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LIPUTAN	  KELAS	  1	  TEMA	  :	  KEGEMARANKU	  

Hallo…. Teman-teman, ayo siapa yang suka menggambar? 
 
Sekarang kita belajar menggambar yuk, dengan teknik menjiplak. Bahan-bahan 
yang harus disiapkan, kertas gambar, beberapa warna cat air, dan alat jiplak dari 
bahan alam seperti : potongan buah belimbing, pelepah pisang, batang sawi dan 
dedaunan. 
 
Siswa dapat mengimajinasikan gambar apa yang akan dibuat. Ternyata ada 
banyak variasi ide seperti : gambar bunga, pohon, atau gambar lainnya.  
Saat menjiplak pada kertas lakukan dengan perlahan, supaya mendapatkan 
hasil yang baik. Wah..ternyata kita dapat menggunakan bagian tanaman (bentuk 
seratnya) untuk menggambar dan hasil gambar yang teman-teman buat, bagus-
bagus. 
 
Jadi menggambar itu bisa dengan beberapa teknik, kalo teman-teman gemar 
menggambar, bisa mencoba menggambar dengan teknik menjiplak. Seru…..J 
 
Kecerdasan : Visual/spasial kreativitas, Kinestetik, Natural, Intrapersonal 



LIPUTAN	  KELAS	  2	  TEMA	  :	  BERMAIN	  DI	  LINGKUNGANKU	  

Pada tema ini, siswa diminta membuat hasil karya, yaitu membuat gambar 
dengan teknik menjiplak dari bahan alam. Siswa diajak mencari dedaunan yang 
ada di sekitar rumah untuk dimanfaatkan membuat gambar dilihat serat dan 
bentuknya.  
 
Bahan-bahan yang harus disiapkan, yaitu kertas gambar, kuas, cat,  dan spidol 
kemudian menggambar dengan teknik memberikan cat pada permukaan daun 
dioles cat dengan menggunakan kuas, lalu tempelkan pada kertas gambar secara 
hati-hati supaya dapat menghasilkan gambar yang baik. Wah….ternyata teman-
teman cukup sabar menempelkan daun pada kertas gambar serta memberikan 
variasi pada pola daunmenjadi bentuk-bentuk gambar yang menarik. 
 
Nah… dengan bermain di lingkungan sekitar kita banyak manfaatnya ya, selain 
dapat melihat benda-benda di sekitar yang dapat menciptakan sesuatu yang 
bermanfaat. Nah senangkan ya… teman-temanJ 
 
Kecerdasan : Visual/spasial, Kinestetik, Intrapersonal, Natural, Kreativitas 



LIPUTAN	  KELAS	  3	  TEMA	  :	  MENYAYANGI	  TUMBUHAN	  DAN	  
HEWAN	  

Dalam tema menyayangi tumbuhan dan hewan, siswa diminta 
memperagakan gerakan-gerakan pada hewan peliharaan, 
seperti kelinci, bebek, ikan, dan burung.  
 
Sebelumnya guru memberikan video gerakan-gerakan yang 
memperlihatkan ciri-ciri dari hewan peliharaan tersebut di atas, 
kemudian siswa mencontoh gerakan tersebut sambil diiringi 
musik. Ayo….gerakannya harus sesuai dengan irama musik. 
 
Para siswa terlihat menikmati kegiatan menari macam-macam 
gerakan hewan dan terlihat sangat percaya diri J 
 
 
Kecerdasan : Natural, Musikal, Intrapersonal, Kinestetik, Visual 



LIPUTAN	  KELAS	  4	  TEMA	  :	  PEDULI	  TERHADAP	  MAHLUK	  HIDUP	  

Dalam tema ini, para siswa mempelajari tentang lingkungan hidup. Salah 
satu kegiatan yang diberikan kepada siswa yaitu Membuat Kolase, tema 
peduli lingkungan hidup dengan ide sendiri. 
 
Siswa dapat memilih bahan yang akan digunakan yaitu bahan alam yang 
ada disekitar rumah atau bahan buatan seperti kertas origami, kertas 
gambar, serta menggunakan alat lem dan gunting. Contoh cara kerja yaitu, 
siswa mengguntinguntuk membuat bentuk yang diinginkan dan 
memberikanlem untuk menempel potongan-potongan/ urutan bentuk pada 
kertas gambar menjadi gambar yang mempunyai makna atau cerita. 
 
Dalam membuat kolase ini, siswa dibebaskan membuat gambar dengan 
kreasi masing-masing. Hasil karya bentuk kolase yang dibuat, bagus dan 
menarikJ 
 
Kecerdasan :, Visual, Kinestetik, Logika, Kecakapan Hidup, Kreativitas 



LIPUTAN	  KELAS	  5	  TEMA	  :	  SISTEM	  PENCERNAAN	  	  

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam siswa kelas 5 pada tema ini 
membahas tentang Sistem Pencernaan hewan dan manusia, enzim 
beserta fungsinya. 
 
Pada pertemuan sebelumnya siswa sudah mendapat penjelasan 
materinya, kemudian guru memberikan lembar kerja yang berisi gambar 
bagan sistem pencernaan, tugas siswa melengkapi nama-nama organ 
yang ada pada sistem tersebut dan pada tabel jenis enzim ditugaskan 
melengkapi fungsinya. 
 
Setelah mempelajari sistem pencernaan hewan dan manusia, ternyata 
perbedaannya ada pada bagian lambung, untuk masusia hanya ada 1 
lambung, sedangkan untuk hewan pemamah biak memiliki 4 bagian 
lambung dan pada bagian usus hewan pemamah biak tidak memiliki 
usus besar. 
 
Kecerdasan : Logika, Natural, Bahasa 



LIPUTAN	  KELAS	  6	  TEMA	  :	  PERSATUAN	  DALAM	  PERBEDAAN	  

Pada pelajaran Bahasa Indonesia, siswa dikenalkan tentang sejarah di Republik Indonesia sebelum 
kemerdekaan setelah tugas membaca para siswa  diminta membuat peta pikiran dari teks cerita 
sejarah Perang Medan Merdeka. Kemudian siswa ditugaskan  secara bergantian para siswa 
mempresentasikan hasil peta pikiran yang mereka buat. 
 
Dalam membuat peta pikiran siswa harus membuat ide  pokok pada paragraph, membuat daftar 
informasi penting mengenai sejarah dan informasi (sejarah) tidak boleh dilewatkan. 
 
Nah… sekarang kita sudah mengetahui ternyata pertempuran sebelum kemerdekaan sangatlah 
panjang, karena perbedaan-perbedaan yang ada, maka saat ini kita harus belajar untuk bersatu 
dalam perbedaan yang ada. 
 
Saat presentasi, kakak harus memperhatikan kontak mata, menggunakan ekspresi, bahasa tubuh,  
intonasi, efektif,  dan bahasa yang tepat, sehingga para pendengar dapat menangkap dan mengerti 
dengan apa yang dipresentasikan.  
 
Hebat kakak-kakak semua terlihat percaya diri dalam menjelaskanJ 
 
Kecerdasan : Logika, Bahasa, Intrapersonal, Interpersonal, Kreativitas/Visual Spasial 



LIPUTAN	  NGOBROL	  BARENG	  (NGOBDAR)	  

Taman Kreativitas Anak Indonesia membuat Acara Ngobrol 
Bareng yang disiarkan secara langsung di Instagram (Live IG), 
kali ini Bunda Romy ngobrol dengan Ibu Imel dan Alel (siswa 
kelas 2B). 
 
Pada acara tersebut, bunda Romy dan bu Imel membagikan 
tips dan trik bagaimana mengatasi pembelajaran jarak jauh 
dengan lebih menyenangkan dalamjudul “Asyiknya Belajar dari 
Rumah”. 
 
Nah..walaupun pembelajaran sekolah saat ini harus dilakukan di 
rumah, orangtua juga dapat membuat variasi kegiatan agar 
pembelajaran jadi tetap menyenangkan untuk anak. Semoga 
dengan tips yang disampaikan, dapat bermanfaat buat para 
orangtua di rumah. 



LIPUTAN	  IMUNISASI	  DAN	  PEMBERIAN	  OBAT	  CACING	  

SD Kreativitas Anak Indonesia bekerjasama dengan 
Puskesmas Kelurahan Jagakarsa II melaksanakan program 
kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) untuk siswa 
kelas 1,2 dan 5 dan pemberian obat cacing untuk seluruh 
siswa. 
 
Pelaksaan program tersebut dilaksanakan pada Jum’at, 4 
September 2020. Siswa kelas 1, 2 dan 5 mendapat undangan 
dari Puskesmas untuk imunisasi dan minum obat cacing, 
sedangkan siswa kelas 3, 4 dan 6 dapat mengambil obat 
cacing secara drive thru di sekolah. 
 
Terimakasih untuk orangtua yang mendukung program 
tersebut, semoga kita semua sehat-sehat selalu. Aamiin…. 



LIPUTAN	  HARI	  AYAH	  VIRTUAL	  

Pada masa pandemi, kegiatan khusus hari ayah tetap 
dilaksanakan secara virtual SD Kreativitas Anak Indonesia 
melaksanakan kegiatan tersebut pada Sabtu, 19 September 
2020. 
 
Tema hari ayah, yaitu PJJ (Play, Journey, Joyful), meskipun 
pelaksanaannya dilakukan secara virtual, namun tidak 
mengurangi kemeriahan dan kebersamaan anak dan ayah. 
Tetap seru….J 
 
Semoga ada dan tidak ada hari ayah, kebersamaan dan 
kekompakan anak dan ayah tetap harus terjaga. Terimakasih 
para ayah yang sudah memberikan waktu untuk ikut 
memeriahkan hari ayah di SD KAI. 



LIPUTAN	  BEDAH	  BUKU	  VIRTUAL	  

Pelaksanaan bedah buku dilaksanakan secara Virtual, sebagai pembicara dalam 
kegiatan bedah buku kali ini, yaitu Ibu Melani Wulandari, S.Pd. 
 
Adapun judul bedah buku “Penyesuaian Gaya Belajar Siswa dengan 
Pembelajaran Jarak jauh”. Gaya belajar setiap siswa itu berbeda-beda, ada 
Visual, Auditori, dan Kinestetik.  
 
Oleh karena itu saat PJJ guru harus bisa memberikan informasi atau materi 
pembelajaran dengan cara yang bervariasi, sehingga saat pembelajaran jarak 
jauh selain siswa tidak merasa jenuh saat pembelajaran, siswa juga dapat 
menerima materi dengan cara yang tepat. 
 
Semoga materi bedah buku ini bermanfaat dalam merancang dan menyajikan 
pembelajaran, yaitu guru dapat menyesuaikan gaya belajar siswa saat PJJ. 



LIPUTAN	  PEMENANG	  KARYA	  TULIS	  

Rencana pada Tahun Pelajaran 2019-2020 sekolah akan melaksanakan 
kegiatan Home Stay untuk siswa kelas 5, namun kegiatan tersebut 
terkendala covid-19 sehingga tidak dapat dilaksanakan. Namun kegiatan 
tersebut digantikan dengan membuat “Karya Tulis” sekolah memberikan 
kebebasan kepada siswa untuk memilih tema atau judul karya tulis. 
 Tahap dalam membuat karya tulis, tugas siswa : 
1.  Memilih tema tentang pekerjaan / profesi 
2.  Mengerti aktivitas dan tugas yang dilakukan 
3.  Memberikan keterangan / penjelasan terhadap kegiatan yang diamati 
4.  Menuliskan manfaat kegiatan dan tantangan yang dihadapi. 
5.  Mereka menyediakan materi dan pertanyaan secara mandiri. 

Untuk penulisan karya tulis, siswa diberikan informasi kisi-kisi penilaian 
atau kriteria dalam pembuatan karya tulis, antara lain : kalimat yang 
disampaikan harus jelas, pertanyaan yang diberikan harus relefan dengan 
judul, memberikan kesimpulan serta bentuk format ketikan jelas dan rapi. 
 
Para pemenang membuat karya tulis dari tiap kelas, antara lain : 
Kelas 5A : Atara dengan judul Pamanku seorang security 
Kelas 5B : Rafa D. dengan judul Pamanku seorang ritel desain manajer 
untuk ekspansi di IKEA 
Kelas 5C : Mauna dengan judul Ibuku seorang penyiar radio 
 
Selamat untuk para pemenang, semoga minat menulisnya dapat 
dikembangkan lagi. 
 
Kecerdasan : Logika, Bahasa, Intrapersonal, Interpersonal 

Atara	  

Rafa	  

Mauna	  



Kedondong	  
Nama	   Kelas	   Nama	   Kelas	  

(1)	  Abrar	  
(3)	  Faris	  
(4)	  Saggia	  
(5)	  Karina	  
(6)	  Karim	  
	  	  	  	  	  	  Zia	  
(7)	  Abby	  
	  	  	  	  	  Safa	  
	  	  	  	  	  Nimas	  
(8)	  Gala	  
(10)	  Thyo	  
(12)	  Ayesha	  
(13)	  Dharma	  
(15)	  Khalisha	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Kezia	  

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

(20)	  Ata	  
(21)	  Nana	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Faathir	  
(22)	  Salsa	  
(24)	  Jage	  
(25)	  Lura	  
(29)	  Shakira	  
(28)	  Aliya	  
(31)	  Zia	  
	  	  	  	  	  	  	  Zivon	  
	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  

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

…yang berUlang Tahun 
di bulan  

Oktober 

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	  Evaluasi	  MID	  Semester	  I	  Thn.	  Pelajaran	  2020-‐2021	  
Hari / Tanggal Keterangan 

Senin-Jum’at, 19-23 Okt 2020 Evaluasi MID Semester I kelas 1 - 6 

LIBUR	  

Kamis,	  29	  Okt	  ‘20	  :	  Maulid	  Nabi	  Muhammad	  SAW	  

FUN	  CAMP	  VIRTUAL	  
Hari / Tanggal Keterangan 

Selasa, 13 Oktober 2020 Siaga 

Selasa-Rabu, 13-14 Oktober 2020 Penggalang 


