
Serunya Belajar Serunya Belajar 
dari Rumah!dari Rumah!
“Hampir seluruh sekolah di belahan dunia manapun menerapkan 
 Social Distancing...”

NEWS    LET TER



h. Merencanakan dan melakukan tindakan dari hasil belajar

I. Merayakan proses belajar dan capaian harian (berfokuslah pada proses belajar

   dibandingkan produk)

Beberapa pertanyaan yang mungkin bisa ayah bunda tanyakan untuk menggali

dan mendorong inkuiri mandiri adalah :

a. Apa yang kakak pelajari hari ini yang membuat kakak penasaran ingin cari tahu

    lebih dalam?

b. Apa yang kakak belum pelajari ?

c. Apa pertanyaan baru yang kakak dapatkan?

d. Apakah kakak berubah pikiran atau punya ide baru ? kenapa?

e. Adakah pendapat lain kakak tentang tugas ini ? apa pendapat kakak ? kenapa

   demikian?

f. Bisa gak kakak menjelaskan apa yang kakak pelajari dengan cara lain ?

g. Coba bisa gak kakak mengaitkan apa yang kakak pelajari ini dengan peristiwa

    lain di luar sana?

h. Apa lagi yang kakak mau pelajari ?

i.  Apa sekarang yang kakak sudah bisa lakukan?

j. Apa yang kakak mau lakukan kedepan?

k. Apa yang kakak perlu lakukan agar kedepan dapat belajar lebih efektif ?

Demikian sedikit Tips bagi ayah dan bunda dalam mendampingi dan mendukung 

Ananda dalam proses belajar di rumah, kami para guru juga akan membantu dan 

mendorong Ananda serta menyajikan materi pembelajaran yang dapat Ananda eksplore 

selama di rumah.

Approaches to Learning Skills Contoh Pertanyaan dalam mendukung anak saat bermain

Ayah/Bunda penasaran nih apa yang terjadi ya kalau ……… ?

Ayah/Bunda  penasaran kenapa adik memilih …….. ?

Bagaimana adik tahu bahwa …… ?

Apa ya dik kira-kira yang membuat ……… terjadi ?

Kemampuan Meneliti / Menelaah Ayah/Bunda penasaran nih apa yang terjadi ya kalua ………. ?

Bagaimana ya dik cara kita bisa cari tau lebih soal ……….. ?

Kira kira apa ya dik selanjutnya yang akan terjadi ?

Kemampuan Komunikasi Maukah adik kasih tahu Ayah/Bunda apa yang adik lakukan?

Apa yang terjadi ya kalua adik ………… ?

Bisakah adik jelaskan ke Ayah/Bunda apa yang dipelajari ?

Kemampuan Sosial Bisakah si X melakukan sesuatu untuk membantu kita ?

Bolehkan si X ikut gabung dik ?

Bagaimana si X bisa membantu adik mengatasi masalah ini ya kira-kira ?

Apa ya yang si X bakal lakukan kalua dalam kondisi seperti ini?

Kalau adik sudah selesai dengan si X bisa gak gantian si Y yang melakukan?



Al Firdaus,
Sekolah Merdeka Belajar..

DO DO DO DO 



Belajar Perkembangan Teknologi Melalui 



Kegiatan rutin Spiritual Building Training bagi para siswa Grade 6 kembali digelar pada tahun ini dengan melibatkan Ust. Andi Kusuma Brata sebagai 

motivator. Kegiatan yang diikuti 100 siswa Grade 6 dengan didampingi para orangtua siswa. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menguatkan sisi spiritual para 

siswa agar makin tertib dan semangat beribadah. Insya Allah, dengan makin semangat dalam beribadah, para siswa akan semakin meningkat prestasinya di 

bidang akademik serta non akademik.

Motivasi untuk Tingkatkan Ibadah Siswa



Keseruan Penelitian Siswa dalam 
Exhibition PYP Al Firdaus

In School Workshop bagi Guru Al Firdaus
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students learn to than one language.
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PYP students are condent communicators
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It involves the whole school learning community  

10

Belajar bagaimana cara belajar

Melihat hal dari perspektif yang berbeda

Siswa mengambil tindakan

Memikirkan tentang Isu/Masalah

baik dan lebih damai.
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