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LIPUTAN KELAS 1 TEMA : KEARIFAN LOKAL

Salah satu tema yang mengenalkan sentra pembibitan aneka tanaman sayur-mayur dan buah-buahan, perlu dikenalkan kepada
siswa tentang keunggulan atau kearifan lokal yang ada di sekitar sekolah, yang bertujuan membantu siswa memahami tumbuhan
yang ada di lingkungan sekolah serta mengenal bagian-bagian tumbuhan.

Saat pembelajaran, guru mengajak siswa berkeliling di sekitar sekolah untuk mengenal bermacam-macam tumbuhan dan mengamati
bagian-bagian dari tanaman. Bagian-bagian tanaman yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Ada tanaman yang berbuah dan
ada juga yang tidak berbuah (tanaman hias). Setelah berkeliling, guru mengajak para siswa untuk tanya jawab tentang apa yang
sudah disampaikan guru dan diamati siswa.

Seru lho teman-teman bahkan sampai ada yang maju mendekati tumbuhan untuk menjawab pertanyaan dari guru.

Kecerdasan : Logika, Visual/Spasial, Natural, Intrapersonal, Interpersonal



LIPUTAN KELAS 2 TEMA : PENGALAMANKU
Apakah teman-teman pernah masuk ke perpustakaan di sekolah? Siapakah dari teman-teman yang belum pernah masuk ke
perpustakaan? Jika ada yang belum pernah, teman-teman akan mendapatkan pengalaman baru ketika mengunjungi
perpustakaan. Pengalaman tersebut tentunya akan berbeda-beda pada setiap orang. Ada pengalaman merasa senang dengan
desain interior perpustakaan yang berwarna-warni dan ada pengalaman yang merasa nyaman dan tenang ketika di dalam
perpustakaan.

Seperti kegiatan kelas 2 pada tema kali ini, dimana para siswa mengunjungi perpustakaan di sekolah dan mematuhi tata tertib
yang ada di perpustakaan sekolah. Apa saja tata tertibnya? Teman-teman dilarang memakai sepatu di dalam ruang perpustakaan
ketika berkegiatan di ruang yang beralas karpet dan meletakan sepatunya dengan rapi di tempatnya, harus mengisi buku kunjung,
dilarang membuat gaduh di perpustakaan, menaruh buku ke tempat semula, dilarang membawa makanan dan minuman, dan
menjaga kebersihan dan keamanan. Banyak yaa tata tertibnya teman-teman? Tapi semua tata tertib itu bagus diterapkan dan
dipatuhi agar kenyamanan dan keamanan dapat kita rasakan di ruang perpustakaan. Di sini siswa dapat memilih buku bacaan
kesukaannya, setelah selesai membaca dan mengembalikan buku ke tempatnya semula, tiba saatnya story telling yang dibacakan
oleh Guru Perpustakan, Bu Diana Sari. Puji syukur kegiatan dapat diikuti siswa kelas 2 dengan sangat tertib dan menyimak
dengan baik.

Wah, asiknya pengalamanku bisa berkunjung ke perpustakaan yang ada di sekolahku.

Kecerdasan : Bahasa, Intrapersonal, Interpersonal



LIPUTAN KELAS 3 TEMA : CUACA

Indonesia memiliki empat jenis cuaca, yaitu cuaca hujan, cerah,
mendung, dan berawan. Keadaan cuaca di wilayah tertentu berbeda-
beda. Dalam suatu ruang lingkup yang besar, kita dapat melihat bagian
banyak wilayah yang hujan, cerah, mendung, dan berawan yang dapat
diwakilkan dalam bentuk pecahan. Dalam menentukan daerah mana
yang lebih besar, kita dapat membandingkannya melalui luas bagiannya.

Dalam mata pelajaran Matematika, kelas 3 melakukan praktik
membandingkan 2 pecahan lebih besar atau lebih kecil memakai kertas
origami. Dengan alat dan bahan kertas origami, penggaris, gunting, dan
pensil yang sudah disiapkan. Siswa dipandu oleh guru melipat kertas
origami menjadi seperdua, lalu diambil lagi kertas origami dengan warna
yang berbeda dilipat menjadi sepertiga, dan seterusnya. Kemudian
kertas origami yang dilipat, dipotong dan ditempel di kertas untuk dilihat
mana yang lebih besar dari seperdua dan seperempat? Yang lebih
besar... seperdua. Dan sebaliknya mana yang lebih kecil seperempat
atau seperdua? Yang lebih kecil.. seperempat.

Melalui potongan kertas origami tersebut siswa diharapkan dapat
membuat perbandingan dan juga dapat membuat kesimpulan mengenai
luas bagian mengenai cuaca. Misalnya Provinsi DKI Jakarta terbagi
menjadi 5 wilayah bagian, 1 dari 5 bagian kota Jakarta cuacanya hujan
berarti 1/5 daerah Jakarta, hujan. 3 dari 5 bagian kota Jakarta cuacanya
cerah berarti 3/5 daerah Jakarta, cerah. Dari perbandingan tersebut
dapat dilihat 1/5 lebih kecil dari 3/5, dan sebaliknya. Melalui kegiatan ini,
belajar matematika menjadi menyenangkan.

Kecerdasan : Logika/Matematika, Visual/Spasial, Kinestetik, Kreativitas



LIPUTAN KELAS 4 TEMA : CITA-CITAKU

Memiliki cita-cita dalam hidup merupakan hal yang penting bagi anak, karena
dengan memiliki cita-cita akan mengetahui gambaran hidup masa depan yang
akan dijalankan. Cita-cita merupakan sebuah keinginan yang sempurna untuk
dicapai atau dilaksanakan. Ketika masih kecil, teman-teman pasti sering ditanya
tentang cita-cita ingin menjadi apa ketika besar nanti? mungkin beberapa dari
teman-teman ada yang bingung dan ada yang percaya diri menjawab ingin
menjadi dokter, guru, atau pilot, dll.

Seiring dengan perkembangan dunia dengan internet sangat pesat, maka cita-cita
anak pun juga mengalami perubahan. Beberapa contoh cita-cita untuk zaman
sekarang, yaitu ingin menjadi youtuber, k-pop idol, vlogger, penyanyi, atau pemain
musik. Pemain musik bisa dilatih sedini mungkin, misalnya dikenalkan dengan
berbagai alat musik dan dijelaskan cara memainkan alat musik tersebut. Seperti
yang dapat kita lihat pada kakak-kakak di kelas 4 yang sedang memainkan alat
musik recorder.

Ketika belajar seni musik, dengan recorder yang dibawa, siswa mendapat arahan
guru cara memainkan notasi lagu ondel-ondel yang dikenalkan saat ini. Siswa
dibimbing untuk memainkan lagu secara berkelompok. Setelah berkelompok,
siswa diminta untuk memainkan lagu tersebut secara mandiri.

Bagaimana teman-teman, apakah sudah tahu cita-cita mu setelah besar nanti
ingin menjadi apa?

Kecerdasan : Logika, Kinestetik, Musikal, Interpersonal, Intrapersonal



LIPUTAN KELAS 5 TEMA : PANAS DAN PERPINDAHANNYA

Pernahkah teman-teman duduk di dekat api unggun dan tubuh menjadi hangat? tubuh kita merasa panas
karena ada perpindahan panas atau dikenal juga sebagai perpindahan kalor. Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI), kalor memiliki arti sebagai tenaga panas yang dapat diterima dan diteruskan
oleh satu benda ke benda lain secara hantaran (konduksi), penyinaran (radiasi), atau aliran (konveksi).

Pada tema kali ini, Kakak kelas 5 melakukan pratikum tentang perpindahan panas yaitu konduksi. Praktik
tersebut dilaksanakan di ruang terbuka yaitu di teras batu, dengan menggunakan lilin, sendok besi, dan
korek api yang sudah dibawa dari rumah. Guru menjelaskan apa arti dari perpindahan panas secara
konduksi? Konduksi adalah perambatan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Perpindahan
panas secara konduksi terjadi jika panas mengalir dari tempat dengan suhu tinggi ke tempat dengan suhu
yang lebih rendah menggunakan media penghantar panas tetap.

Setelah menyimak penjelasan guru, siswa dibimbing cara menyalakan lilin menggunakan korek api
dengan aman, lalu siswa memegang gagang sendok dan mengarahkan sendoknya 5 cm diatas api lilin
sambil menghitung selama 10 detik. Apa yang terjadi? ujung gagang sendok menjadi hangat dan
belakang sendok berubah warna menjadi hitam karena jelaga. Asik lho teman-teman, dengan praktik
sederhana ini kita menjadi paham mengenai panas dan perpindahannya.

Kecerdasan : Logika/Matematika, Kinestetik, Visual/Spasial, Intrapersonal, Interpersonal,
Kecakapan hidup



LIPUTAN KELAS 6 TEMA : BUMIKU

Bumiku adalah tempat kita hidup dan tinggal yang indah dan menyenangkan. Jadi, sudah seharusnya kita jaga seperti kita menjaga dan
memelihara rumah kita sendiri. Bagaimana cara menjaganya? Misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan karena sampah yang
menumpuk atau dibuang sembarangan akan menyebabkan masalah lingkungan seperti banjir, mendatangkan bau tidak sedap, merusak
pemandangan, mendatangkan berbagai penyakit, dan lain sebagainya. Menjaga kebersihan lingkungan tidak hanya di lingkungan rumah,
sekolah dan sekitarnya saja, namun juga di lingkungan sekitar pantai atau lautan, dimana sampah berasal dari para pengunjung pantai yang
tidak menjaga kebersihan lingkungan.

Maka dari itu pada tema kali ini, siswa kelas 6 dikenalkan oleh perbagai masalah sampah yang ada di laut dan kegiatan di kelas membuat
infografis dalam bentuk leaflet mengenai masalah sampah di lautan yang tak kunjung usai dengan menggunakan alat dan bahan berupa kertas
A3, gambar (disediakan guru), gunting, lem, alat tulis. Setelah guru memberikan materi kepada siswa mengenai pengertian infografis dan
permasalahan sampah, guru bersama siswa membuat kelompok berjumlah 5 kelompok, setiap kelompok beranggotakan 4-5 siswa. Dengan
bahan yang sudah disiapkan, siswa diminta untuk melipat kertas menjadi 3 bagian (berbentuk leaflet). Kemudian siswa bersama kelompoknya
mulai menggunting gambar. Siswa diminta untuk membuat infografis menggunakan gambar-gambar yang sudah digunting dan
menempelkannya di kertas A3 secara berkelompok. Guru memberi kebebasan ide dan kreasi yang dimiliki oleh siswa. Kemudian siswa diminta
untuk menuliskan keterangan menggunakan kalimat yang efektif dari setiap gambar yang sudah ditempel.

Ayo teman-teman, marilah kita menjaga lingkungan kita agar bumi kita sehat dan kita pun nyaman.

Kecerdasan : Kinestetik, Bahasa, Visual/spasial, Kreativitas, Interpersonal



Setelah libur semester I, Guru dan staff TKAI (TB, TK, dan SD) masuk lebih awal dari siswa
untuk mempersiapkan metode pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa di
semester II nanti. Kegiatan tersebut diawali dengan kegiatan rutin setiap tahunnya yaitu Raker
(Rapat Kerja) dimulai dari hari Selasa s/d Jum’at, 3-6 Januari 2023. Hari pertama Raker
dengan Yayasan Taman Kreativitas Anak Indonesia (YTKAI) yang disampaikan oleh Ketua
Yayasan Bapak Gandhi dan pemaparan materi presentasi oleh Bunda Romy dengan tema
“Meningkatkan Efektifitas Guru”, dan hari berikutnya Raker di masing-masing jenjang
pendidikan.

Ternyata tidak hanya siswa saja yang belajar setiap hari, guru juga belajar setiap hari selama
hampir seminggu sebelum kegiatan belajar mengajar semester II dimulai. Kegiatan diisi
dengan tanya-jawab dari guru, perkenalan guru TK dan SD yang baru, dan tidak kalah serunya
siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang diajukan Bunda Romy dapat hadiah lho...

Semangat terus Bapak/Ibu guru dan seluruh staff TKAI dalam mendidik anak bangsa,
mengurus administrasi, serta sarana prasarana sekolah.

LIPUTAN RAKER YTKAI 



LIPUTAN RAPORT

Mungkin kali ini saat liburan siswa kurang tenang dikarenakan
ada kendala guru dalam mengerjakan E-Raport, maka setelah
liburan semester 1 selama kurang lebih 3 minggu, kelas 1 s/d
6 baru menerima Raport semester 1 pada hari Senin, 9
Januari 2023 untuk kelas 1-3 dan hari Selasa, 10 Januari 2023
untuk kelas 4-6.

Tidak lupa juga ada sesi konsultasi dengan Psikolog Bapak Eri
dari Essa Consulting, bagi Orang tua yang mendapat saran
dari Wali Kelas ataupun yang merasa Ananda mengalami
kendala dalam proses belajar. Namun, yang lebih diutamakan
adalah Orang tua yang mendapat rujukan dari Wali kelas
untuk berkonsultasi.

Terima kasih kepada Bapak Eri yang sudah meluangkan
waktunya pada sesi konsultasi pembagian raport semester 1.



LIPUTAN SOSIALISASI 
PROGRAM

“Memahami dan Menyikapi Hasil Belajar Anak” adalah tema
pada Sosialisasi Program Kegiatan SD KAI yang disampaikan
oleh Pembina Yayasan TKAI sekaligus Pakar Psikologi Bunda
Romy dan penyampaian Kalender Akademik oleh Kepala
Sekolah SD KAI Ibu Andri pada hari Sabtu, 14 Januari 2023 yang
dibagi menjadi 2 sesi : Sesi 1 pukul 09.00-11.00 WIB untuk
Orang tua siswa kelas 1-3 dan Sesi 2 pukul 13.00-15.00 WIB
untuk Orang tua siswa kelas 4-6.

Terima kasih atas kehadirannya Ayah dan Bunda pada Kegiatan
Sosialisasi Program Kegiatan SD KAI yang untuk pertama
kalinya setelah Pandemi Covid-19 diselenggarakan secara Tatap
Muka.

Semoga setelah menghadiri kegiatan ini, orang tua memiliki
catatan jadwal kegiatan sekolah serta dapat lebih memahami
pola belajar Ananda agar mencapai hasil yang lebih maksimal.

Semangat terus Ayah dan Bunda untuk lebih mengenal dan
memahami putera-putrinya.



BULAN TEMA 
TOPI

Topi adalah suatu jenis penutup kepala.
Penggunaan topi umumnya digunakan
sebagai pelindung dari sinar matahari
dan aksesoris pakaian.

Topi juga digunakan dalam perayaan
upacara, keagamaan, dan lain
sebagainya.

Maka, bulan tema kali ini adalah sekolah
nencoba menghadirkan siswa bersama
topinya.

Lihat keseruan siswa tampil dengan
topinya masing-masing…

Ada topi yang biasa dipakai untuk
bermain Golf, ada topi penyihir yang
ujungnya menjulang tinggi, dan ada juga
yang dihias dengan aneka macam
bentuk yang menarik.

Wah teman-teman SD KAI kreatif sekali.



Teman-Teman yang Berulang Tahun

Nama Kelas Nama Kelas

(1) Pijar
(2) Raziq
(6) Langit C.

Alkeo
Khay

(7) Riani
Ayi

(8) Milo
(10) Bian

Adya
(11) Nata

Jingga
(12) Gendis
(13) Danke
(14) Jo

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

(15) Dirga
(16) Hilal
(17) Aric
(18) Alesha

Naima
(19) Rayyan

Noemi
Ameera

(20) Amyra 
Angel

(23) Jaden 
Hiro

(26) Abisali
(27) Kimi

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

Semoga menjadi anak
tangguh, cerdas, selalu
ceria, dan penuh kasih
pada sesama. Aamiin…

vTim Buletin TKAIv
Penanggung Jawab & Editor : Ibu Romy, Ibu Andri. Layout: Riri. Kontributor: OT Murid/Staf Pengajar. Kritik, Saran, Tulisan atau Foto dapat dikirim
ke sekolah.sdkai@gmail.com atau diserahkan langsung melalui Humas TKAI. 

…yang berUlang Tahun
di bulan

Februari



PENGUMUMAN

Jl. Kedondong No. 18 Jagakarsa, JakSel 12620
Telp. 021-78888 913 Fax 021-78888 917
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sekolah.sdkai@gmail.com

INFO PENERIMAAN SISWA BARU
(PSB) TP 2023-2024

K

Jadwal Kegiatan :
Hari / Tanggal Keterangan

6 Februari 2023 Kunjungan Belajar Kelas 6 ke Kidzania, Jakarta Selatan

7 Februari 2023 Kunjungan Belajar kelas 5 ke Munasprok, Jakarta

8 Februari 2023 Kunjungan Belajar Kelas 2 ke Museum Komodo dan

Taman Reptil, TMII

14 Februari 2023 - Kunjungan Belajar Kelas 1 Ke Rumah Kebon Astuty,

Cinangka

- Kunjungan Belajar Kelas 4 ke Pabrik Boneka, Cilengsi
15 Februari 202 Kunjungan Belajar Kelas 3 ke Museum Listrik dan Energi

Baru, TMII

16 s/d 24

Februari 2023

Penilaian Tengah Semester (PTS) II kelas 1-6

PSB SD KAI


