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Salam TKAI! 
 
Selamat berkegiatan di Tahun Pelajaran Baru 2020-2021, pada tahun ini kita semua dihadapkan dengan 
situasi yang jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun Pelajaran ini pembelajaran masih dilakukan 
melalui jarak jauh. 
 
Sebelum mulai kegiatan pembelajaran, para guru berkenalan terlebih dahulu dengan siswa-siswi 
dengan menghubungi satu persatu. Tahap berikutnya baru berkenalan dengan teman-teman di kelas 
masing-masing. 
 
Saat ini Taman Kreativitas Anak Indonesia juga menyediakan beberapa Studio Mini, yang digunakan 
dalam pembelajaran, sehingga para siswa yang belajar dari rumah dapat melihat para guru lebih 
atraktif saat mengajar dan para siswa diharapkan dapat lebih bersemangat dalam pembelajaran 
walaupun tidak melalui tatap muka secara langsung. 
 
Tahun Pelajaran Baru ini, kegiatan ekstrakurikuler wajib tertap dilaksanakan, pada ekskul Drumband yang 
memerlukan alat musik, kami pihak sekolah menyiapkan beberapa alat mudik Drumband untuk dipinjamkan 
pada para siswa yang memerlukan dengan ketentuan siswa dan orangtua bertanggung jawab atas alat musik 
tersebut, sehingga bila terjadi kerusakan pada alat tersebut, orangtua bersedia bertanggung jawab 
memperbaiki alat musik tersebut.  
 
Kami berharap kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Orangtua 
dapat mendukung dan bekerjasama dengan guru kelas dalam membantu / mendamping para siswa untuk 
tertib berkegiatan. 



LIPUTAN	  KELAS	  1	  TEMA	  :	  DIRIKU	  

Siswa kelas 1 mendapat pelajaran dalam Seni Budaya dan 
Prakarya (SBdP), yaitu membuat Masker. Alat alat yang dibutuhkan 
antara lain sapu tangan dan 2 buah karet gelang. Cara buatnya 
adalah lipat menjadi 4 lipatan memanjang, masukan karet gelang 
dari kanan dan kiri sapu tangan ke 1/3 bagian sapu tangan, 
kemudian masukan sapu tangan bagian kanan ke bagian sisi 
kirinya. Nah, sudah jadi deh maskernya. Sederhanakan 
caranya….J 
 
Waah… para siswa terlihat percaya diri membuat masker sendiri, 
walaupun ada beberapa yang dibantu. Terimakasih Bapak / Ibu 
sudah memndampingi Ananda.  
 
Pada masa pandemi ini kita semua diwajibkan menggunakan 
masker, karena dengan menggunakan masker, kita membantu 
mencegah penularan covid-19. semoga kita semua terhindar dari 
virus tersebut. Aamiin… 
 
(Kecerdasan : Visual, Kinestetik, Intrapersonal, Kreativitas, 
Kecakapan Hidup) 



LIPUTAN	  KELAS	  2	  RUKUN	  HIDUP	  

Siswa kelas 2 belajar memahami Pancasila. Tanya jawab tentang 
pengamalan Pancasila melalui kegiatan sehari-hari. Saat 
beraktivitas, perilaku-perilaku apa saja yang mencerminkan sila ke 1 
s/d 5.  
 
Melalui tema ini, guru juga mengenalkan perilaku –perilaku dalam 
Pancasila yang dapat mencerminkan hidup rukun antar sesama 
teman, baik di sekolah maupun di rumah. 
 
Mari teman-teman kita ciptakan kerukunan dalam lingkungan rumah 
maupun di sekolah, agar tercipta suasana yang menyenangkan 
dalam bermain J 
 
(Kecerdasan : Logika, Moral, Bahasa, Interpersonal, Intrapersonal,, 
Kecakapan Hidup) 



LIPUTAN	  KELAS	  3	  

Siswa kelas 3 belajar Seni Musik dalam tematik. Pada pelajaran ini siswa 
dikenalkan irama lagu, seperti panjang dan pendeknya lagu saat bernyanyi. 
 
Pada kesempatan ini siswa boleh memilih 1 buah lagu yang sudah ditentukan 
oleh Pak Guru antara lain lagu Kupu-kupu yang lucu dan Potong Bebek Angsa. 
Menyanyinya bergantian dan harus tertib, dengarkan ketika temanmu 
bernyanyi. 
Ayo….keluarkan suaramu kita bernyanyi…. Kegiatan yang menyenangkan 
ya… J 
 
Ada yang sudah pandai bernyanyi, ada juga yang masih malu-malu 
mengeluarkan suara. Tapi semua siswa yang pandai dan penuh semangat. 
 
(Kecerdasan : Musikal, Intrapersonal, Bahasa, Interpersonal) 



LIPUTAN	  KELAS	  4	  

Materi Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan kelas 4, 
yaitu ketangkasan service pada olahraga Volley. 
 
Siswa diminta menyiapkan balon sebagai pengganti bola volley. Materi 
yang diberikan oleh guru olah raga yaitu : 
1.  Service atas dan bawah 
2.  Pasing atas dan bawah 
3.  Smash / pukulan keras 
4.  Block / menahan bola 
 
Siswa dengan percaya diri mempraktikan gerakan-gerakan tersebut di 
atas. Wah… para siswa terlihat bersemangat dalam mempraktikkannya.  
 
(Kecerdasan : Kinestetik, Visual, Intrapersonal) 



LIPUTAN	  KELAS	  5	  TEMA	  :	  ORGAN	  GERAK	  PADA	  HEWAN	  DAN	  MANUSIA	  

Sesuai dengan tema pelajaran, siswa kelas 5 belajar 
mengenalkan system gerak manusia dan hewan, siswa diminta 
mengamati materi yang diberikan Bapak/ibu Guru, kemudian 
mengerjakan lembar kerja. 
 
Pada Lembar Kerja tersebut, siswa menggambar macam-
macam otot dan mendeskripsikan karakteristik dari otot-otot 
organ gerak tersebut pada lembar kerja. Wah… kakak sudah 
belajar menganalisa materi yang diberikan Bapak/Ibu Guru. 
Hebat! 
 
Nah… dari pembelajaran kali ini kita jadi lebih tau, otot apa saja 
yang digunakan sebagai organ gerak manusia dan hewan J 
 
Kecerdasan : Logika, Natural,  Kinestetik, Intrapersonal 



LIPUTAN	  KELAS	  6	  TEMA	  :	  SELAMATKAN	  MAHLUK	  HIDUP	  

Pada tema ini , siswa kelas 6 belajar mengenai mahluk hidup. 
Namun dalam pembelajaran siswa diajak membuat bentuk-bentuk 
mahluk hidup sambil bermain play dough. 
 
Siswa belajar mengenai kesenian patung, siswa membuat patung 
dari berbagai bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan dengan cara 
memilin, meremas ketika membentuk mendekati bentuk aslinya. 
Ayo…. Perhatikan bentuknya yang proposional ya….J 
 
Nah… melalui kegiatan ini, teman-teman lebih memahami jenis-jenis 
hewan dan tumbuhan, dengan menggunakan bahan alam lainnya. 
Menyenangkan ya, belajar sambil bermain play doughJ 
 
(Kecerdasan : Natural, Logika, Visual, Kreativitas,  Kinestetik, 
Intrapersonal)  



LIPUTAN	  RAKER	  SD	  

Sebelum mulai Tahun Pelajaran Baru, Guru bersama Staf SD 
Kreativitas Anak Indonesia mengikuti Rapat Kerja (Raker). Pada 
kesempatan kali ini kepala sekolah memberikan beberapa hasil 
evaluasi / solusi kinerja dan informasi yang bertujuan memberikan 
bekal dan memotivasi semangat kinerja para pendidik serta tenaga 
pendidik. 
 
Raker dilaksanakan selama 3 hari, yaitu 8 s/d 10 Juli 2020. pada hari 
ke 3 Pembina Yayasan memberikan materi berupa Pelatihan Multiple 
Intelligence untuk para Guru. 
 
Puji Syukur Raker berjalan lancar, semoga para pengajar terus 
semangat dan memberikan yang terbaik untuk para siswa siswi disaat 
pandemi seperti ini. 



LIPUTAN	  SENAM	  VIRTUAL	  

Membuka kegiatan belajar mengajar  Tahun Pelajaran Baru SD 
Kreativitas Anak Indonesia menghadirkan Senam Virtual, para 
siswa kelas 1 – 6 ikut berpartisipasi mempraktikan gerakan 
senam bersama para guru. 
 
Senam Virtual ini menggunakan Studio Mini  yang dipandu oleh 
Pak Wawan, para guru di sekolah juga ikutserta dalam kelas 
masing-masing. Ayo teman- teman juga ikuti gerakannya ya… 
 
Walau senam ini dilakukan secara virtual, namun tidak 
mengurangi semangat para guru dan teman-teman dalam 
berolah raga. 
 
Salam Olahraga! Semoga kita tetap sehat! 



LIPUTAN	  PRAMUKA	  VIRTUAL	  

Tepuk pramuka  
Prok prok prok 2x 
Prok prok prok prok prok prok prok 
Kita lakukan untuk membangun semangat Pramuka 
 
Hallo teman teman siaga dan penggalang, kegiatan pramuka kita 
lakukan secara virtual dengan menggunakan studio mini. Jadi setiap 
hari rabu kegiatan pramuka tetap dilaksanakan. Walaupun jarak jauh, 
kita tetap semangat ya teman-teman siaga dan penggalang. 
 
Untuk berikutnya, kegiatan pramuka siaga dan penggalang  dimulai 
Pk. 08.00 – 08.40 WIB dengan materi yang berbeda tentunya.  
 
Salam Pramuka! 



LIPUTAN	  WEBINAR	  BERSAMA	  BUNDA	  ROMY	  DAN	  BU	  ANDRI	  

Awal Tahun Pelajaran Baru ini Pembina Yayasan Taman Kreativitas 
Anak Indonesia Ibu DR. Rosemini AP, M.Psi. memberikan materi 
dengan judul “Menyiapkan Siswa Belajar di Era New Normal”. Webinar 
ini dilaksakan pada Sabtu, 11 Juli 2020. 
 
Sabtu, 18 Juli 2020 Kepala Sekolah SD Kreativitas Anak Indonesia Ibu 
Dra. Purwita Andriani memberikan Sosialisasi Program Kegiatan SD. 
Pertemuan dilakukan 2 sesi. Untuk kelas 1 s/d 3 pertemuan dilakukan 
Pk. 08.00 – 09.00 dan kelas 4 s/d 6 pertemuan dilakukan Pk.09.30 – 
10.30 WIB. 
 
Terimakasih pada seluruh orangtua yang sudah ikutserta dalam webinar 
ini. Selamat datang untuk orangtua kelas 1, selamat bekerjasama 
dengan kami dalam rangka memotivasi dan menstimulasi kemampuan-
kemampuan Ananda. 



LIPUTAN	  PENYEMPROTAN	  
DESINFEKTAN	  

Taman Kreativitas Anak Indonesia melakukan 
penyemprotan desinfektan ke tiap ruang kelas dan area 
kegiatan. Penyemprotan pertama dilakukan pada hari 
Rabu, 29 Juli dan Sabtu, 1 Agustus 2020 oleh tim dari 
Dinamika. 
 
Untuk selanjutnya penyemprotan akan dilakukan setiap 
hari Rabu dan Sabtu. 
 
Semoga hal ini dapat membantu mencegah 
penyebaran virus atau bakteri yang ada di area 
sekolah. 



ARTIKEL	  

Pendidikan di Tengah Pandemi, Menguatkan Kolaborasi Guru-Orang Tua dalam Proses Belajar Mengajar. 
 
 
 
Tahun 2020 merupakan tahun yang luar biasa untuk semua. Tiba-tiba dunia dikejutkan dengan munculnya virus baru bernama 
Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS- COV-2) atau lebih dikenal dengan nama virus Corona. Sebuah 
virus yang dapat menyerang sistem pernafasan  manusia.  
Corona virus disease 2019 (COVID-19) pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir desember 2019. Virus ini 
dapat menular secara cepat. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, namun sebenarnya virus tersebut juga dapat 
menyerang siapa saja, dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Bahkan virus ini juga dapat menyerang 
hewan. Covid-19 ini  merupakan virus yang dapat menyerang sistem pernafasan manusia, infeksi paru-paru hingga yang 
paling parah adalah dapat menyebabkan kematian. 
Banyaknya kematian di berbagai negara yang disebabkan oleh virus ini, WHO (World Health Organisation) selaku badan 
kesehatan dunia pada tanggal 11 Maret 2019 menetapkannya sebagai  pandemi global. Hal tersebut membuat beberapa 
negara menetapkan kebijakan lockdown demi mencegah percepatan persebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, 
pemerintah menerapkan PSBB yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar yang artinya adalah segala aktivitas yang berada di 
luar ruangan harus dihentikan sampai pandemi ini mereda. 
Di masa seperti ini, ketika virus menyebar luas dengan tanpa melihat siapa yang akan terkena oleh virus tersebut membuat 
segala aktifitas dilakukan di rumah tanpa terkecuali, termasuk aktivitas sekolah. Belajar mengajar yang semula dilakukan 
dengan berlangsungnya tatap muka antara guru dan siswa, kini berubah menjadi belajar jarak jauh demi terpenuhinya 
kebutuhan akademik para peserta didik.  
Dari beberapa peristiwa yang terlihat, mengatakan bahwa banyak murid merasakan ketidaknyamanan. Dengan keterangan 
seperti guru melimpahkan banyak tugas kepada murid yang harus dikumpulkan setiap harinya. Sedangkan yang harus dinilai 
dari murid bukan hanya nilai dari berapa banyak jumlah soal yang benar saja, bukan juga berapa banyak murid mengerjakan 
tugas. Akan tetapi, penilaian juga dinilai pada kemampuan life skill-nya dan perkembangan behavior-nya. Sehingga perlu 
adanya adaptasi bagi guru, murid dan juga orang tua untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh.  



Seperti yang dikatakan oleh  beberapa guru tentang kolaborasi guru bersama dengan orangtua pada saat sebelum pandemi 
melanda dan setelahnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, “pelaksanaan pembelajaran lebih mudah terlaksana saat 
sebelum pandemi daripada setelah pandemi. Orangtua menerima apapun bentuk pembelajaran yang disampaikan oleh 
guru, dalam artian orangtua mempercayakan proses pembelajaran penuh kepada guru di sekolah. Disisi lain, ketika 
pembelajaran berlangsung di sekolah guru dapat lebih mudah melihat dan menilai perkembangan anak. Sementara saat 
pandemi, semua kegiatan pembelajaran anak yang semestinya dilaksanakan di sekolah, sekarang anak melaksanakan 
kegiatan pembelajaran dari rumah. Sehingga orangtua yang sebelumnya hanya sebatas antar jemput anak ke sekolah, kini 
orangtua ikut serta dalam proses pembelajaran anak sekaligus dapat langsung mengontrol anak.”   
Persiapan dan kesabaran yang lebih pastilah dirasakan oleh para orangtua terutama orangtua yang memiliki anak di kelas 
rendah (1-3). Menurut mereka, persiapan mental orangtua sangat berpengaruh dalam hal pendampingan belajar anak di 
rumah. Seperti halnya memperhatikan keseriusan anak serta sejauh mana anak memahami pelajaran saat PJJ 
(Pembelajaran Jarak Jauh). Sedangkan untuk orangtua yang memiliki anak di kelas tinggi (4-6) ada beberapa yang sudah 
mulai dapat menemukan pola belajar anak di rumah. Masih ditemukan banyak keterbatasan namun hal tersebut menjadi 
proses adaptasi, penyelesaian masalah, regulasi diri, daya tahan, kreativitas dan kemandirian pada anak. Sedangkan, 
beberapa anak lainnya ada yang masih membutuhkan pendampingan orangtua.  
Di masa seperti ini dirasa akan bertambah elok jika guru dapat melaksanakan pengajaran bersama dengan orang tua, 
bukan guru hanya mengandalkan orang tua, bukan pula orang tua hanya mengandalkan guru. Dengan menyatukan 
keahlian orang tua dan guru didukung dengan adanya pemanfaatan teknologi yang ada serta komunikasi bersama demi 
perkembangan anak kita. Situasi ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh orangtua dalam proses PJJ selama pandemi 
maupun setelahnya, yakni dengan orangtua dapat menjadi motivator dan teman belajar anak. Semoga pandemi ini cepat 
berakhir. 
“Bukan saya mensyukuri terjadinya pandemic, tapi saya bersyukur diberi kesempatan untuk bisa melihat proses dan ikut 
serta dalam pembelajaran anak. Saya jadi tahu kesulitan anak, anak juga jadi lebih percaya diri karena saat kesulitan dia 
bisa bertanya tanya tanpa adanya batasan.” -Umayanti 
  
Penulis: Desi Aulia P. dan Naila Fatkhiy   
  
 



Kedondong	  
Nama	   Kelas	   Nama	   Kelas	  

(1)	  Rafi	  
	  	  	  	  	  	  Syasya	  
(2)	  Noureen	  
	  	  	  	  	  	  Bianza	  
	  	  	  	  	  	  Aiden	  
(5)	  AdiN	  
	  	  	  	  	  	  Sofie	  
(6)	  Hanif	  
	  	  	  	  	  	  Alghani	  
(7)	  Rama	  
(8)	  Aqila	  
	  	  	  	  	  	  Kila	  
(10)	  
Shannabelle	  
(12)	  Najma	  
(15)	  Malik	  
(16)	  Abyan	  
	  

4C	  
4C	  
3B	  
3A	  
4B	  
5B	  
1A	  
3A	  
5A	  
3A	  
3B	  
4C	  
	  
2A	  
5C	  
1A	  
3B	  
	  

(17)	  Alesso	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Athar	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Karissa	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Kayla	  
(19)	  Langit	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Rafa	  
(20)	  Hanif	  
(22)	  Ocha	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Badra	  
(24)	  Barra	  
(26)	  Kirana	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Keylani	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Nala	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Mirza	  
(27)	  Ceiza	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Fabi	  
(30)	  Bebe	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Azka	  

2B	  
3A	  
6A	  
6C	  
4B	  
5B	  
2C	  
2C	  
1C	  
2C	  
3B	  
4B	  
5C	  
6C	  
2B	  
4C	  
4C	  
5A	  

…yang berUlang Tahun 
di bulan  

Agustus 

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



PENGUMUMAN	  

Jadwal	  Kegiatan	  Khusus	  (Wisata	  Virtual)	  
Hari / Tanggal Keterangan 

Jum’at, 14 Agustus 2020 Sesi I Pk. 09.00 – 10.00 WIB kelas 1 s/d 3 

Sesi I Pk. 10.30 – 11.30 WIB kelas 4 s/d 6 

Libur	  
Hari / Tanggal Keterangan 

Senin, 17 Agustus 2020 HUT RI ke – 75 

Jum’at, 21 Agustus 2020 Tahun baru Hijriah 1442 H 


