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V
IS
I Terwujudnya sekolah berprestasi berbasis 

lingkungan yang ramah anak dan mengedepankan 
pencapaian akhlak islami serta nilai kepemimpinan 
setiap siswa.

M
IS
I

1.Mendidik siswa memiliki kecintaan terhadap  
Al- Qur’an.

2.Mendidik setiap siswa menjadi pribadi yang 
produktif, bertanggung jawab dan memiliki 
semangat berprestasi dalam menghadapi 
tantangan masa depan.

3.Menjadikan sekolah sebagai ruang anak yang 
menyenangkan.

4.Mengenalkan anak akan pentingnya konservasi 
lingkungan.

Terakreditasi A 



Kurikulum SD Kreativa menggunakan kurikulum nasional yang diperkaya 

dengan muatan kekhasan sekolah dan memperhatikan tahap 

perkembangan anak.  Pembelajaran pada kelas rendah lebih fokus pada 

pembelajaran keterampilan hidup, penguatan karakter, kemandirian dan 

penguatan calistung (membaca, menulis, dan berhitung). Sedangkan 

kelas tinggi disamping akan fokus pada pembelajaran akademik yang 

lebih luas, pembelajaran akan terintegrasi dengan penguatan karakter 

dan nilai - nilai islami.  Pada masa pandemi sekolah menerapkan 

pembelajaran daring menggunakan kurikulum darurat dengan 

berpatokan pada SKB Empat Menteri.  Pembelajaran Al Qur'an 

menggunakan metode UMMI dengan target tahsin dan tahfidz Al Qur'an 3 

juz saat lulus.

KURIKULUM



METODE PEMBELAJARAN

Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran aktif, 

inovatif, kreatif dan menyenangkan dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang memperhatikan pengembangan empat area (fisik, 

mental, sosial-emoisonal, dan spiritual) dan pengembangan potensi 

masing-masing siswa.  Metode belajar yang digunakan diantaranya 

Problem Based Learning dan Project Based Learning.  

PROGRAM UNGGULAN

Tahsin &
Tahfizh
Qur’an

Pengem-
bangan

Diri

Outing
(Kamping &
Kunjungan
Edukatif)

Pengembangan Diri antara lain:

(Taekwondo, Futsal, Craft, 

Cooking, Panahan, English Club) 

The
Leader
in Me

Talent
Observation

Renang
Khusus Kelas

Bawah

*Catatan:
Beberapa program tidak
dapat dilaksanakan
selama masa pandemi
(pembatasan aktivitas)
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