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Salam TKAI,  
Selamat datang di Taman Kreativitas Anak Indonesia Tahun Ajaran 2019-2020. 
 
Tahun Ajaran 2018-2019 sudah berakhir, anak-anak telah mengikuti banyak 
kegiatan seru dan menarik dengan penuh semangat. Buletin pada edisi bulan 
Juli kali ini, akan menyajikan liputan-liputan menarik seputar kegiatan anak-
anak. Liputan-liputan tersebut antara lain : 
 
-Liputan Halal Bihalal TKAI 
-Liputan Latihan Babak dan Gladi Resik PESTA 
-Liputan PESTA 2019 
-Liputan Raker  
-Artikel dan Pengumuman  
 
Tidak lupa kami ucapkan terima kasih, kepada seluruh orangtua dan wali 
murid yang menjadikan sekolah kami sebagai mitra untuk bekerjasama dalam 
memenuhi pendidikan dan perkembangan untuk Putera/Puteri tercinta.  



Kunjungi  
INSTAGRAM Kami : 

@Sekolah.tkai 



LIPUTAN HALAL BIHALAL TKAI 

“Selamat Hari Lebaran! Minal Aidin wal Faidzin.. Mohon 
maaf lahir dan batin!”  
 
Setiap tahunnya, Yayasan Taman Kreativitas Anak Indonesia 
mengadakan  acara halal bihalal yang dilaksanakan di 
kediaman Ketua Yayasan, Bapak Gandhi bersama seluruh 
guru dan staf TKAI beserta keluarganya. 
 
Bersalam-salaman dan memohon maaf antar sesama. Acara 
halal bihalal dilanjutkan dengan kegiatan yang ditunggu-
tunggu... DOORPRIZE! Wah.... Siapa yang dapat ya? Semua 
mendapatkan hadiahnya. Seruuuuu... 
 
Semoga selalu diberi kesehatan dan dapat berkumpul lagi 
bersilaturahim di momen lebaran tahun berikutnya. Aamiin.. 



Liputan Pekan Evaluasi TK  A dan TK B KEDONDONG  

Pekan Evaluasi TKAI Kedondong 
 
Para orang tua menerima laporan evaluasi mengenai perkembangan putra-putrinya selama mengikuti 
kegiatan pembelajaran selama semester ke 2 ini. Seperti biasa, TKAI memfasilitasi orang tua agar dapat 
berkonsultasi mengenai tumbuh kembang anak mereka dengan mendatangkan Psikolog. 
 
 



LIPUTAN LATIHAN BABAK  

Latihan Babak 
 
Latihan Babak I dan Babak II Drama Musikal “Petualangan Tiga Sahabat” dilaksanakan di TKAI Arco. 
“Wooowww... Serunya kegiatan ini” , anak-anak terlihat bersemangat mengikuti latihan dengan menggunakan 
kostum tampilan mereka. Ada yang menjadi tokoh, pohon, binatang, petualang dan masih banyak lagi. 
Kegiatan ini juga dapat menumbuhkan multiple intelegence anak. 
 
 



LIPUTAN GLADI RESIK 

“Tepuk semangat!!  
Prok..prok..prok SE 
Prok..prok..prok MA 
Prok..prok..prok NGAT 
Prok..prok..prok SE..MA.. NGAT!!” 
 
Teman-teman kita sedang mengikuti 
kegiatan Galdi Resik Pesta TKAI. 
Kegiatan ini dilakukan di TKAI 
Kedondong. Bu guru dibantu WOTK 
untuk melaksanakan kegiatan ini. 
Selain mengasah multiple intelegence 
anak, melalui kegiatan ini dapat juga 
mengembangkan kreativitas anak.  
 
“Ayooo... semangat ya teman-
teman!!” J 
  
 
 
 



LIPUTAN PESTA TKAI  

PESTA TKAI merupakan kegiatan yang setiap tahunnya dilaksanakan pada Akhir Tahun Ajaran. Tahun ini PESTA 
TKAI bertema “Petualangan Tiga Sahabat” yang dikemas dalam drama musikal yang sangat menarik. Anak-anak 
berdialog sambil menari dengan senang dan gembira.  
 
Terima kasih untuk ayah bunda yang sudah membantu kami dalam mensukseskan acara PESTA, untuk guru dan 
staff yang telah melatih ananda hingga dapat tampil diatas panggung. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih untuk 
Morinaga yang telah mendukung acara PESTA dengan menjadi sponsor acara kami. 
Sampai jumpa di PESTA TKAI tahun depan.... J  



LIPUTAN KEGIATAN RAKER TK.KAI 

Sebelum memulai Tahun Ajaran 2019-2020, 
Kepala Sekolah beserta guru-guru Taman 
Bermain dan TK mengadakan rapat untuk 
membahas tentang Kalender Pendidikan, 
Pembagian Kelas dan Persiapan Program 
Kegiatan Belajar di Tahun Ajaran 2019-2020. 
 
Wah, ada kegiatannya ada apa saja ya teman-
teman? Kegiatan-kegiatannya tidak kalah seru 
dengan tahun sebelumnya.. Kita akan bermain 
dan belajar bersama Ibu Guru dan teman-teman 
baru. Asyiiiikkk!! 



LIPUTAN LATIHAN BABAK I 

Teman-teman, tanggal 26 Juni nanti, kita akan pentas di Taman Mini lhoo.. Kita akan menari diatas 
panggung.. Wuuiihh asikk.. 
 
Di pesta kali ini, ada 6 anak yang akan mendapat peran sebagai tokoh protogonis dan antagonis 
lhooo. 
 
Pada latihan babak 1 ini ada beberapa tarian, antara lain bersinar matahari, Libur telah 
Tiba,Bersepdeda dan beberapa tarian lainnya.  
 
Sekarang kita latihan dulu yuk! Supaya saat tampil kita semakin percaya diri dan kompak J 
 
Latihan babak 1 dilaksanakan di TK.KAI Arco pada tanggal 20 Juni 2019, siswa/i yang mendapat 
tarian di babak 1, semua berlatih dengan semangat. Kostum yang dipakai juga membuat tampilan 
semakin keren J  
 
Ayo teman-teman goyangkan badannya yaa.. Assiiikkkk  
 
Kecerdasan : 
Intrapersonal,Musik,Kinestetik,Interpersonal, Visual Spasial  



LIPUTAN LATIHAN BABAK 
II  

Setelah	  la(han	  babak	  1,	  sekarang	  saatnya	  la(han	  babak	  2..	  	  
	  
La(han	   babak	   2	   dilaksanakan	   di	   TK.KAI	   Arco	   pada	   tanggal	   21	   Juni	   2019.	  
Beberapa	  tarian	  pada	  babak	  2	  antara	  lain	  :	  Membuat	  sesuatu,	  Menjelajah	  
Dunia,	  Main	  ke	  Hutan	  dan	  beberapa	  tarian	  lainnya.	  	  
	  
	  
Ayo	   teman-‐teman	   dengarkan	   musiknya	   ya..	   Kita	   harus	   menari	   dengan	  
semangat	   dan	   kompak,	   mengiku(	   irama	   music..	   Tidak	   boleh	   malu-‐malu	  
yaa	  J	  
	  
	  
Kecerdasan	  :	  Intrapersonal,Musik,Kineste(k,Interpersonal,Visual	  Spasial 



LIPUTAN GLADI RESIK  

Setelah	  la(han	  babak	  1	  dan	  babak	  2	  terlaksana..	  	  
	  
Sekarang	  waktunya	  seluruh	  tarian	  untuk	  berla(h	  tampil	  pada	  gladi	  resik,	  
yang	  dilaksanakan	  di	  TK.KAI	  Kedondong	  pada	  tanggal	  22	  Juni	  2019.	  	  
	  
Selain	  la(han	  tari,	  siswa/I	  TK	  juga	  melaksanakan	  la(han	  drumband.	  
	  
Wah	   teman-‐teman	   sudah	   semakin	   kompak	   menari	   nya..	   Semoga	   saat	  
pentas	  nan(,	  tambah	  kompak	  dan	  semangat	  lagi	  yaa	  J	  
	  
	  

Kecerdasan	  :	   
Intrapersonal,Musik,Kinestetik,Interpersonal, Visual Spasial  



LIPUTAN PESTA AKHIR TAHUN AJARAN 2018-2019  

Wah senang sekali, kita kembali tampil dalam pesta akhir tahun ajaran 2018-2019 
di Sasono Langen Budoyo-TMII. Tema pesta kali ini adalah “Pesta Akhir Tahun 
Ajaran 2018-2019”.. Yang menceritakan tentang persahabatan 3 anak yaitu 
Kiara,Kino dan Dina.. Selain mereka bertiga, ada juga 3 anak yang sombong dan 
tidak patuh pada peraturan, yang bernama Raka,Diva dan Lila.  
 
Kisah tersebut, ditampilkan dalam tari-tarian dan dialog musikal.  
Mulai dari siswa/i TBK, TBB,TK A,TK B Arco dan Kedondong, tampil percaya diri dan 
semangat.. Bu guru serta WOTK juga tidak mau ketinggalan untuk tampil lhoo.. 
Semuanya keren-keren J  
 
Sampai jumpa di pesta TKAI tahun depan yaaa.. J 
 
	  
Kecerdasan	  :	   
Intrapersonal,Musik,Kinestetik,Interpersonal, Visual Spasial  



LIPUTAN RAPAT KERJA (RAKER) GURU 

Rapat Kerja (RAKER) merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan seluruh guru, sekali dalam satu 

semester. Dalam raker kali ini, seluruh guru membahas agenda kegiatan untuk tahun ajaran 

2019-2020, yang akan dimulai pada bulan Juli 2019. 

 

 
  



ARTIKEL Ranking Bukan yang Utama, Kenali 
Potensi Kecerdasan Majemuk Anak 
 
 

Nilai-nilai studi eksak yang bagus, peringkat tiga teratas di kelas, 
lulus dengan nilai sempurna, begitulah kira-kira harapan sebagian 
orangtua atas pendidikan anaknya. Demi mewujudkan ambisi itu, 
orangtua tak segan menekan jam belajar anak, memarahi, hingga 
memberi sanksi ketika sang anak nilai-nilainya terpuruk. Para 
orangtua ini tak menyadari bahwa potensi kecerdasan anak tak 
tunggal. “Ada calon seniman yang tak perlu mengerti matematika. 
Ada calon pengusaha yang tidak butuh pelajaran sastra atau bahasa. 
Ada calon  
musisi yang nilai biologinya tidak akan terlalu berarti. Ada calon 
olahragawan yang lebih mementingkan fisik dibanding fisika di 
sekolah. Ada calon fotografer yang lebih berkarakter dengan sudut 
pandang art berbeda, yang tentu ilmunya bukan dari sekolah ini.” 
Penggalan kalimat itu tercantum dalam surat yang diberikan kepada 
orangtua siswa, tepat sehari sebelum pengumuman kelulusan di SD 
Islam Al-Bina Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Senin (10/6/2019). 
Aksi serupa sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Kepala Sekolah 
SD Mutiara Persada, Bantul, Yogyakarta, saat kelulusan di tahun 2018 
lalu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kedua kepala sekolah hebat itu meniru surat yang lebih dulu 
diedarkan oleh sebuah sekolah di Singapura pada 2018. Mereka 
berupaya membesarkan hati orangtua berapa pun nilai yang diraih 
anaknya. Dan, yang paling penting, agar rasa percaya diri dan harga 
diri anak tidak dirampas hanya karena nilai yang tidak sesuai 
harapan. 
 
Surat tersebut ditutup dengan sebuah kalimat yang mendobrak 
standar umum kesuksesan yang disematkan masyarakat: “Dan 
mohon, berhentilah berpikir bahwa hanya dokter, insinyur, pegawai 
negeri, atau polisi dan tentara yang bahagia di dunia ini.” SD Islam 
Al-Bina Masohi dan SD Mutiara Persada hanya sedikit contoh dari 
sekian institusi pendidikan yang mulai sadar bahwa tiap anak 
memiliki kecerdasan yang berbeda. Tingkatan kecerdasan mereka 
tak bisa diukur hanya dengan beberapa mata pelajaran saja, apalagi 
dikompetisikan dengan lingkup sebatas jumlah siswa di kelas. Taman 
Kreativitas Anak Indonesia adalah contoh lain sekolah yang sudah 
menerapkan pendidikan multiple intelligence (kecerdasan 
majemuk). Pemiliknya, Psikolog Rose Mini, atau lebih akrab dipanggil 
Bunda Romi, mengolaborasi kurikulum dari Dinas Pendidikan 
dengan konsep kecerdasan majemuk rancangannya sejak pertama 
kali sekolah dibuka pada   0. 
 
 

2002 
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ARTIKEL 
“Saya tanamkan pada orangtua bahwa sistem peringkat tak selalu 
membuat anak berhasil di masyarakat. Itu nyata dan ada 
penelitiannya,” katanya ketika berbincang bersama. 
 
Setiap periode tertentu, Romi akan mengumpulkan para orangtua 
untuk mengikuti kelas. Di dalam kelas itu, ia akan memberi 
informasi soal sistem belajar-mengajar serta pemahaman konsep 
kecerdasan majemuk. Taman Kreativitas Anak Indonesia tidak 
menerapkan sistem Pekerjaan Rumah (PR) yang memberatkan 
siswa. “Paling mereka kita suruh ukur badan orangtua dengan satuan 
depa atau menganalisis binatang yang ada di kebun dengan kaca 
pembesar. Jadi, bahan analisis dan logikanya matematikanya jalan.” 
Sekolah ini cenderung memilih membekali siswanya dengan 
keterampilan hidup dan cara berpikir kreatif. Misalnya, mengajak 
siswa pergi ke pasar dengan dibekali sejumlah uang. Perjalanan 
mereka bisa mencoba naik beragam jenis transportasi seperti bajaj, 
bus, angkutan kota, atau delman. Sesampainya di pasar, mereka 
diminta berinteraksi dengan penjual dan membeli barang. Dari 
aktivitas itu, anak diajari mengenal beragam transportasi, tempat jual 
beli selain supermarket, sekaligus mengaplikasikan ilmu 
matematikanya saat bertransaksi. Selain itu, kecerdasan 
interpersonal mereka juga terasah dengan berinteraksi dengan 
penjual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para guru juga dituntut memiliki kreativitas, bukan hanya mengurus 
produk hasta karya tapi menularkan kepada siswa, cara pikir yang 
inovatif dan pantang menyerah. “Meski masih ada orangtua yang 
minta PR, susunan peringkat, dan segala macam, tapi pada akhirnya 
mereka akan menyerah sama saya,” ujar Romi, sambil berkelakar.  
 
Apa yang Dimaksud Kecerdasan Majemuk? 
 Hal yang menjadi dasar Romi saat mendirikan sekolah itu dibahas 
dalam karya H. Gardner: "Intelligence Reframed: Multiple 
Intelligences" (1983). Ia membagi model kecerdasan menjadi 
sembilan bentuk. Pertama, kecerdasan logika matematika yang 
meliputi kemampuan berhitung, memahami proposisi dan hipotesis, 
serta menyelesaikan persoalan matematika.  
 
Tipe kecerdasan kedua menyasar kemampuan linguistik yang 
meliputi cara berpikir dan penggunaan bahasa. Kecerdasan spasial 
adalah jenis kecerdasan lain, dimana individu dengan tipe ini punya 
kemampuan berpikir tiga dimensi, yaitu daya khayal ruang bidang, 
penalaran spasial, manipulasi gambar, keterampilan grafis dan seni. 
Yang keempat ada kecerdasan musik, yakni kapasitas seseorang 
membedakan nada, ritme, dan timbre. 
 
 
Baca Selengkapnya  : https//tirto.id/ranking-bhukan-yang- 
utama-kenali-potensi-kecerdasan-majemuk-anak-eddf 
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…yang berUlang Tahun 
di bulan  

Kedondong Arco 
(7)	  Given	  
(19)	  Arkan	  
(28)	  Damara	  

(1) Kaycee	  	  
(18)	  Ben	  
 
	  

Semoga menjadi anak yang pandai,  selalu ceria dan penuh kasih pada sesama. Aamiin… 
vTim  Buletin TKAIv  
Penanggung Jawab & Editor : Ibu Romy, Ibu Andri, Ibu Anda, Ibu Oni. Layout: Ibu Laras, Ibu Wati & Ibu April. Kontributor: 
OT Murid/Staf Pengajar. Kritik, Saran, Tulisan atau Foto dapat dikirim ke sekolah.tkai@gmail.com  atau diserahkan 
langsung melalui Humas TKAI.  



PENGUMUMAN TK.KAI KEDONDONG 

Keterangan: apabila terdapat perubahan jadwal, maka kami akan informasikan lebih lanjut 

Selasa, 16 Juli 2019 : Hari Pertama Semester I Th. Ajaran 2019-2020 



PENGUMUMAN TK.KAI ARCO 
Senin, 15 Juli 2019  : Hari pertama Masuk Sekolah (Orientasi H1) 
Selasa, 16 Juli 2019 : Orientasi H2 
Rabu, 17 Juli 2019   : Orientasi H3 
Kamis, 18 Juli 2019  : Orientasi H4 
Jumat, 19 Juli 2019  : Orientasi H5  
 
*Selama masa orientasi jam sekolah ananda, pukul 07.30 – 
09.30  


