keluar Zona Nyaman
Pak Broto adalah pengusaha sukses yang memiliki
dua anak. Suatu ketika, Pak Broto hendak menguji
kemampuan anak-anaknya dalam berbisnis. Ia pun
memberikan modal dan menantang keduanya untuk
mengembangkan modal itu menjadi bisnis. Salah satu
anak yang ulet dan pekerja keras mendapatkan hasil
keuntungan berkali-kali lipat, sedangkan anak yang lain
justru takut dan malas untuk memulai berbisnis.
Komik “Keluar Zona Nyaman” menyampaikan pesan
bahwa seseorang harus mau keluar dari zona
nyamannya dan mau berusaha mencoba. Kegagalan
memang akan selalu ada, namun dengan kegagalan
tersebut justru seseorang akan belajar lebih baik hingga
dapat menjadi sukses. Komik ini mengajak anak-anak
untuk tidak pasif dan tidak mudah menyerah sebelum
mengerjakan, melainkan aktif menerima tantangan dan
mengerjakannya dengan baik.
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Aku Cinta Seni Tradisional
Dita dan Kak Meni adalah anak keluarga seniman.
Mereka merasa sedih karena seni tradisional mulai pudar
dan dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena
itu mereka berinisiatif mengadakan pagelaran seni yang
melibatkan anak-anak di lingkungan tempat mereka
tinggal. Acara tersebut berlangsung sukses, bahkan
mereka mendapatkan penghargaan dari pemerintah
setempat sebagai anak muda berprestasi.
Komik “Aku Cinta Seni Tradisional” menjelaskan tentang
keindahan dan keberagaman seni tradisional Indonesia,
mulai dari nyanyian, drama legenda, tarian hingga musik
tradisional. Semua macam seni tersebut merupakan
identitas negara yang seharusnya tetap dijaga dan
dilestarikan. Komik ini memberikan pengetahuan tentang
jenis seni tradisional Indonesia, sekaligus mengajak
anak-anak untuk bangga dan melestarikannya dalam
hidup sehari-hari.
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Naik Kereta Api
Buku pra-sekolah ‘Naik Kereta Api’ menceritakan
tentang pengalaman saat naik kereta api. Mulai
dari pengalaman menunggu keberangkatan, melihat
pemandangan indah di sepanjang jalan, hingga
berhentinya kendaraan lain untuk memberikan
jalan kepada kereta api. Buku pra-sekolah ini dapat
menjadi pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah
untuk belajar baik di rumah, sekolah dan di mana pun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak
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Musuh Si WiFi
Suatu hari, jaringan internet WiFi di rumah Gery cukup
lambat. Gery mengeluh, lalu pergi ke ruang makan
untuk memanaskan makanan dengan microwave sambil
bermain HP. Ayah mencegahnya, lalu menjelaskan
bahwa gelombang sinyal Microwave dapat mengganggu
jaringan internet WiFi di HP Gery. Selain itu, kakak
Gery juga menjelaskan benda-benda lain yang dapat
menyebabkan lambatnya jaringan internet WiFi.
Komik “Musuh Si WiFi” menjelaskan benda-benda
yang dapat menyebabkan jaringan router WiFi menjadi
lebih lambat daripada biasanya. Contohnya yaitu
microwave, kulkas, cermin dan tembok. Microwave
memiliki gelombang sinyal yang dapat mengganggu
jalannya sinyal WiFi, sedangkan cermin dan tembok
dapat menghalangi jalannya sinyal WiFi. Pengaruhnya
memang tidak signifikan, namun tetap berdampak pada
kelancaran sinyal WiFi.
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Ibu Cepatlah Sembuh!
Buku pra-sekolah ‘Ibu Cepatlah Sembuh!’ memberikan
teladan kepada anak-anak tentang sikap menyayangi
dan menghormati orang tua. Menemani dan membantu
merawat orang tua saat sakit dengan penuh kasih
sayang merupakan salah satu contoh sikap anak yang
terpuji. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman
bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk belajar baik di
rumah, sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan
sebagai bahan pembelajaran baik dengan dampingan
orang tua dan guru ataupun tidak.
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Senjata Bunga Mawar
Buku pra-sekolah ‘Senjata Bunga Mawar’ memberikan
pengetahuan bahwa bunga mawar memiliki banyak
duri pada batangnya. Duri mawar berfungsi seperti
senjata sebagai perlindungan diri bunga mawar.
Oleh karena itu anak-anak harus berhati-hati saat
menyentuh bunga mawar. Buku pra-sekolah ini dapat
menjadi pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah
untuk belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Kebun Stroberi Nita
Buku pra-sekolah ‘Kebun Stroberi Nita’ memberikan
pesan kepada anak-anak bahwa untuk mencapai
sesuatu yang diinginkan, diperlukan perjuangan
dan kerja keras. Sekaligus untuk memberikan naluri
berbisnis sejak dini kepada anak. Buku pra-sekolah
ini dapat menjadi pedoman bagi anak-anak usia
pra-sekolah untuk belajar baik di rumah, sekolah
dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai bahan
pembelajaran baik dengan dampingan orang tua dan
guru ataupun tidak.
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Baju Pesta Novi
Buku pra-sekolah ‘Baju Pesta Novi’ mengajarkan
anak-anak untuk mau berani meminta maaf jika telah
melakukan kesalahan, dan mau memaafkan orang
lain yang meminta maaf pula. Saling memaafkan
merupakan nilai moral yang mendasar dalam hidup
sehari-hari. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi
pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk
belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Kelapa Kaya Manfaat
Buku pra-sekolah ‘Kelapa Kaya Manfaat’ menjelaskan
manfaat-manfaat dari tanaman kelapa, mulai dari
buah, daun, batang hingga akarnya bagi kehidupan
manusia. Buku pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman
bagi anak-anak usia pra-sekolah untuk belajar baik di
rumah, sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan
sebagai bahan pembelajaran baik dengan dampingan
orang tua dan guru ataupun tidak.
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Berbagi Kue Donat
Buku
pra-sekolah
‘Kelapa
Kaya
Manfaat’
menanamkan nilai saling berbagi kepada anak-anak,
tidak pelit dan rakus. Salah satunya yaitu dengan
berbagi makanan saat orang lain merasa lapar dan
tidak memiliki makanan. Buku pra-sekolah ini dapat
menjadi pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah
untuk belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Senangnya Bermain dan Olahraga
Buku pra-sekolah ‘Senangnya Bermain dan Olahraga’
menceritakan keseruan bermain dan berolahraga
di taman pada Minggu pagi. Sekaligus memberikan
pesan agar anak-anak lebih rajin mengisi hari libur pagi
dengan kegiatan yang bermanfaat bagi kesehatan.
Buku pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman bagi
anak-anak usia pra-sekolah untuk belajar baik di
rumah, sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan
sebagai bahan pembelajaran baik dengan dampingan
orang tua dan guru ataupun tidak.
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4 Sehat 5 Sempurna
Buku pra-sekolah ‘4 Sehat 5 Sempurna’ menyampaikan
tentang pentingnya makan makanan bergizi, salah
satunya yaitu yang masuk dalam jenis-jenis makanan
4 sehat 5 sempurna. Buku pra-sekolah ini dapat
menjadi pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah
untuk belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Naik Pesawat
Buku pra-sekolah ‘4 Sehat 5 Sempurna’ menceritakan
pengalaman naik pesawat, sehingga dapat menjadi
perkenalan bagi anak-anak yang membaca tentang
bagaimana gambaran naik pesawat. Buku prasekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anak-anak
usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah, sekolah
dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai bahan
pembelajaran baik dengan dampingan orang tua dan
guru ataupun tidak.
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Belajar Menabung
Buku pra-sekolah ‘Belajar Menabung’ menanamkan
nilai-nilai sikap hemat, ulet dan rajin menabung, serta
memberikan pesan bahwa untuk mencapai sesuatu
diperlukan kerja keras dan konsistensi. Buku prasekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anak-anak
usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah, sekolah
dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai bahan
pembelajaran baik dengan dampingan orang tua dan
guru ataupun tidak.
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Layang-layang Soni
Buku pra-sekolah ‘Layang-layang Soni’ mengajarkan
anak-anak untuk bersikap jujur dan mengembalikan
barang yang bukan miliknya. Yang harus dilakukan
ketika menemukan barang yaitu mencari dan
mengembalikan kepada pemiliknya. Buku prasekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anak-anak
usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah, sekolah
dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai bahan
pembelajaran baik dengan dampingan orang tua dan
guru ataupun tidak.
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Keranjang Sayur dan Keranjang Sampah
Buku pra-sekolah ‘Keranjang Sayur dan Keranjang
Sampah’ memberikan pesan bahwa setiap orang
memiliki tugas dengan kelebihan dan kekurangan
masing-masing. Oleh karena itu hendaknya selalu
bersyukur dan tetap menjadi diri sendiri tanpa iri
kepada orang lain. Buku pra-sekolah ini dapat
menjadi pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah
untuk belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Amelia Si Anak Ramah
Buku pra-sekolah ‘Amelia Si Anak Ramah’
mengajarkan anak-anak untuk tidak pilih-pilih teman,
tidak merundung dan mengejek fisik teman. Sikap
ramah kepada semua orang adalah sikap yang terpuji
dan harus diterapkan dalam hidup sehari-hari. Buku
pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anakanak usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah,
sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai
bahan pembelajaran baik dengan dampingan orang
tua dan guru ataupun tidak.
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Topi Bundar yang Kusayang
Buku pra-sekolah ‘Topi Bundar yang Kusayang’
memberikan pesan untuk tetap waspada dengan
barang bawaan saat bepergian. Jangan teledor,
melainkan harus selalu menjaga barang kepunyaan
dengan baik agar tidak mudah hilang atau rusak. Buku
pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anakanak usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah,
sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai
bahan pembelajaran baik dengan dampingan orang
tua dan guru ataupun tidak.
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Ong Si Keong Ingin Pulang
Buku pra-sekolah ‘Ong Si Keong Ingin Pulang’
memberikan pesan tentang persahabatan, membantu
teman yang sedang kesusahan. Membantu semampu
kita, bisa dengan cara menemani dan selalu ada bagi
teman yang kesusahan. Buku pra-sekolah ini dapat
menjadi pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah
untuk belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Mimpi Buruk Siska
Buku pra-sekolah ‘Mimpi Buruk Siska’ mengajarkan
anak-anak untuk menghargai kerja keras orang
lain. Salah satunya yaitu dengan tidak menyisakan
makanan, karena petani telah menanam dan merawat
padi dengan susah payah agar masyarakat bisa
mendapatkan nasi untuk makan. Buku pra-sekolah
ini dapat menjadi pedoman bagi anak-anak usia
pra-sekolah untuk belajar baik di rumah, sekolah
dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai bahan
pembelajaran baik dengan dampingan orang tua dan
guru ataupun tidak.
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Dikejar Angsa
Buku pra-sekolah ‘Dikejar Angsa’ memberikan pesan
untuk berhati-hati saat bermain. Tidak boleh bermain
sembarangan dan harus memperhatikan keadaan
sekitar, jangan sampai menyakiti makhluk hidup lain
di yang ada di sekitar. Buku pra-sekolah ini dapat
menjadi pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah
untuk belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Si Kembar
Buku pra-sekolah ‘Dikejar Angsa’ memberikan pesan
untuk berhati-hati saat bermain. Tidak boleh bermain
sembarangan dan harus memperhatikan keadaan
sekitar, jangan sampai menyakiti makhluk hidup lain
di yang ada di sekitar. Buku pra-sekolah ini dapat
menjadi pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah
untuk belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Ulat Jadi Kupu-kupu
Buku pra-sekolah ‘Dikejar Angsa’ memperkenalkan
tentang siklus hidup kupu-kupu. Sekaligus memberikan
pesan bahwa ulat tidak berbahaya, dan akan berubah
menjadi kupu-kupu dalam rentang waktu tertentu.
Buku pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman bagi
anak-anak usia pra-sekolah untuk belajar baik di
rumah, sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan
sebagai bahan pembelajaran baik dengan dampingan
orang tua dan guru ataupun tidak.
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Bermain Kembang Api
Buku
pra-sekolah
‘Bermain
Kembang
Api’
memperkenalkan kembang api, sekaligus menjelaskan
bagaimana cara bermain kembang api yang benar dan
aman. Bermain kembang api harus didampingi oleh
orang dewasa, tidak boleh dilakukan sembarangan.
Buku pra-sekolah ini dapat menjadi pedoman bagi
anak-anak usia pra-sekolah untuk belajar baik di
rumah, sekolah dan di manapun. Buku ini ditujukan
sebagai bahan pembelajaran baik dengan dampingan
orang tua dan guru ataupun tidak.
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Dino Disengat Lebah
Buku pra-sekolah ‘Dino Disengat Lebah’ memberikan
pesan untuk tidak menjadi anak yang nakal atau iseng,
apalagi jika sampai harus menyakiti makhluk hidup
lainnya. Hewan juga merupakan makhluk hidup yang
perlu dijaga dan disayangi. Buku pra-sekolah ini dapat
menjadi pedoman bagi anak-anak usia pra-sekolah
untuk belajar baik di rumah, sekolah dan di manapun.
Buku ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran baik
dengan dampingan orang tua dan guru ataupun tidak.
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Pekerjaan Ayah Tio
Tio adalah anak tukang bangunan yang bersekolah
di sekolah unggulan. Suatu hari teman-teman
menertawakannya setelah ia bercerita tentang
pekerjaan ayahnya. Tio jadi sedih. Di rumah, ibu
menasihatinya bahwa tukang bangunan adalah
pekerjaan hebat karena dapat membangun gedung
indah. Tio mengerti. Saat ayah pulang, ia pun memeluk
erat ayahnya.
Komik ‘Pekerjaan Ayah Tio’ menanamkan nilai rendah
hati dan percaya diri kepada anak-anak. Semua
pekerjaan itu hebat dan memiliki sisi positif serta
negatifnya masing-masing. Setiap peran itu sangat
penting, oleh karena itu harus saling menghargai dan
tidak boleh merendahkan pekerjaan orang lain. Komik
ini diharapkan dapat mengajak anak-anak untuk
selalu bersyukur, tidak sombong, saling menghargai,
tidak minder dan melihat segala sesuatu dari sisi
positifnya.
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Enoki Enak-Enak Berbahaya
Tio adalah seorang kepala koki di restoran Jepang.
Suatu hari muncul berita bahwa jamur enoki sangat
berbahaya, padahal jamur ini merupakan andalan
di restorannya. Setelah berdiskusi panjang dengan
koki-koki lainnya, ia pun memutuskan untuk tidak mau
berlaku curang. Ia mengganti jamur enoki dengan
bahan jamur lainnya yang dikreasi agar tetap disukai
pelanggan.
Komik “Enoki Enak-Enak Berbahaya” menjelaskan
bahaya jamur enoki berbahaya untuk kesehatan
manusia karena mengandung bakteri listeria. Komik
ini sekaligus menanamkan nilai-nilai kejujuran dan
kemanusiaan dalam berbisnis. Penjual harus tetap
mengutamakan keselamatan pelanggan, tidak boleh
egois apalagi sampai membahayakan pelanggan
demi mementingkan keuntungan dirinya sendiri.
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Bertualang ke Kota Daeng
Nur dan Andini berlibur ke Kota Makassar, ibu kota
Provinsi Sulawesi Selatan. Selama tiga hari mereka
menikmati keramaian, keindahan dan keunikan
kota tersebut. Tempat wisata utama yang mereka
kunjungi yaitu Pantai Losari yang menjadi ikon Kota
Makassar. Mereka juga menyempatkan untuk makan
Coto Makassar, makanan khas Makassar yang sangat
terkenal.
Komik “Bertualang ke Kota Daeng” memperkenalkan
keindahan dan keunikan salah satu kota besar di
Indonesia, yaitu Kota Makassar yang sering juga
disebut sebagai Kota Daeng. Mulai dari destinasi
wisata yang menarik hingga makanan khas Makassar
yang sangat terkenal sampai ke seluruh Nusantara.
Komik ini diharapkan dapat mempromosikan Kota
Makassar sebagai salah satu identitas budaya Negara
Indonesia.
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Pesona Blue Fire Enak-Enak Berbahaya
Yoko, Bono dan Reno ingin mendaki Gunung Ijen
untuk melihat pemandangan Blue Fire. Mereka
berangkat dan tiba di Pos Gunung Ijen Kabupaten
Banyuwangi pada malam hari. Saat dini hari, mereka
mulai mendaki gunung. Setelah melewati berbagai
rintangan, akhirnya mereka sampai di puncak gunung
dan melihat indahnya pemandangan puncak dan Blue
Fire yang luar biasa.
Komik “Pesona Blue Fire” memperkenalkan Kawah
Ijen atau Gunung Ijen sebagai salah satu destinasi
wisata indah yang ada di Kabupaten Banyuwangi,
Provinsi Jawa Timur. Indonesia kaya akan keindahan
alam yang berpotensi memajukan bidang pariwisata
negara. Oleh karena itu komik ini diharapkan dapat
mempromosikan salah satu keindahan alam tersebut,
sekaligus memupuk rasa bangga terhadap kekayaan
alam Indonesia.
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Memberi dengan Hati
Haryo mendapatkan hadiah uang dari ibu karena telah
meraih juara kelas. Ia ingin memakai uang itu untuk
makan di restoran Korea. Namun saat di jalan, ia
menggunakan uangnya untuk membantu orang-orang
yang membutuhkan bantuan. Uang Haryo sisa sedikit,
ia gunakan untuk makan sate. Meski tidak jadi makan
di restoran Korea, tapi ia senang bisa membantu
sesama.
Komik “Memberi dengan Hati” memberikan pesan
bahwa ketulusan dalam memberi atau menolong orang
lain akan membuat hati lebih bahagia karena dapat
berguna bagi orang lain. Kebaikan yang sederhana
itu dapat membuat dunia menjadi lebih indah dan
penuh dengan senyuman. Komik ini diharapkan dapat
mengajak anak-anak untuk mau saling menolong,
memberi dan berkorban dengan tulus ikhlas.
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Beda Puisi dan Prosa
Meta sedang latihan membaca puisi di aula sekolah.
Aris datang ke aula untuk melihat dan menemani
Meta latihan. Aris kagum mendengar irama indah
yang dibaca oleh Meta. Meta pun menjelaskan bahwa
irama merupakan salah satu ciri yang paling menonjol
dari puisi. Lalu ia juga menjelaskan ciri-ciri puisi
lainnya dan apa perbedaan puisi dengan prosa.
Komik “Beda Puisi dan Prosa” menjelaskan tentang
apa itu puisi dan apa itu prosa. Keduanya sama-sama
merupakan karya sastra, namun memiliki ciri-ciri,
fungsi, contoh dan penggunaan yang berbeda. Puisi
memakai bahasa konotatif dan memiliki rima serta
irama, sedangkan prosa memakai bahasa denotatif
dan memiliki alur cerita. Komik ini juga mencantumkan
contoh keduanya, sehingga dapat menambah
pemahaman anak tentang perbedaan puisi dan prosa.
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Indahnya Alam Lore Lindu
Marta dan Marni adalah saudara kembar yang suka
berpetualang. Kali ini mereka pergi ke Taman Nasional
Lore Lindu untuk melihat kekayaan alam flora dan
fauna di dalamnya. Di sana mereka melihat banyak
hewan endemik yang dilindungi negara. Mereka juga
mengunjungi Danau Lindu dan Danau Tambing yang
indah dan penuh dengan suara kicauan burung.
Komik “Indahnya Alam Lore Lindu menceritakan
tentang tempat wisata Taman Nasional Lore Lindu,
Danau Lindu dan Danau Tambing di Sulawesi Tengah.
Lore Lindu dan kedua danau di dekatnya tersebut
memiliki beragam jenis fauna yang menyatu dengan
keindahan alam yang syahdu. Komik ini diharapkan
dapat memperkenalkan sekaligus mempromosikan
salah satu kekayaan alam dan pariwisata Indonesia
yang ada di Sulawesi Tengah.
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Cintai Hewan Peliharaanmu
Doti memelihara kucing di rumah, tapi ia malas untuk
mengurus dan membersihkan kucingnya. Sudah
lama ia tidak memandikan kucing dan mengganti
kandangnya. Hingga suatu hari ayah mengajak
Doti untuk membersihkan kucing dan kandangnya
bersama-sama. Ayah pun menasihati Doti untuk
bertanggung jawab mengurus kebersihan kucing
peliharaannya itu.
Komik “Cintai Hewan Peliharaanmu” memberikan
pesan untuk dapat menjadi majikan yang baik dan
bertanggung jawab bagi hewan peliharaan. Caranya
yaitu dengan menyayangi, menjaga dan rajin
mengurus hewan peliharaan sepenuh hati. Selain
sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab
kepada hewan, membersihkan hewan juga berguna
untuk mencegah risiko penyebaran penyakit yang
disebabkan oleh bakteri atau virus hewan kepada
manusia.
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Misteri Budaya Tana Toraja
Saat libur, Vano dan Wendy berwisata ke Tana Toraja.
Mereka mengunjungi banyak tempat kaya budaya,
seperti Makam Bayi Kambira, Makam Bangsawan
Suaya, Kolam Tilanga, Goa Londa, Makam Batu
Lokomata, Desa Wisata Kete Kesu, Desa di Atas
Awan Batutumonga dan Pasar Bolu. Perjalanan kali ini
memperluas wawasan mereka terhadap keragaman
budaya Indonesia.
Komik “Misteri Budaya Tana Toraja” menceritakan
tentang tempat-tempat wisata budaya dan sejarah
yang ada di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan.
Tana Toraja merupakan daerah yang terkenal dengan
upacara kematiannya yang unik. Budaya ini kemudian
diangkat menjadi salah satu ikon wisata di Tana
Toraja. Komik ini diharapkan dapat memperkenalkan
sekaligus mempromosikan salah satu kekayaan
budaya dan sejarah Indonesia.
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Laut Cantik Wakatobi
Alek, Yola dan Betrand berkesempatan mewakili
sekolah untuk mengikuti undangan wisata ke
Wakatobi. Mereka mengunjungi wisata-wisata alam
laut dan desa nelayan, salah satunya yaitu Desa
Molla serta Sombu Dive. Wakatobi terkenal dengan
pemandangan alam lautnya yang indah. Wakatobi
juga masuk dalam salah satu daerah segitiga karang
dunia.
Komik “Laut Cantik Wakatobi” menceritakan tentang
tempat-tempat wisata laut yang ada di Kabupaten
Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Wakatobi berbentuk
kepulauan yang memiliki pesona wisata laut dan
pantai yang sangat indah. Kawasan Wakatobi masuk
dalam segitiga karang dunia, yaitu kawasan laut di
Samudera Pasifik yang kaya akan keanekaragaman
hayati.
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PRA-SEKOLAH

Kulitku Tidak Kasar Lagi
Buku pra-sekolah ‘Kulitku Tidak Kasar Lagi’
mengajarkan cara untuk menjaga kulit agar lembut,
halus dan sehat. Banyak minum air mineral, makan
makanan bergizi dan olahraga dapat membantu
kulit tetap sehat, tidak kering serta kasar. Buku prasekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anak-anak
usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah, sekolah
dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai bahan
pembelajaran baik dengan dampingan orang tua dan
guru ataupun tidak.
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Kenapa sih Bisa Lupa?
Dina dan Sina adalah saudara kembar. Suatu hari
Dina sedang mondar-mandir di ruang tamu. Ia
berusaha mengingat benda apa yang hendak ia ambil
di dapur. Setelah ingat dan melakukan apa yang
hendak ia lakukan tadi, Dina kembali duduk bersama
Sina. Ia heran mengapa manusia bisa lupa. Sina pun
menjelaskan penyebabnya berdasarkan informasi
yang pernah ia baca.
Komik “Kenapa sih Bisa Lupa?” menjelaskan
tentang bagaimana proses otak menyimpan memori,
sekaligus menjawab pertanyaan mengapa manusia
bisa mengalami lupa. Selama proses otak menyimpan
memori, ada memori-memori yang akan tersimpan
dalam jangka panjang, dan ada yang tersimpan hanya
untuk jangka pendek kemudian hilang. Kehilangan
memori jangka pendek inilah yang disebut dengan
lupa.
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Mawar Melati yang Ceria
Buku pra-sekolah ‘Mawar Melati yang Ceria’
memperkenalkan ciri-ciri fisik serta cara tumbuh
bunga mawar dan bunga melati, tanaman berbunga
indah yang banyak disukai oleh manusia. Buku prasekolah ini dapat menjadi pedoman bagi anak-anak
usia pra-sekolah untuk belajar baik di rumah, sekolah
dan di manapun. Buku ini ditujukan sebagai bahan
pembelajaran baik dengan dampingan orang tua dan
guru ataupun tidak.
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Buat Apa Kecewa?
Hari ini Petty sangat sedih karena ia kalah dalam lomba
pidato dan tidak bisa mengikuti pertukaran pelajar.
Saat pulang sekolah, ia bertemu dengan anak yang
tetap gembira walau kalah dalam pertandingan sepak
bola. Petty pun belajar untuk tetap gembira seperti
anak itu, karena ia percaya akan ada kesempatan lain
yang menjadi gilirannya untuk menang.
Komik “Buat Apa Kecewa?” memberikan pesan
bahwa kekalahan seharusnya tidak membuat kecewa
dan putus asa, karena kekalahan bukan akhir dari
segalanya. Kalah hanya berarti belum giliran menang
untuk saat ini, dan masih banyak kesempatan yang
sedang menunggu di depan. Komik ini diharapkan
dapat memotivasi anak-anak untuk makin semangat
mempersiapkan diri menyambut kesempatan lainnya
saat mengalami kekalahan.
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Pohon Beringin
Tomi, Lisa, Nadia dan Anto pulang sekolah bersamasama. Di tengah perjalanan saat mengobrol tentang
pohon beringin, Nadia tiba-tiba bertanya apakah
anggapan bahwa pohon beringin itu angker dan
tidak boleh ditebang adalah benar. Teman-teman
pun menjelaskan bahwa hal itu hanya mitos, dan
meluruskan alasan ilmiah mengapa pohon beringin
tidak boleh ditebang.
Komik “Pohon Beringin” menjelaskan tentang manfaat
pohon beringin bagi lingkungan dan kehidupan
manusia, serta meluruskan mitos mengapa pohon
beringin tidak boleh ditebang. Penjelasan ilmiah
mengenai larangan menebang pohon beringin yaitu
karena pohon beringin memiliki banyak sekali manfaat
bagi kehidupan manusia. Menebang pohon beringin
dapat membahayakan lingkungan dan kelangsungan
hidup manusia.
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Panduan Adaptasi Kebiasaan Baru
untuk Anak Sekolah
Masuk sekolah tatap muka di tengah masa pandemi
Covid-19 harus dibarengi dengan persiapan yang
ketat. Komik ini menjelaskan langkah-langkah penting
apa saja yang harus dilakukan oleh siswa saat
masuk sekolah. Misalnya yaitu memakai masker,
membawa hand sanitizer, membawa bekal sendiri dan
meminimalisir interaksi dengan teman di sekolah.
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Hantu Sampah
Ridwan, Kumala, Candra, Fadri dan Nisa kesal karena
sungai dan lapangan selalu kotor karena banyak
warga yang membuang sampah sembarangan.
Mereka pun memiliki ide untuk menaruh wewangian
di lapangan setiap malam hari untuk menakuti warga
yang membuang sampah saat malam hari. Alhasil,
warga ketakutan dan tidak berani membuang sampah
sembarangan lagi. Pelan-pelan semua warga pun
sadar bahwa menjaga kebersihan itu sangat penting.
Komik “Hantu Sampah” menceritakan perjuangan
sekelompok anak untuk memberantas sampah di
daerahnya. Kebersihan lingkungan itu sangat penting,
karena sampah yang menumpuk atau berceceran
dapat meningkatkan berbagai risiko penyakit bagi
manusia di sekitarnya. Komik ini diharapkan dapat
mengajak anak-anak untuk tidak membuang sampah
sembarangan dan ikut bertanggung jawab menjaga
kebersihan lingkungan sekitar.
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Hemat Energi
Hari ini sangat terik, Bima pulang sekolah sambil
kepanasan. Sesampainya di rumah ia langsung
mengambil minuman di kulkas, namun ia tidak segera
menutup kulkas. Ia membuka pintu kulkas cukup
lama. Ibu pun menegurnya dan menjelaskan bahwa
membuka kulkas lama adalah pemborosan energi,
karena kompresor kulkas akan bekerja lebih keras
saat pintu dibuka.
Komik “Hemat Energi” memberikan pesan tentang
pentingnya menghemat energi listrik untuk melindungi
bumi dan kehidupan manusia dari pemanasan global.
Salah satu cara menghemat listrik yang belum banyak
diketahui orang yaitu dengan tidak membiarkan
pintu kulkas terbuka lama. Komik ini diharapkan
dapat mengajak anak-anak untuk selalu menghemat
energi listrik, khususnya dengan memperhatikan
penggunaan kulkas.
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Panduan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas
Pada masa pandemi Covid-19, pelaksanaan
Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) harus
dibarengi dengan persiapan yang matang. Komik ini
menjelaskan berbagai cara atau alternatif yang bisa
dilakukan agar PTMT dapat berlangsung secara efektif
dan efisien. Misalnya yaitu belajar di halaman sekolah,
laboratorium atau rumah siswa namun dengan jumlah
siswa yang terbatas dan tetap melaksanakan protokol
kesehatan.
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Panduan Liburan Sekolah Asyik dan Aman
Pada masa pandemi Covid-19, liburan harus tetap
dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan.
Oleh karena itu, anak-anak harus dibekali dengan
persiapan atau pengetahuan yang matang. Komik ini
menjelaskan berbagai cara atau alternatif kegiatan
yang dapat dilakukan selama liburan secara aman
untuk menghindari penyebaran virus Covid-19.
Misalnya yaitu dengan mengunjungi museum virtual,
berkebun, belajar memasak atau berolahraga di
rumah.
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Panduan Meningkatkan Imun dan Gizi
Pada masa pandemi Covid-19, imun dan gizi tubuh
harus tetap terjaga agar terhindar dari penularan infeksi
Covid-19 dengan gejala berat. Komik ini menjelaskan
langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga
atau meningkatkan imun dan gizi tubuh. Misalnya
yaitu dengan menjaga kebersihan, makan teratur,
istirahat cukup, melakukan kegiatan yang positif dan
selalu menerapkan protokol kesehatan 3M (Memakai
masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak).
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Sampah Masker Medis
Pada masa pandemi Covid-19, anak-anak masuk
sekolah dengan tetap melaksanakan protokol
kesehatan. Saat jam istirahat, 4 siswa terlihat sedang
makan siang di kelas. Mereka mengobrol dan muncul
pertanyaan tentang sampah masker medis. Ibu guru
yang mendengar obrolan itu pun menjawab dan
menjelaskan tentang pengelolaan sampah masker
medis yang benar.
Komik “Sampah Masker Medis” menjelaskan tentang
bagaimana cara membuang sampah masker medis
yang benar serta informasi tentang pengelolaannya.
Ada beberapa jenis tempat sampah, salah satunya
yaitu sampah medis yang harus dibedakan dan diolah
secara khusus. Komik ini diharapkan dapat mengajak
anak-anak untuk tidak membuang masker medis
sembarangan, karena sampah medis memiliki risiko
penularan virus dan bakteri yang tinggi.
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Rempah Nusantara
Anin, Ray, Yanto, Tora dan Robi sangat senang
merawat tanaman-tanaman yang ada di kebun
sekolah. Kebanyakan tanaman itu berjenis tanaman
rempah. Suatu hari sambil menyiram tanaman mereka
mengobrol tentang kekayaan rempah Indonesia
yang menarik penjajah luar negeri, hingga beragam
manfaat yang mereka dapatkan dari menanam
tanaman rempah.
Komik “Rempah Nusantara” menjelaskan tentang
macam rempah-rempah yang menjadi kekayaan
Bangsa Indonesia, serta sejarah yang mencatat
bahwa rempah-rempah Indonesia menjadi daya tarik
bagi banyak negara barat. Selain itu komik ini juga
menjelaskan tentang berbagai manfaat tanaman
rempah bagi kehidupan, sehingga dapat sekaligus
mengajak anak-anak untuk mau membudidayakan
tanaman-tanaman rempah.
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Peristiwa Menuju Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia
Sebelum Presiden Soekarno menyatakan proklamasi
kemerdekaan pada tahun 1945 yang lalu, ada sederet
peristiwa yang penting untuk diketahui. Komik ini
menjelaskan 4 peristiwa penting sebelum proklamasi
kemerdekaan, yaitu jatuhnya bom atom di Nagasaki
dan Hiroshima; pro-kontra proklamasi di antara para
pemuda; peristiwa Rengasdengklok; hingga suksesi
peristiwa Rengasdengklok dengan keputusan akhir
untuk melaksanakan proklamasi.

USIA

Seri: Pengetahuan Umum
240

Katalog Komik Pendidikan

10+

11

KOMIK

KEMDIKBUD

Tunjukkan Aksimu untuk Kemerdekaan
Indonesia
Hari Kemerdekaan tidak selalu tentang kemeriahan
acaranya, namun juga tentang aksi dan kontribusi
masyarakat untuk kepentingan bersama. Komik ini
menjelaskan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan
secara sederhana namun sangat berdampak bagi
sesama pada Hari Kemerdekaan. Misalnya yaitu
membuat konten edukatif, menyumbang anak-anak
yang kurang mampu atau membuat desain masker
yang menarik agar masyarakat senang memakai
masker.
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Wonderful Indonesia
This comic tells about the diversity in Indonesia that
can be beautifully united. Indonesia is an archipelago
country with 1340 ethnic groups recognized.
Indonesian people live peacefully in different cultures
and religions. Indonesia also has a lot of biodiversity
that’s still preserved, such as biodiversity and
wonderful nature in Raja Ampat Regency, Papua
Province.
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Laptop Baru, Ilmu Baru
Para siswa hari ini mengikuti pelajaran dengan
semangat menggunakan laptop baru pemberian
dari Direktorat SD Kemendikbud Ristek. Ibu guru
memberikan tugas untuk menonton video tentang
kerusakan lingkungan dan diskusi menyelesaikan
beberapa contoh kasus. Anak-anak terlihat asyik
berdiskusi. Pelajaran kali ini sangat efektif memancing
pola pikir kritis siswa.
Komik “Laptop Baru, Ilmu Baru” menginformasikan
tentang laptop bantuan dari pemerintah untuk
memfasilitasi proses pembelajaran di sekolah. Para
murid dapat memanfaatkannya dengan baik agar
proses pembelajaran sehari-hari menjadi lebih efektif.
Komik ini diharapkan dapat mengajak anak-anak untuk
selalu semangat belajar, dan memanfaatkan sebaik
mungkin fasilitas yang telah dimiliki atau disediakan
oleh sekolah.
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Yuk Belajar Kelola Uang!
Ridwan, Candra, Nisa, Fadri dan Komala hari
ini berkumpul untuk mengerjakan tugas. Sambil
mengerjakan tugas, mereka berbincang mengenai
pentingnya berhemat, menabung dan mengatur
keuangan. Mereka juga mengobrol tentang berbagai
cara sederhana yang bisa dilakukan untuk berbisnis
kecil-kecilan dan mendapatkan pemasukan tambahan.
Komik “Yuk Kelola Uang!” mengajarkan anak-anak
untuk pandai menghasilkan dan mengelola uang
sejak dini. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk
mengelola keuangan yaitu seperti giat menabung,
tidak boros, bisa membedakan mana kebutuhan dan
keinginan, serta tidak lupa untuk tetap berbagi dengan
orang lain. Komik ini diharapkan dapat menanamkan
prinsip berbisnis dan pengelolaan finansial yang
benar sejak dini.
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Gerakan Buah Nasional
Salah satu cara menjaga kesehatan dan kekuatan
tubuh yaitu dengan rajin makan buah-buahan. Komik
ini menjelaskan tentang berbagai manfaat buah
yang sangat baik bagi kesehatan tubuh, terlebih lagi
apabila buah tersebut merupakan buah organik tanpa
pestisida dan bahan pengawet. Setiap buah memiliki
kandungan gizi dan vitamin yang berbeda, dengan
fungsi atau manfaat yang berbeda pula bagi tubuh.
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Hari Tani Nasional
Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki
banyak lahan pertanian luas, dan sebagian besar
penduduknya berprofesi di bidang pertanian. Komik
ini menjelaskan tentang identitas dan kekayaan alam
Indonesia, serta cara untuk menjaga kelestarian
alam Indonesia. Beberapa cara diantaranya yaitu
dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak
membuang-buang makanan, tidak merusak tanaman
dan rajin menanam serta merawat tumbuh-tumbuhan.
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Menjaga Kesehatan Mata
Mata merupakan salah satu organ tubuh yang sangat
penting, oleh karena itu kesehatan mata harus benarbenar dijaga sejak dini. Komik ini menjelaskan tentang
bagaimana cara menjaga kesehatan dengan baik.
Contohnya yaitu dengan membaca di tempat terang,
menjaga jarak saat membaca, tidak terlalu lama
bermain HP atau komputer dan rajin makan makanan
yang mengandung vitamin A, C dan E.
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Guruku Bukan Lagi yang Kukenal
Pelajaran di sekolah Lia, Dita, Bagas dan Tio terasa
membosankan, karena bapak-ibu guru di sana
mengajar dengan cara yang kuno dan kaku. Para
siswa pun banyak yang tidak semangat dan membolos
kelas. Hingga suatu hari para bapak-ibu guru
membuat perubahan, yaitu dengan memanfaatkan
teknologi digital dalam proses pembelajaran. Para
siswa pun menjadi semangat dan aktif dalam setiap
pembelajaran di kelas.
Komik “Guruku Bukan Lagi yang Kukenal”
memperkenalkan metode baru bagi guru untuk
mengajar yaitu dengan digital learning. Metode digital
learning yang dipadukan dengan metode student
centre dapat memancing rasa ingin tahu dan pola
pikir kritis siswa, serta membuat mereka lebih aktif
dalam mencari jawabannya. Komik ini diharapkan
dapat mengajak para guru untuk berinovasi dan
memanfaatkan teknologi dalam mengajar untuk
menciptakan
pembelajaran
yang
efektif
dan
menyenangkan.
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Cintai Alam, Lindungi Laut
Ferdi suka membuang sampah sembarangan,
terutama di pantai dekat rumahnya. Suatu saat ia
bergabung dengan tim pecinta alam dan mengikuti
berbagai kegiatan menyelamatkan alam, salah satunya
yaitu membersihkan pantai untuk wilayah konservasi
perairan. Di sana ia melihat betapa buruknya dampak
sampah bagi lautan. Sejak itu pun ia taat menjaga
kebersihan dan turut mendukung program konservasi
perairan yang dicanangkan oleh pemerintah.
Komik “Cintai Alam, Lindungi Laut” menjelaskan
tentang pentingnya konservasi laut, sebuah upaya
untuk melindungi laut. Indonesia sedang dalam
proses membangun banyak wilayah konservasi laut,
dengan tujuan untuk melestarikan ekosistem air,
menjaga wilayah perairan dari sampah dan menjaga
perubahan iklim. Komik ini diharapkan dapat mengajak
anak-anak untuk bersama-sama membangun negara
dengan turut mendukung dan berkontribusi dalam
program konservasi laut.
USIA
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