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Pagi-pagi, Dodo dan Kak 
Mita sudah siap 
membantu Ibu. 
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Dodo dan Kak Mita akan 
menyiapkan hidangan untuk Nenek dan 

Kakek yang akan berkunjung.
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Jagoan Dodo 
mencuci buah dan sayur.
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Jagoan Mita membantu 
ibu memotong buah dan 
sayur yang telah dicuci



“Ayo kita mulai 
memasak!”
seru Ibu.

“SIAP!”

6



“SIAP!”
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Kini hidangan sudah siap. 
Dodo dan Kak Mita 
tertawa senang.
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“Tunggu dulu, jangan tertawa 
senang dulu.” kata Ibu.



“SIAP!”
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Ternyata Jagoan Dodo dan Jagoan Mita 
harus bersih-bersih.
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Jagoan Mita membantu ibu 
mencuci alat masak.
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Jagoan Dodo 
membersihkan sampahnya.
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Kini semua alat 
masak 

sudah bersih.
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Sampah juga 
sudah dibersihkan.
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“Tunggu dulu, jangan 
dibuang di situ!”

seru Ibu.
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“Potongan sayur dan buah,
atau sisa makanan, namanya

sampah mudah membusuk
karena dapat

membusuk
secara cepat”
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Sampah harus dipilah.
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“Lalu sampah yang ini 
bagaimana?”
tanya Dodo.

“Sam
pah y

ang 
sulit 

membusuk
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“Sam
pah y

ang 
sulit 

membusuk

bisa 
dipak

ai ke
mbali.”

 kat
a Ibu.
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“Bisa juga dikumpulkan 
terpisah agar bisa didaur 
ulang.” jelas ibu kemudian.
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“Nanti ada petugas kebersihan
membawa sampah sulit membusuk
untuk bisa didaur ulang.” kata Ibu.
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“Baskom ini contoh 
hasil daur ulang lho” 

tunjuk Ibu.
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Ting!

Tong!
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aio atau Mochamad Ariyo Faridh Zidni, adalah seorang 
pustakawan, pendongeng, dan penulis cerita anak. Sebagai
pendongeng, bersama banyak cerita, aio sudah menjelajah 
hingga ke pelosok Indonesia dan mancanegara.
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Dewi adalah seorang ilustrator buku cerita anak, 
karya-karyanya banyak menerima penghargaan internasional 
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Untuk orang tua dan guru :
Cerita di buku terakhir ini akan mengenalkan kepa-
da anak mengenai bagaimana memilah sampah. Buku 

ini juga membantu menjelaskan ke anak, sampah mana 
yang bisa didaur ulang.

Dodo dan Kak Mita harus 
membantu ibu menyiapkan makanan 

untuk menyambut kedatangan kakek nenek 
mereka yang tercinta. Ternyata setelah 
kegiatan itu mereka berhadapan dengan 
pekerjaan baru. Banyak hal yang Dodo dan 

Kak Mita baru ketahui dan pelajari
tentang sampah. Namun Dodo dan Kak 

Mita tetap semangat. 


