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SI KUMBI

S

erial Si Kumbi merupakan buku-buku
aktivitas yang menyajikan permainan,
tebak-tebakan, puzzle, latihan mengasah
otak, serta cara-cara membuat kerajinan tangan
yang terbuat dari bahan bekas. Melalui tokoh
utama si Kumbi, serial ini sarat dengan pesan
moral yang sangat cocok bagi anak-anak.
		***
Mari Bermain Bersama Kumbi
mengisahkan Kumbi dan teman-temannya
saat bermain bola. Saking asyiknya bermain,
tiba-tiba.... Praangg!!! Suara kaca rumah Pak
Tantan pecah terhantam bola. Teman-teman
Kumbi kabur bersembunyi, kecuali Kumbi.
Ia berkata “mari kita jujur saja, kawan. Kita
yang berbuat, kita harus bertanggung jawab”.

Singkat cerita, Kumbi dan teman-temannya
pergi ke rumah Pak Tantan dan meminta maaf.
Jika kita melakukan kesalahan, sekecil apapun,
kita harus bertanggung jawab dan jujur agar
terbiasa untuk kedepannya.
		
***
Setiap orang punya kelebihannya masingmasing, ada yang jago olahraga, bermain alat
musik, masak, dan sebagainya. Belajar untuk
bisa melakukan sesuatu itu harus bersungguhsungguh bukan dengan melakukan berbagai
alasan untuk membohongi orang lain. Nah, hal
ini serupa dengan cerita pada serial si Kumbi
yang berjudul Modo Tak Mau Menari.
Dikisahkan, Modo berpura-pura sakit gigi agar
tidak disuruh menari. Padahal, sebetulnya
Modo tidak bisa menari. Usut punya usut,
teman-temannya kemudian mengetahui bahwa
Modo sedang berpura-pura. Mereka pun tetap
tidak marah. Malahan mereka membantu Modo
belajar menari dengan gigih. Modo berulang
kali mencoba, namun tetap tidak bisa. Seketika,
tak disangka, Modo mencoba memainkan
Bibili-alat musik khas Nusa Ternggara Timur,
tampak begitu asyik dan seperti sudah mahir.
Ya, setiap orang punya kelebihan yang berbeda.
Dalam kisah Modo, ia memang tidak bisa
menari, namun punya kelebihan bermain alat
musik.
		
***
Ketika kita butuh sesuatu saat keadaan
darurat, jalan keluarnya adalah meminta
tolong, bukan dengan mengambil tanpa
izin atau mencuri. Seperti kisah Kancil
yang mencuri mentimun di Museum Seni.
Ketika Kumbi dan teman-temannya sedang
melaksanakan kelas melukis di sana, Kancil

berlari membawa mentimun. Kumbi dan
teman-teman mengejarnya, alhasil si Kancil
tertangkap. Pada akhir cerita, Kancil jujur dan
mengakui bahwa ia telah mencuri mentimun
untuk kebutuhannya. “Hei Kancil, kalau kamu
perlu sesuatu kamu bisa memintanya baikbaik”, kata Kumbi. Kancil meminta maaf.
Singkat kisah, karena telah berlaku jujur
dan mau mengakui kesalahannya, ia justru
mendapat hadiah sekarung mentimun. Cerita
ini dituliskan dalam buku serial si Kumbi yang
berjudul Suatu Hari di Museum Seni.
		***
Cerita terakhir, dari buku serial si Kumbi
berjudul Piknik di Kumbinesia. Ketika
Kumbi dan teman-temannya sedang piknik
di Kumbinesia, mereka kebingunan karena
makanan yang dibawa tiba-tiba hilang begitu
saja. Seperti ada yang mencomot, ada bekas
gigitan, dan makanan jadi berantakan. Setelah
diseleidiki, ternyata pelakunya adalah si Ayi.
Kata Ayi, “aku hanya minta sedikit saja, jangan

“KURANG CERDAS DAPAT DIPERBAIKI
DENGAN BELAJAR, KURANG CAKAP
DAPAT DIHILANGKAN DENGAN
PENGALAMAN, NAMUN TIDAK JUJUR
ITU SULIT DI PERBAIKI.”
– BUNG HATTA

pelit deh!” Kumbi lalu menjelaskan, bahwa cara
Ayi meminta makanan tidak baik. Seandainya
Ayi meminta izin, pasti akan diberikan.
Saking kesalnya, Kumbi dan teman-temannya
membuat rencana untuk memberi pelajaran
kepada Ayi agar sadar kalau cara meminta
seperti itu tidak baik.
Bagaimana kisah selanjutnya si Kumbi dan
teman-temannya? Ikuti perjalanan serunya
dalam buku serial si Kumbi yang tersedia di
Perpustakaan KPK.

TAHUKAH KAMU?
Pada anak usia 2-5 tahun, lima aspek utama yang perlu diperhatikan yaitu kemampuan berbahasa, kemampuan sensorik,
kemampuan kognitif, kemampuan fisik serta kemampuan sosial
emosional.
a. Perkembangan fisik
Perkembangan fisik anak usia 2 tahun hingga 5 tahun tidak
secepat pada anak usia di bawah satu tahun. Setelah lewat
dari 12 bulan, berat badan anak hanya bertambah 2,5 kg per
tahun. Tingginya pun hanya bertambah 8 cm per tahun. Pertambahan berat dan tinggi badan yang melambat ini terjadi
hingga anak usia 5 tahun. Pada usia ini anak sudah mulai
ingin mandiri, misalnya anak mencoba makan sendiri atau
ganti pakaian sendiri.
b. Perkembangan emosional dan sosial
Tahap perkembangan ini umumnya dimulai pada usia 2 tahun. Kebanyakan anak usia ini masih dalam tahap senang
bermain di dekat anak seusia, tapi belum mau bermain bersama. Setelah memasuki usia 5 tahun, baru anak menyukai
konsep berteman. Pada usia ini, anak juga sudah memiliki keinginan sendiri. Misalnya, memakai pakaian tertentu
yang disukai, setiap hari. Anak juga kerap melakukan sesuatu yang dilarang, seperti menulis atau menggambar di
dinding.
c. Perkembangan bahasa
Di usia antara 2-5 tahun, kemampuan bahasa anak-anak
berkembang cepat. Paling tidak pada saat usia 3 tahun,
mereka sudah menguasai lebih dari 200 kata. Mereka juga
sudah dapat mengikuti arahan atau petunjuk dari orang

lain, bahkan untuk dua perintah yang berbeda. Misalnya,
ketika anak diminta untuk mencuci tangan dan menyimpan
sepatu.
d. Perkembangan sensorik dan motorik
Tahap perkembangan anak usia ini tidak lepas dari perkembangan kemampuan sensorik dan motorik. Jika pada usia
sebelumnya anak-anak masih melakukan segala sesuatu
dengan kasar dan tanpa perhitungan, pada usia 2-5 tahun
sudah lebih teratur. Misalnya, menendang bola menjadi
lebih fokus, naik atau turun tangga lebih hati-hati, serta belajar memegang alat tulis untuk menggambar sesuatu yang
menarik perhatiannya.
e. Perkembangan kognitif
Perkembangan kognitif yang sudah dikuasai antara lain
mengetahui perbedaan waktu (siang atau malam), membedakan berbagai warna, mengenal huruf, serta berhitung.
Ketika orang dewasa menyebut sebuah benda, anak dapat
menunjukkannya. Anak-anak juga sudah mulai mengenali
nama anggota tubuh.
Hal-hal tersebut merupakan gambaran umum tahap perkembangan anak usia 2-5 tahun. Namun, kemajuan tumbuh kembang
pada tiap anak dapat berbeda.
Sumber: dr. Allert Benedicto Ieuan Noya (https://www.alodokter.
com/semakin-pintar-dan-aktif-ini-tahap-perkembangan-anakusia-2-5-tahun)

KOLEKSI TERKAIT

Agar anak jujur

Ketika Jago Tak Bisa Berkokok

Jujur Pangkal Kaya

Buku ini menawarkan tips dan
langkah-langkah untuk menanamkan kejujuran sejak anak
berusia dini.

Kisah Jago yang rakus dan
malas bekerja, ia mengelabui
semua binatang bahwa jika
Jago tidak berkokok maka
matahari tidak akan terbit.
Dengan sifat rakusnya itu, si
Jago pada kemudian hari jatuh
sakit dan tidak bisa berkokok.

Cerita pendek tentang para
siswa yang berkarakter mulia.
Sejak kecil harus ditanamkan
nilai-nilai agama dan berintegritas

Segunung Rumput the Mountain of Grass

Dongeng
Pekerti

Pantang Korupsi sampai Mati!

Mengenalkan 9 nilai antikorupsi sejak dini, mengaktifkan
motorik, menambahkan kosa
kata bahasa, dan merangsang
kreativitas anak.

Buku ini berisi kisah dongeng
yang mengandung moral kejujuran, tanggung jawab, dan
kepedulian. Semua dimaksudkan untuk membentuk karakter
antikorupsi pada diri anak-anak
usia dini.

Pahami Dulu, Baru Lawan!

Fabel Nusantara

Legenda Nudantara

Ditengah kondisi negara ini,
sebagai generasi muda harus
melawan korupsi dan koruptor.
Dan harus tahu dulu arti
korupsi yang sebenarnya.

Buku ini berisi kisah-kisah fabel
dari Aceh sampai Papua. Ada
30 fabel favorit nusantara yang
disertai pesan-pesan moral.
Buku kisah fabel ini juga sangat
menarik untuk menemani buah
hati saat menjelang tidur.

Buku ini berisikan kisah-kisah
dari nusantara. Semua kisah
disajikan dengan bahasa yang
menarik dan memuat nilai-nilai
budi pekerti. Cocok dibacakan
pada momen kebersamaan
keluarga.

Kejujuran

dan

Cara mudah mempelajari pasalpasal tindak pidana korupsi.
Buku ini dibuat dengan format
komik.

