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LIPUTAN	  KELAS	  1	  TEMA	  :	  BENDA,	  HEWAN	  DAN	  TANAMAN	  DI	  
SEKITARKU	  

Salah satu tugas dalam pembelajaran tema ini yaitu, membuat buku 
dan menghias sampul buku menggunakan bagian tanaman. Alat dan 
bahan yang digunakan adalah daun/bunga yang sudah kering, lem, 
gunting dan beberapa lembar kertas gambar serta 1 lembar kertas 
karton/buffalo. 
 
Langkah pertama siswa mengamati tanaman yang ada di sekitar 
rumah, kemudian mengambil daun/bunga yang sudah rontok/kering, 
lalu menggunting bagian daun yang sudah diambil dan tempelkan 
pada selembar kertas karton, lipat lembaran kertas gambar menjadi 
dua lalu satukan lembaran lainnya agar membentuk buku, kemudian 
satukan dengan kertas karton yang sudah dilipat menjadi dua. 
Nah,, buku dari tanaman keringnya sudah jadi,,bagus ya teman-
teman,,ternyata daun kering/rontok bisa kita manfaatkan menjadi 
hiasan. 
 
Kecerdasan : Kinestetik, Visual, Intrapersonal, Natural 



LIPUTAN	  KELAS	  2	  TEMA	  :	  
PECAHAN	  	  

Pada mata pelajaran matematika kelas 2, tema ini para siswa 
mempelajari pecahan. Guru memberikan tugas membuat pecahan 
dari bangun datar segitiga dan persegi. Alat yang digunakan yaitu, 
pensil, penggaris, kertas gambar, dan pensil warna/crayon. 
 
Langkah pertama para siswa menggambar segitiga dan persegi di 
selembar kertas lalu mereka mengarsir gambar tersebut sesuai 
dengan instruksi guru seperti pecahan 1/2, 1/3, 1/4. Para siswa 
mengarsir pecahan dengan menggunakan pensil warna/crayon 
sehingga membantu membuat bentuk pecahan yang mereka buat 
sangat mudah dan indah. 
 
Sekarang teman-teman sudah lebih paham kan mengenai 
pecahan,,, 
Semangat belajar teman-teman J  
 
Kecerdasan : Logika, Visual/Spasial, Kinestetik, Intrapersonal 



LIPUTAN	  KELAS	  4	  TEMA	  :	  PENGOLAHAN	  DATA	  

Materi Mata Pelajaran Matematika kelas 4, pada tema ini 
mempelajari pengolahan data seperti, grafik, diagram batang, 
diagram garis, data terbanyak, serta data terendah dari suatu 
data. 
 
Pembelajaran ini menggunakan aplikasi quiziiz sehingga 
para siswa sangat bersemangat untuk mengikuti 
pembelajaran serta para siswa tidak merasa jenuh dan 
bosan, mereka pun saling berlomba untuk dapat menjawab 
pertanyaan dengan benar. 
 
Ternyata walaupun secara virtual pembelajaran matematika 
tetap dapat dipelajari dan menyenangkan ya teman-teman J 
 
Kecerdasan : Logika, Intrapersonal, Interpersonal, Kinestetik 
 



LIPUTAN	  KELAS	  5	  TEMA	  :	  SIKLUS	  AIR	  

Pada mata pelajaran IPA, siswa kelas 5 mempelajari siklus air. 
Setelah mendengarkan penjelasan guru siswa diberi tugas untuk 
menggambarkan skema tahapan-tahapan dari siklus air, mulai dari 
evaporasi (penguapan), kondensasi (pengembunan), dan presipitasi 
(hujan)..  
 
Hasil gambar dilengkapi dengan warna menggunakan pensil warna/
crayon dan dalam gambar tersebut juga disertakan penjelasan dari 
tiap tahapan siklus air.  
 
Nah,, belajar dengan membuat gambar proses terjadinya hujan 
semoga dapat membantu kita mengingatnya. Hujan merupakan 
musim yang dimiliki oleh Indonesia selain musim panas.  
 
Kecerdasan : Logika, Visual, Intrapersonal, Natural 



LIPUTAN	  UJIAN	  PRAKTIK	  KELAS	  6	  	  

Tanggal 22 s/d 30 Maret 2021 Siswa kelas 6 melaksanakan 
Ujian Praktik dalam rangka Ujian Sekolah (US) Tahun 
Pelajaran 2020-2021.  
 
Mata Pelajaran yang diujikan antara lain, Pendidikan Agama, 
Bahasa Indonesia, IPA, PJOK, TIK, SBdP, dan Bahasa 
Inggris. 
 
Ujian praktik tahun ini dilakukan secara virtual, dengan bahan 
dan alat yang dapat dengan mudah didapat di rumah. Dalam 
satu ruang zoom para siswa didampingi oleh 2 orang penguji.  
 
Puji syukur ujian praktik kelas 6 berjalan dengan lancar, 
sehingga saat ini para siswa dapat fokus mempersiapkan 
Ujian Sekolah Tertulis yang akan dilaksanakan pada bulan 
April 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIPUTAN	  ASYIKNYA	  BELAJAR	  HUBUNGAN	  ANTAR	  GARIS	  

Ig Live @sekolah.tkai menyiarkan langsung dari studio mini TKAI 
proses belajar dari rumah (BDR) bersama Bu Rizma (wali kelas 
4B) dan para siswa kelas 4B pada Rabu, 10 Maret 2021. 
 
Para siswa kelas 4B sedang mempelajari matematika dengan 
pembahasan hubungan antar garis, seperti garis sejajar, tegak 
lurus dan berhimpit. Pembelajaran terasa lebih asyik dan seru 
karena para siswa diberikan quiz digital sehingga membuat para 
siswa lebih bersemangat dalam mempelajari matematika.  
 
Terimakasih kepada Bu Rizma dan para siswa kelas 4B sudah 
membagikan proses Belajar dari Rumah (BDR). 
Kecerdasan : logika, Visual/Spasial, Intrapersonal 



LIPUTAN	  SWAB	  PARA	  GURU	  SEBELUM	  PROTAM	  DRIVE	  THRU	  

Kegiatan khusus yang dilakukan Taman Kreativitas Anak 
Indonesia yaitu, swab antigen pada tanggal 13 Maret 2021 
untuk persiapan kegiatan Program Tambahan (Protam) 
kelas 6 secara drivethru yang akan dilaksanakan tanggal 
15-19 Maret 2021.  
 
Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa para guru dalam 
keadaan sehat. Sehingga, kegiatan dapat berjalan dengan 
lancar.  
 
Selain swab antigen, SD KAI tetap menerapkan protokol 
kesehatan 5M yaitu, mencuci tangan, memakai masker, 
menjauhi kerumunan, menjaga jarak, membatasi mobilitasi 
dan interaksi. 
 



LIPUTAN	  KEGIATAN	  PROTAM	  (PROGRAM	  TAMBAHAN)	  DRIVE	  THRU	  	  

Pada tanggal 15 – 19 Maret 2021 SD Kreativitas Anak 
Indonesia membuat Program Tambahan (Protam) bagi 
para siswa kelas 6 secara drivethru. Kegiatan ini 
bertujuan agar para siswa mendapat kesempatan 
untuk berkegiatan di sekolah sebelum mereka lulus 
dan melanjutkan ke tingkat SMP, sehingga dapat 
memberikan motivasi untuk tetap semangat dan 
senang belajar. 
 
SD KAI tetap menerapkan protokol kesehatan 5M 
yaitu, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi 
kerumunan, menjaga jarak, membatasi mobilitasi dan 
interaksi. 
 
Para siswa pun datang secara bergilir sesuai jadwal, 
dan selama pembelajaran para siswa tetap berada di 
dalam kendaraan masing-masing. Semoga kegiatan ini 
dapat memberikan semangat bagi para siswa kelas 6 
dalam mempersiapkan Ujian Sekolah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIPUTAN	  KUNJUNGAN	  KASATLAK	  DAN	  PENGAWAS	  WIL	  4	  	  

Senin, 15 Maret 2021 SD Kreativitas Anak 
Indonesia mendapat kunjungan Ibu Hartini 
(Kasatlak Jagakarsa) dan Ibu Titi Karyati 
(Pengawas Wilayah 4) untuk melihat langsung 
proses Protam (Program Tambahan) secara 
drivethru.  
 
Puji Syukur Ibu Kasatlak dan Ibu Pengawas sangat 
senang dengan kegiatan SD KAI yang sangat 
kreatif dan tetap mengutamakan protokol 
kesehatan (covid), mereka juga memberikan 
semangat kepada Bapak/Ibu Guru untuk tetap 
memberikan yang terbaik bagi para siswa kelas 6 
yang sebentar lagi akan mengikuti Ujian Sekolah 
(US). 
 
Terimakasih kepada Ibu Hartini dan Ibu Titi atas 
dukungannya untuk SD KAI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIPUTAN	  BELAJAR	  TANDU	  PRAMUKA	  PENGGALANG	  	  

Rabu, 17 Maret 2021 kegiatan pramuka penggalang 
yaitu belajar tandu dan kegiatan ini disiarkan langsung di 
Ig Live @sekolah.tkai, bersama dengan Kak Sekar, Kak 
Latanza dan Pak Wawan.  
 
Para Siswa terlebih dahulu diajarkan membuat simpul 
yaitu, simpul pangkal, simpul palang, kemudian dipandu 
untuk menyambung tongkat pramukanya dengan anak 
tandu. Lalu siswa juga diajarkan membuat simpul 
jangkar untuk membuat jaring-jaring penahan badan 
korban. 
 
Semoga kita dapat bertatap muka kembali sehingga kita 
bias bersama-sama mempraktikkan membuat tandu di 
sekolah. 
Kecerdasan : Logika, Visual, Kinestetik, Intrapersonal, 
Interpersonal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIPUTAN	  BINCANG	  ASYIK	  SEPUTAR	  MODELING	  DAN	  SENI	  PERAN	  	  

Selasa, 23 Maret 2021 IG Live @sekolah.tkai 
mengadakan bincang asyik dengan Azka (siswa 5A) 
dengan tema seputar modeling dan seni peran.  
 
Azka adalah salah satu siswi SD KAI yang memiliki hobi 
dan minat dalam dunia modeling dan seni peran. Pada 
kesempatan kali ini Azka membagikan pengalamannya 
saat ikut beberapa lomba modeling, dan Azka juga 
mengikuti kelas akting di Sanggar Ananda. 
 
Terimakasih kepada Bu Wulan dan Bu Pina serta Azka 
yang sudah membagikan pengalamannya kepada teman-
teman, semoga menjadi motivasi untuk teman-teman 
yang lain dalam mengembangkan bakat dan minat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIPUTAN	  KUNJUNGAN	  BELAJAR	  VIRTUAL	  

Kamis, 25 Maret 2021 pukul 09.00 WIB SD Kreativitas Anak 
Indonesia bekerja sama dengan Jakarta Smart City (JSC) 
mengadakan outing clas virtual.  
 
Outing class virtual ini dipandu oleh Ibu Putri Rasoki (Wali Kelas 
3C) dan dari Pihak Jakarta Smart City (JSC) diwakili oleh Ibu 
Rima Aknesia yang memberikan paparan mengenai Kota 
Jakarta, apa itu JSC, program-program apa saja yang terdapat 
pada JSC serta memberikan jawaban atas pertanyaan-
pertanyaan para siswa mengenai kota Jakarta. 
 
Terimakasih Kepada Ibu Rima Aknesia dan Jakarta Smart City 
(JSC) atas kesempatannya sehingga para siswa dapat 
mengenal kota Jakarta dengan sistem  digitalisasi yang 
membuat kota dan warganya semakin smart/pintar. 
Jika pandemi sudah berakhir, para siswa dapat berkunjung 
langsung ke Jakarta Smart Ciity (JSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIPUTAN	  IG	  LIVE	  ASYIKNYA	  BERMAIN	  MUSIK	  

Instagram Live @sekolah.tkai kali ini ngobrol bareng 
dengan kakak pelatih drumband bersama Lura-belira 
(3B), Athar-perkusi (3A) dan Khai-bendera (3C) dengan 
tema “Asyiknya Bermain Musik”. 
 
Pada kesempatan kali ini mereka berbagi pengalaman 
tentang PJJ atau pembelajaran jarak jauh drumband. 
Mereka sangat senang karena sekolah memberikan izin 
untuk alat-alat drumband dibawa ke rumah masing-
masing sehingga mereka tambah bersemangat berlatih 
musik dari rumah. Walaupun ada beberapa kendala 
misalnya jaringan, hal tersebut tidak membuat mereka 
patah semangat untuk berlatih 
 
Semoga kita bisa berkumpul lagi dan berlatih bersama di 
sekolah yak teman-teman… 
Kecerdasan : Musikal, Interpersonal, Intrapersonal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kedondong	  
Nama	   Kelas	   Nama	   Kelas	  

(3)	  Azel	  
(4)	  Varo	  
(5)	  Paundra	  
	  	  	  	  	  	  Aaliyah	  
(6)	  Amar	  
(9)	  Keke	  
	  	  	  	  	  	  Venus	  
(11)	  Fiyaa	  
(12)	  Raeesa	  
(13)	  Naima	  
(14)	  Danika	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Azka	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Adrie	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Rafa	  
(16)	  Zhafran	  
(18)	  Adam	  
(19)	  Dinara	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Aisyah	  
(21)	  Irfan	  
(22)	  Kieran	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Diaz	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Qia	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Calma	  

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

(23)	  Dharoe	  
(24)	  Aqlan	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Senna	  
(25)	  Sasi	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Nayla	  
(26)	  Shasha	  
(27)	  Tian	  
(28)	  Tania	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gerra	  
(29)	  Afdaal	  
(30)	  Mirza	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Naka	  
	  

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

…yang berUlang Tahun 
di bulan  

April 

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	  

Hari / Tanggal Keterangan 

Kelas Pubertas Kamis, 8 April 2021 (untuk Orang Tua) 
Jumat, 9 April 2021 (untuk Siswa kelas 4) 

Jadwal	  Libur	  
Hari / Tanggal Keterangan 

Jumat, 2 April 2021 Wafat Isa Almasih 

Senin-Rabu, 12-14 April 2021 Libur Awal Ramadhan 

Hari / Tanggal Keterangan 

Kelas Pubertas Selasa, 6 April 2021 (untuk orang tua) 
Kamis-Jumat, 8-9 April 2021 (untuk siswa/i kelas 4) 

Laporan Evaluasi Mid Semester 2 
Senin, 19 April 2021 ( Kelas 1 dan 3 ) 
Selasa, 20 April 2021 ( Kelas 2 dan 4 ) 
Rabu, 21 April 2021 ( Kelas 5 ) 

Ujian Sekolah Tertulis 26 April – 6 Mei 2021 


