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Tentang Komik ini...
Sehat Makananku, Sehat Badanku

Hidup sehat bukanlah merupakan sesuatu hal yang sulit, tetapi terbentuk melalui kebiasaan. 
3 cerita dalam komik ini menggambarkan pentingnya memiliki pola makan yang sehat, yang 
sebaiknya dibiasakan sedini mungkin. Tokoh dalam komik ini adalah seseorang anak SD, Kris, 
dengan kebiasaan makan yang sering kita temui sehari-hari.

‘Si Kris dan Jelly Pelangi’ menceritakan akibat dari menyantap jajanan yang mengandung 
perasa, pewarna, dan pemanis  buatan.

‘Si Kris dan Kebun Sayur Pak Tut‘ menceritakan pentingnya sayuran bagi tubuh, terutama 
sayuran organik yang bebas dari pestisida kimia.

‘Si Kris Tak Lagi Suka Junk Food’ menceritakan akibat dari menyantap junk food (makanan 
sampah).
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Hidup sehat bukanlah merupakan sesuatu hal yang sulit, tetapi terbentuk 

melalui kebiasaan. Komik ini menggambarkan pentingnya memiliki pola makan 

yang sehat, yang sebaiknya dibiasakan sedini mungkin. 

Tokoh dalam komik ini adalah 2 anak SD, Kris dan 

temannya bernama Wayan, dengan kebiasaan 

makan yang sering kita temui sehari-hari. 

Komik ini menceritakan akibat dari menyantap 

jajanan yang mengandung perasa, pewarna, 

dan pemanis  buatan.
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(7+8) : 3 = ...?
(15x2) : 3 = ...?

(7 + 8) : 3 = ..?
(15 x 2) : 3 = ..?

Suasana 
dalam kelas...

Anak-anak berhamburan 
keluar kelas

Teng..!! Teng..!!
Bel istirahat berbunyi

Waktunya 
istirahat, silakan 
anak-anak keluar

kelas...

Horeeee... Istirahat!
Ayo ke kantin!!

SI KRIS & JELLY PELANGI
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Beruntung kamu 
Kris, berarti kamu bisa 

belanja sebanyak-
banyaknya!

Kemarin nenekku 
datang, aku dapat 
uang saku banyak 

sekali!

Kantin

Asiiik...

Ayo ke kantin 
Yan, aku belikan 

kue...

Anak-anak berjejalan berebut membeli kue

Kris melihat setoples jelly berwarna-warni

Kemudian mereka memakan jelly itu

Makanan 
apa itu, mbok?

Kami beli 2, 
mbok!

Aku mau yang 
itu Kris, Jelly 

Pelangi!!

Jelly Pelangi... 
Baru nih, titipan 

tetangga...

Blazzz….!! Nyusss…!! 
Enaaaaaak!!

SI KRIS & JELLY PELANGI



4

Kemudian....

Benar Kris, 
punyaku terasa sekali 

jeruknya, sungguh 
manis!

Punyaku juga 
Yan, manis luar 

biasa...

Warna apa saja yang 
sudah kita makan tadi?

Aku kenyang 
nih, Yan…

Yang kuning 
lezaaaaaat… 
Rasa durian!

Oranye, merah, 
ungu, hijau, dan 

kuning...

Siiiiiipp…

Wah, aku 
suka jelly ini!

Aku juga!

Ayo beli 
lagi!!

Nyam.... Nyam….!! 
Nyusss…!! 

Waduh...
Uang sakuku 

habis!

He he.. Terimakasih ya, 
sudah mentraktirku jajan!

Benar, 
sampai sekarang 
masih tercium 

baunya

SI KRIS & JELLY PELANGI
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KLINIK
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Sore harinya.....

Di rumah si Kris...

Di rumah Wayan...

Esok harinya, 
si Kris dan Ibu pergi ke klinik....

Bu, 
tenggorokanku 

sakit...

Pak, 
tenggorokanku 

sakit...

Tidak tahu, 
sepertinya mau 
batuk. Uhuk… 

Uhuk…

Memangnya 
tenggorokanmu 

kenapa?

Looo, 
tenggorokanmu 

kenapa?

Uhuk...
Uhuk.....

Tidak tahu, 
sepertinya mau 
batuk. Uhuk… 

Uhuk…

SI KRIS & JELLY PELANGI
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Radang 
tenggorokan?

Iya, dok... 

Benar, 
mungkin karena jajan 

sembarangan...

Apakah kuenya 
berwarna-warni?

Memangnya kue apa 
yang kamu beli, Kris?

Saya sudah curiga. 
Uang saku dari 
neneknya habis!

Jelly Pelangi, dok! 
Uhuk.. Rasanya 
enak sekali...

Si Kris menderita radang 
tenggorokan, itulah kenapa 

dia demam dan batuk-batuk..

Di dalam klinik....
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Uhuk… Merah, kuning, 
hijau, ungu, dan oranye, 

dok...

Apakah tercium 
seperti buah-buahan?

SI KRIS & JELLY PELANGI



Wah, dok… 

Perasa, pemanis, dan 
pewarna buatan adalah

 bahan tambahan makanan 
berbahaya...

Hmmm… pasti kue itu 
mengandung perasa buatan, pemanis 

buatan atau obat gula, dan 
pewarna buatan...

Apakah anak saya 
akan baik-baik saja?
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 Kris, kamu harus 
hati-hati kalau jajan. 
Jika terus menerus 
membeli makanan 
semacam itu, bisa 

mengakibatkan 
penyakit yang 
lebih gawat!

Nah Kris, mulai hari 
ini tidak ada uang 

jajan lagi!
Uhuk.. Uhuk… 
Jangan, bu... 

Uhuk!!

Terima kasih, 
dokter..

SI KRIS & JELLY PELANGI
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Kantin Sehat

Satu minggu kemudian... di sekolah...

Aku senang kamu 
sudah sembuh Kris

Padahal kuenya 
enak sekali...

Tapi lebih baik tak 
makan kue itu dari pada 

batuk selama 3 hari!

Katanya kamu juga 
sakit, Yan?

Bapakku ke sekolah 
dan melapor kepada guru, 

sekarang mbok kantin tak boleh 
lagi menjual Jelly Pelangi dan kue 

lainnya yang bikin batuk.

Iya, batuk-batuk. 
Aku tak masuk sekolah 

3 hari..

Gara-gara 
Jelly Pelangi...

Hmmph!

SI KRIS & JELLY PELANGI



Si Kris & 
Kebun Sayur Pak Tut

Hidup sehat bukanlah merupakan sesuatu hal yang sulit, tetapi terbentuk 

melalui kebiasaan. Komik ini menggambarkan pentingnya memiliki pola makan 

yang sehat, yang sebaiknya dibiasakan sedini 

mungkin. Tokoh dalam komik ini adalah seorang 

anak SD, Kris, dengan seorang petani bernama 

Pak Tut. Komik ini menceritakan pentingnya 

sayuran bagi tubuh, terutama sayuran organik 

yang bebas dari pestisida kimia.
Kris Pak Tut



SI KRIS & KEBUN SAYUR PAK TUT
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Hari Minggu… Bu, saya mau 
ke kebun sayur 

Pak Tut!

Saat bersepeda kemarin, 
saya menabrak kambing 

milik Pak Tut..

Iya, harus membantu 
Pak Tut di kebun hari 

ini..

Baiklah, hati-hati. 
Jangan lupa minta maaf 

karena menabrak 
kambingnya.

Iya, hukuman 
dari Pak Tut..

Tumben…

Hukuman?!!

Trus kamu 
dihukum?

Siap, bu… 



du...d
u...

du...

mbekkk....

SI KRIS & KEBUN SAYUR PAK TUT

Di kebun sayur Pak Tut…

m
b

ekkk...
.
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Wah Kris, rajin 
sekali kamu, pagi 
sudah datang...

Pak Tut, 
saya minta maaf 

karena sudah menabrak 
kambing bapak...

Iya sudah bapak 
maafkan. Tapi harus 

tetap dihukum!

Benih apa yang 
akan kita tanam, 

pak?
Tidak! 

Saya tidak suka 
wortel...

Wortel. Kamu 
suka wortel?

Wah, kamu 
rugi, Kris... Kenapa

pak?

Sekarang kamu 
harus membantu bapak 
menyiapkan tanah untuk 

menanam benih...
Baik, pak…



Wortel sangat 
banyak manfaatnya. Dan 
wortel sangat baik untuk 

mata!

Selain itu, wortel 
punya banyak sekali 

kandungan gizi yang baik 
untuk pertumbuhan anak 

seperti kamu ini… 

Wortel dan sayuran 
yang lain. Apa kamu mau 
badan kamu kecil tidak 

bisa tumbuh?

 Wortel mengandung 
zat Beta Karoten yang akan 

menjadi vitamin A saat dicerna oleh 
tubuh. Vitamin A membuat mata kita 

terhindar dari penyakit rabun 
jauh dan rabun senja...

Apakah karena 
vitamin A?

Berarti saya harus 
makan wortel?

Tidak mau 
dong, 

Pak Tut!

Oooo.. 
begitu…

Betul!

4SI KRIS & KEBUN SAYUR PAK TUT



Pupuk

Kim
ia

Pestisida
Kim

ia

Betul sekali. 
Karena sayur organik tidak 

mengandung bahan berbahaya seperti 
pupuk dan pestisida kimia... 

Apa kamu mau mata kamu 
rabun dan terus menerus 

menabrak kambing bapak?

Kalau begitu makan 
sayur! Sekarang mari 

kita bekerja...

Guludan? 
Apa itu, Pak Tut?

Guludan adalah 
gundukan tanah yang terdiri dari 
campuran tanah, pupuk kandang, 
dan pupuk kompos. Karena bapak 

adalah petani sayur organik, 
semua pupuk yang dipakai harus 

pupuk alami...

Kata guru di sekolah, 
sayur organik lebih 

sehat...

Tidak mau, 
Pak Tut!

Pertama, 
kamu harus membantu 

bapak menyiapkan 
guludan...

Siap!

5 SI KRIS & KEBUN SAYUR PAK TUT



Apa itu 
pestisida 
kimia?

Pak Tut, tidak 
pakai pestisida 

kimia?

Apakah hamanya 
bisa mati kalau pakai 

pestisida alami?

Kenapa begitu pak, 
bukankah hama itu 

jahat?

 Kalau semua 
hama musnah, ekosistem tidak 

akan seimbang lagi...

Bahan kimia 
berbahaya yang digunakan 

untuk membasmi hama yang 
merusak sayur kita... 

Tidak, bapak pakai 
pestisida alami, bahannya 

dari dedaunan dan buah yang 
tidak disukai hama...

Pestisida alami tidak untuk 
membasmi hama, hanya mengusir mereka 
pergi agar tidak mengganggu sayur kita. 
Hama tidak seharusnya dibasmi sampai 

semua mati...

Karena, ada binatang lain 
yang berguna bagi lingkungan dan 
manusia yang membutuhkan hama 

sebagai makanan mereka...

6SI KRIS & KEBUN SAYUR PAK TUT



Oh begitu, 
sekarang saya 

mengerti...

Bagus… Nah, sekarang mari kita 
siapkan tanah dan pupuknya. Karena wortel berupa 

umbi, maka guludan harus benar-benar gembur 
dan lembut. Terutama bagian atas di mana benih 

ditabur...

pupuk
kandang

pupuk
kompos
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Kemudian... Huk... Huk...!!
Semangat, 

semangat...!!!

Wah akhirnya, 
selesai juga kita 

membuat guludan!

Iya Kris, 
kamu bekerja 
dengan baik...

Sekarang kita siram semua 
guludan yang sudah kita buat 
sampai merata dan meresap...

SI KRIS & KEBUN SAYUR PAK TUT
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BEKK...
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Setelah 
menyiram, apakah 

kita bisa menaburkan 
benihnya?

Wah, saya ingin 
sekali ikut menabur 
benih, boleh saya 
datang besok?

Belum Kris. 
Kita istirahatkan dulu 1 hari. 
Benih baru bisa ditabur besok 

setelah kita siram kembali 
dengan rata... 

Siap, pak! 
Membantu bapak di kebun 

rasanya tidak seperti hukuman. 
Saya senang sudah menabrak 

kambing bapak…

Boleh, kamu boleh 
datang kapan saja tanpa 
harus menabrak kambing 

bapak terlebih dahulu. Besok 
kita tanam benihnya sore hari 

sepulang sekolah...

Heh…..!

He … he.. 
Terima kasih, 

Pak Tut...

Sama-sama, jangan 
lupa makan sayur... Siap!!!

SI KRIS & KEBUN SAYUR PAK TUT



Hidup sehat bukanlah merupakan sesuatu hal yang sulit, tetapi terbentuk 

melalui kebiasaan. Komik ini menggambarkan pentingnya memiliki pola 

makan yang sehat, yang sebaiknya dibiasakan sedini 

mungkin. Tokoh dalam komik ini adalah 2 anak 

SD, Kris dan temannya bernama Lisa, dengan 

kebiasaan makan yang sering kita temui 

sehari-hari. Komik ini menceritakan akibat 

dari menyantap junk food (makanan sampah).
Kris Lisa

Si Kris 
Tak Lagi Suka 
Junk Food
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Suatu hari...

Di rumah Lisa…

Padahal 
masakan ibu enak 
sekali lo, Kris. Ayo 

makan…

Saya mau pergi 
main saja…

Kalau begitu 
saya tidak 

mau makan...

Wah, Kris…
harusnya kamu 

datang lebih awal...

Memangnya 
kenapa, Lis?

Nanti 
kalau kamu lapar, 
pasti kamu akan 

makan...

Kemarin sudah beli ayam 
goreng krispi di Resto Kriuk, 
kemarin lusa juga, sekarang 

minta burger! Sudah, ibu tidak 
mau turuti...

Tidak mau! 
Saya kepingin burger 
bu, ayo kita beli di 

Resto Kriuk!



film
pangan 
sehat
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Wah, seram 
sekali, bagaimana 

dia bisa sakit?

Wah, film apa? 
Aku suka nonton 

film...

Orang gendut? 
Gendut bagaimana?

Tadi teman 
kakakku datang. Dia 
membawa film untuk 

kami tonton...

Gendut sekali. 
Sangat gendut!! Sampai 

saat ia terjatuh ia tak bisa 
bangun sendiri...

Orang itu sakit. Sakit 
gendut sampai tak bisa 

berlari. Nama penyakitnya 
OBESITAS atau kelebihan 

berat badan.

Film 
tentang orang 

gendut...

Hah!!!
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Katanya, di film itu, 
dia sakit gendut karena suka makan 

junk food. Kau tahu junk food?

Tidak...

Hmmm… 
Aku juga tidak bisa 

menjelaskan... 

Tapi aku ingin 
tahu, Lis…

Junk food 
itu makanan 
sampah...

Artinya, junk food 
adalah makanan yang tidak sehat. 

Kandungan gizi dan nutrisinya 
sangat sedikit. Tetapi kandungan 

lemaknya sangat banyak...

Ayo kita tanya 
kakakku! Beberapa saat kemudian, di kamar kakak…

Huh..! 
makanan 
sampah!
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Uhhhh...!!

Seperti apa 
makanan junk food 

itu, kak?

Seperti yang 
sering dimakan 

Lisa...

Wah itu juga 
makanan yang 

kusuka!

Aku tidak akan 
makan junk food lagi 

mulai sekarang...

Burger, kentang 
goreng, soft drink alias 

minuman bersoda, 
ciki…

Lisa, suka sekali 
pergi ke Resto Kriuk, padahal 
mereka menjual junk food...

Memangnya 
makanan apa yang 
kamu makan, Lis?



6SI KRIS TAK LAGI SUKA JUNK FOOD

pengawet

pemanis

perasa
buatan

Selain itu, junk food 
juga mengandung bahan tambahan 

makanan berbahaya seperti pengawet, 
pemanis dan perasa buatan. Itulah 

kenapa kalian suka, karena rasa gurih 
atau manis yang kuat...

LEMAK JAHAT

Lemak 
dengan jumlah besar yang 

terkandung dalam junk food 
inilah yang menyebabkan 
sakit obesitas, yaitu berat 

badan yang berlebih.
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Iya dik, jika kamu minta 
ibumu untuk membeli junk food 

setiap hari, maka dalam beberapa 
tahun saja kau akan kelebihan 

berat badan dan itu 
tidak sehat!!Membuat kami 

tak bisa berhenti 
menginginkannya…

Apa kau akan tetap 
memboncengku kalau aku 

kegendutan???

Aku juga tidak!! 
Tidak mau 

kegendutan!!

Aku tidak mau 
kegendutan!!

Hiii.. 
Tidak!!!



SI KRIS TAK LAGI SUKA JUNK FOOD
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Kemudian, di rumah Kris...

Ibu, saya lapar, 
saya mau makan 
masakan ibu...

Yang benar? Tidak mau 
burger di Resto Kriuk?

Tidak mau lagi!

Dan lebih sehat...Karena masakan 
ibu lebih enak.

Kenapa?

Hmmm...
Pintaaaarr...



Jambu Biji 
adalah buah yang 

mengandung vitamin C 
terbanyak! Satu buah jambu biji 
(113 gr) mengandung 270 mg 

vitamin C, lebih banyak dari 
1 buah jeruk.

Vitamin C juga terdapat pada 
mentimun, tetapi tahukah 

kamu bahwa mentimun 
mengandung senyawa 

kukurbitasin? Senyawa 
ini berguna sebagai zat anti 

tumor!

Kalsium 
sangat diperlukan oleh 

tubuh untuk pertumbuhan 
gigi dan tulang. 

Kalsium banyak ditemukan dalam 
susu sapi, keju, yoghurt, kacang 
kedelai dan olahannya, ikan teri, 
ikan sarden segar, serta sayuran 

berwarna hijau gelap seperti 
bayam dan brokoli.

Anak-anak yang sedang dalam 
masa pertumbuhan membutuhkan 

hampir 2x lipat asupan kalsium 
dibandingkan kebutuhan orang 

dewasa.

Zat Besi 
dibutuhkan oleh tubuh kita 
untuk membentuk sel darah 

merah yang membawa oksigen 
ke seluruh tubuh.

Apabila kita tidak mendapat 
asupan zat besi yang cukup, 
maka kita akan mudah lelah, 
lemah, pucat, tidak berminat 
untuk bermain, dan mungkin 

mengeluh sakit kepala…

Zat besi 
terkandung dalam 

makanan hewani dan nabati. 
Vitamin C yang terdapat 
dalam sayur, jus, dan buah 

meningkatkan penyerapan zat 
besi dari makanan nabati.

Jambu Biji 
adalah buah yang 

mengandung vitamin C
terbanyak! Satu buah jambu biji
(113 gr) mengandung 270 mg

vitamin C, lebih banyak dari

Zat Besi
dibutuhkan oleh tubuh kita
untuk membentuk sel darah 

merah yang membawa oksigen 
ke seluruh tubuh.

Apabila kita tidak mendaapat 
asupan zat besi yang cukkup, 
maka kita akan mudah leelah,,,
lemah, pucat, tidak bermminanat at 
untuk bermain, dan munggkgkin kin

mengeluh sakit kepala……………

Zat besi 
terkandung dalam 

makanan hewani dan nabati. 
Vitamin C yang terdapat C
dalam sayur, jus, dan buah

meningkatkan penyerapan zat
besi dari makanan nabati.

Dalam 100 gr 
kacang terdapat 

102 mg kalsium dan 5 mg 
zat besi.

Bagaimana dengan kacang 
hijau? Mengkonsumsi kacang 
hijau dapat menjaga kesehatan 

rambut karena mengandung 
antioksidan, vitamin B, 

zat besi dan 
zat seng. 

Vitamin C juga terdapat pada 
mentimun, tetapi tahukah

kamu bahwa mentimun 
mengandung senyawa 
ukurbitasin? Senyawa
i berguna sebagai zat anti

tumor!

Kalsium
sangat diperlukan oleh 

tubuh untuk pertumbuhaan n
gigi dani tulang. 

Kalsium banyak ditemukan ddalamm m
susu sapi, keju, yoghurt, kaccang 
kedelai dan olahannya, ikan teri,
ikan sarden segar, serta sayyuran 

berwarna hijau gelap sepeerti
bayam dan brokoli.

Anak-anak yang sedang dalam 
masa pertumbuhan membutuhkan

hampir 2x lipat asupan kalsium 
dibandingkan kebutuhan orang 

dewasa.

1 buah jeruk.

gDalam 100 gr 001000100
kacang k terdapat

102 mg kalsium dan 5 mg
zat besi.

Bagaimana dengan kacang 
hijau?uu Mengkonsumsi kacang 
hijau dapat menjaga kesehatan 

rambut karena mengandung 
ntioksidan, vitamin B, 

zat besi dan 
zat seng. 

ku
in

tumor!

Tahukah Kamu?

ramb
a

Makanan sehat 

membuat tubuh sehat



Apakah  H idupku  Sehat?
Mari kita jaga kesehatan keluarga kita!
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