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AWWALUSSANAH / NEW ACADEMIC YEARS

A s s a l a m u a l a i k u m  W a r a h m a t u l l a h i 
Wabarakatuh,

a. Civitas Akademika, baik guru maupun 
karyawan di SD,

Pada tanggal 6 Juli 2020 – 11 Juli 2020 
kemar in,  SD Al  F i rdaus mengadakan 
Awwalussanah atau New Academic Years 
(NAY) di Unit Elementary (EL) Al Firdaus. 
Tujuan utama diadakan Awwalussanah selama 
sepekan yaitu untuk menyambut semua siswa 
di tahun ajaran 2020/2021. Materi-materi yang 
diperkenalkan antara lain:

 Awwa lussanah  d iakh i r i  dengan 
perayaan di hari terakhir (Sabtu, 11/7). Untuk 
tahun ini, perayaan tersebut dilakukan 
bersamaan dengan penutupan acara Open 
House melalui Zoom Meeting dan YouTube 
dikarenakan pandemi. Perayaan penutupan 
Awwalussanah ditandai dengan pelepasan 
balon-balon harapan yang dimeriahkan oleh 
guru-guru SD Al Firdaus di lapangan. Disebut 
dengan balon harapan karena di setiap balon, 
diikatkan tulisan harapan atau setting goal yang 
diinginkan dari setiap warga sekolah.

b. 10 IB Learner Profile yang ditambah dengan 
Profil Minallah, Ma’iyyatullah, Ilallah (MMI).
MMI sendiri memiliki makna “Segala sesuatu 
dari Allah, Menyertakan Allah di setiap proses 
pembelajaran, dan kepada Allah-lah kita 
kembali”
c. Serta mengenalkan lingkungan sekolah 
beserta sarana dan prasarana yang dimiliki.

 Ahlan Wa Sahlan, selamat datang di Al 
Firdaus World Class Islamic School Surakarta. 



HOME VISIT IDUL QURBAN

“BERBAGI RASA EMPATI DI ERA PANDEMI MELALUI KURBAN”

Ikan Nila main-main di bawah jembatan 
Dipancing orang ‘tuk dinikmati bersama 

Karena Al Firdaus tetap ada ‘tuk sesama 
Virus tidak menjadi halangan ‘tuk berkurban 

 Perayaan Idul Adha 2020 di Indonesia 
resmi jatuh pada tanggal 31 Juli atau 10 
Dzulhijjah. Tapi, tau nggak kalau kita tidak harus 
menyembelih hewan pada tanggal 10 Dzulhijjah? 
Kita bisa melakukannya pada hari Tasyrik, lho. 
Hari Tasyrik merupakan hari raya umat Islam yang 
jatuh pada setelah Idul Adha, yakni tanggal 11, 12, 
dan 13 Dzulhijjah.

            Penyembelihan hewan kurban di Yayasan 
Lembaga Pendidikan Al Firdaus dilaksanakan di 
unit Sekolah Menengah pada Sabtu, 1 Agustus 
2020 lalu. Kegiatan ini hanya melibatkan 
beberapa tenaga kependidikan Al Firdaus demi 
menghindari perkumpulan massal. Pada tahun 
ini, Yayasan Al Firdaus berkurban sebanyak 10 
ekor kambing dan 3 ekor sapi yang seluruhnya 
berasal dari shohibul qurban keluarga besar Al 
Firdaus. Meskipun secara kuantitas berkurang 
dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun tidak 
menyurutkan semangat berkurban di masa 
pandemi. Setelah ditimbang dan dibungkus satu 
persatu, pendistribusian daging kurban dititipkan 
kepada ketua RT di sekitar unit-unit Al Firdaus. 
Total daging qurban yang dibagikan kepada 
masyarakat di sekitar unit TPP, SD, SM, serta 
Yayasan Lembaga Pendidikan Al Firdaus kurang 
lebih 700 packs.

Islam pada hakikatnya adalah agama yang 
rahmatan-lil-alamin, merangkul dan mengayomi 
semua aspek yang ada di semesta, baik aspek 
biotik-abiotik, serta aspek yang berwujud atau 
tidak berwujud. Di tengah kesulitan ekonomi yang 
tidak menentu seperti sekarang, Islam dengan 
seruannya berupa infak, shodaqoh, zakat, dan 
kurban, menjadi oase untuk menghidupi hajat 
orang banyak.

 Alhamdulillah, setelah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan juga Pemerintah Kota Surakarta, 
Kepala Sekolah Early Years PYP AL Firdaus akhirnya memutuskan untuk mengadakan program Home 
Visit kepada siswa-siswa TK Al Firdaus. Program ini adalah bentuk komitmen Al Firdaus World Class 
Islamic School demi mendukung pembelajaran anak-anak di rumah selama pandemi. Pertama-tama, 
sekolah membagikan formulir kesediaan orang tua untuk dikunjungi. Baik yang menyetujui ataupun 
yang tidak setuju, semua harus bertandatangan di surat tersebut. 

 Program Home Visit ini dimulai sejak bulan Agustus kemarin dengan tetap menerapkan 
protokoler kesehatan. Homeroom Teacher dipersilakan untuk membagi waktu kunjungan sesuai 
dengan form kesediaan yang telah dikembalikan kepada orang tua meliputi jadwal hari serta jam 
kunjungan. Program ini dilakukan sebulan sekali per anak, dari grade pre K-1 sampai dengan K-2. 
Persiapan yang dilakukan oleh Homeroom Teacher adalah membuat materi sesuai POI serta jadwal 
dan bahan ajar (mainan edukasi) yang mungkin akan dibawa ketika Home Visit. 

 Pembelajaran yang dilakukan berdasarkan jadwal yang telah di-share ke orang tua sebelumnya, 
baik melalui WhatsApp Group atau ClassDojo. Akan tetapi, materi bisa disesuaikan dengan kondisi real 
yang ditemukan ketika Home Visit. Sebagai contoh adanya temuan kurang kuatnya motorik halus anak 
yang tidak nampak ketika pembelajaran online. Guru bisa memperbaiki hal tersebut dengan 
menyediakan plastisin, kertas bekas, ataupun alat lain yang mendukung hal tersebut. 

 Target utama dalam pembelajaran Home Visit adalah tetap mengacu pada Unit Of Inqury (UOI). 
Apapun metode dan gaya belajar anak tetap harus diarahkan untuk tercapainya rencana pembelajaran 
yang sudah disusun sebelumnya. Durasi waktu pembelajaran kurang lebih satu hingga dua jam 
pembelajaran. 

 Lalu, bagaimana kegiatan siswa lainnya ketika Homeroom Teacher sedang melakukan Home 
Visit? Materi bahan ajar selama satu pekan bisa diambil ke sekolah pada hari Sabtu untuk dikerjakan 
oleh anak dan kemudian didokumentasikan untuk pelaporan melalui aplikasi ClassDojo.



OPEN HOUSEOPEN CLASS

 Keriuhan dan celoteh anak bersama orang tua pasti terdengar ketika kegiatan Open Class berlangsung. 
Penjelasan tentang kurikulum dan agenda ke depan diterangkan oleh pihak sekolah kepada para orang tua. Kemudian 
masih di hari yang sama, para orang tua menuju kelas ananda dan membuat kegiatan bersama sekaligus konsultasi 
tentang perancangan student smart plan. Namun itu dulu, sebelum Covid-19 menyerang seluruh dunia, termasuk 
Indonesia.

 Pada tahun pelajaran 2020/2021 ini, di mana masa pandemi Covid-19 belum berakhir, kegiatan rutin tahunan 
tersebut kami bagi dalam 3 hari, yaitu dari tanggal 23-25 Juli 2020 bertempat di Unit Early Years PYP Al Firdaus Jalan 
Yosodipuro 107 Surakarta. Sehari terbagi dalam dua hingga tiga shift, masing-masing shift terdiri dari 5-6 orang tua. 

 Tidak begitu nampak keramaian di gedung Early Years meskipun orang tua hadir memenuhi undangan. Hal ini 
dikarenakan pihak sekolah melarang orang tua membawa ananda. Protokoler kesehatan pun juga tetap dijalankan. 
Tempat cuci tangan tersedia di depan gerbang dengan sistem yang meniadakan sentuhan tangan atau no touch. Cek 
suhu badan dan kewajiban memakai masker selalu kami pastikan.

 Agenda dalam kegiatan ini adalah pengenalan kelas dan Homeroom Teacher. Tidak lupa orang tua juga saling 
memperkenalkan diri satu sama lain. Pembentukan Coordinator kelas juga berhasil terlaksana. Penjelasan tentang 
Home Based Learning yang dulu telah tersampaikan kepada wali murid baru, sekarang kembali diulang penyampaiannya 
untuk wali murid lama. Acara berakhir dengan tersampaikannya penjelasan pengisian student smart plan. Alhamdulillah 
untuk tingkat kehadiran orang tua pada acara ini termasuk tinggi, hampir 100%. 

OPEN CLASSOPEN CLASS

 Oh iya, Open House kali ini menggabungkan acara dari tingkat Early Years dan tingkat 
Elementary menjadi 1 hari, lho! Open House Early Years dimulai pada pukul 8 pagi hingga 10 pagi, 
lalu dilanjutkan dengan Open House dari Elementary yang dimulai pada pukul 10 hingga 12 siang.

 Setelah SD Al Firdaus mengadakan Awwalussanah atau New Years Academic (NAY), acara 
berikutnya adalah Open House yang digelar bersamaan dengan selebrasi penutupan acara 
Awwalussanah pada Sabtu, 11 Juli 2020 di Unit Elementary Al Firdaus. Open House adalah acara 
rutin tahunan yang diadakan di awal tahun ajaran baru dan dilakukan dalam 1 acara khusus. Tujuan 
perhelatan Open House adalah sebagai ajang silaturahmi antara siswa baru, siswa mutasi, para 
orang tua, serta guru. Mereka saling berkenalan, bertukar informasi, dan tentu saja ada penjelasan 
dari sekolah tentang program-program selama setahun ke depan.

 Secara teknis, Open House tahun ini dilakukan secara virtual melalui You Tube, Zoom, FB & 
live IG dengan tema “Learn Anywhere, Anytime with Al Firdaus”. Hal yang paling menarik saat Open 
House adalah kita memutar video perkenalan siswa baru saat live streaming. Terlihat keceriaan dari 
raut wajah para siswa yang ditemani oleh orang tuanya saat video perkenalan.

 Harapan Al Firdaus untuk ke depan adalah tentu ingin agar Open House diadakan secara 
normal di tahun berikutnya, sehingga mampu menghidupkan acara dengan suasana yang lebih 
hangat dan juga meriah.



PARENT ORIENTATION

REVIEW POI

 Secara umum rangkaian acara Parent Orientation berupa pembukaan, pembacaan ayat-ayat suci Al Qur’an 
dilanjutkan ke materi dan inti acara. Khusus tahun ini materi Parent Orientation membahas tentang Home Based 
Learning. Materi tersebut belum pernah diberikan pada tahun-tahun sebelumnya. Karena memang materi ini diberikan 
untuk memperkuat orang tua terkait pembelajaran selama masa pandemi.

 Parent Orientation (PO) merupakan sarana bagi PYP Al Firdaus untuk berhubungan dengan orang tua (Forum 
Orang Tua dan Sekolah). Dalam forum tersebut, sekolah menyosialisasikan berbagai kebijakan-kebijakan sekolah 
seperti metode pembelajaran yang digunakan sehingga orang tua mengerti bagaimana sekolah melakukan 
pembelajaran terhadap anaknya. Tujuannya agar orang tua di rumah melakukan metode pembelajaran yang sama 
dengan yang dilakukan di sekolah. 

“Jadi Parent Orientation tahun ini yang pertama, kita lebih membahas pada metode Home Based Learning-nya. Supaya 
semua orang tua itu paham pembelajaran anak selama satu semester ke depan menggunakan Home Based Learning itu 
seperti apa. Kemudian support-support apa yang harus diberikan oleh orang tua pada siswa agar bisa mengikuti Home 
Based Learning ini termasuk penggunaan platform online-nya,” terang Mrs Yanti, CO PYP coordinator EL Al Firdaus.

 Beberapa materi Parent Orientation sudah disusun mulai dari awal tahun sampai akhir tahun ajaran. Jadi selain 
menginformasikan kebijakan, metode-metode pembelajaran, juga menginformasikan program-program PYP, sehingga 
orang tua perlu diberi wacana atau activity agar orang tua paham IB Learner Profile dan bagaimana 
mengimplementasikannya. Orang tua diharapkan tau tentang Approaches to Learning (ATL) yang diajarkan ke siswa 
seperti thinking skills, research skills, dan lain sebagainya. Dari Parent Orientation ini, orang tua juga diharapkan mengerti 
bahwa siswa belajar menggunakan sekaligus mengembangkan skill-skill tersebut tidak hanya dikembangkan di sekolah 
saja tetapi juga dikembangkan di rumah. 
 

 Harapan ke depannya, yang bergabung dalam acara ini semakin banyak dan para orang tua sadar bahwa Parent 
Orientation seperti ini sangat mereka perlukan untuk men-support pembelajaran anak-anak. Jadi, selamat belajar di 
rumah ya untuk siswa dan orang tua. Yakinlah bahwa semua kesulitan-kesulitan akan berlalu dan kita akan berjumpa dan 
melakukan pembelajaran tatap muka dalam waktu dekat.

 Program of Inquiry (POI) merupakan program pembelajaran secara inquiry yang akan dilakukan oleh siswa 
selama setahun. Jadi menu pembelajaran siswa Al Firdaus untuk setahun sudah terprogram di awal. Jadi mereka ingin 
belajar apa dalam setahun itu sudah di-setting dan ditentukan di dalam POI. POI berisi program pembelajaran untuk 
siswa dari mulai EY sampai EL grade 6 selama satu tahun. Siswa mau belajar apa, skill-skill apa yang akan 
dikembangkan, konsep-konsep apa yang akan mereka pahami, pengetahuan apa yang akan mereka dapatkan, itu sudah 
terprogramkan di POI tadi.

 POI sudah ada guide-nya karena POI adalah bagian dari written curriculum IB bahwa POI harus memuat enam 
tema. Enam tema dari IB ini antara lain Who We Are, Where We Are In Place And Time, How We Express Ourselves, How 
We Organize Ourselves, How The World Works, dan terakhir Sharing The Planet. Kemudian di POI juga harus ada yang 
namanya Central Idea, artinya anak-anak ingin fokus meneliti apa di unit tersebut di tema tersebut. Contohnya seperti 
tema Who We Are yang memiliki cakupan yang luas, maka setiap grade difokuskan akan membahas apa. Sehingga 
walaupun sama-sama temanya Who We Are antara grade satu, grade dua, grade tiga, namun Central Idea-nya bisa 
berbeda. Misalnya sebagai contoh di grade satu membahas bagaimana pengenalan kepada keluarga, nanti di grade dua 
Who We Are-nya bagaimana kita memilih tokoh panutan.

 Jadi di Program of Inquiry (POI), lima hal itu harus ada mulai dari Central Idea, Line of Inquiry, kemudian Concept, 
dan Related Concept, Skill (skill yang harus dikembangkan apa), terakhir IB Profile.
Setelah itu, POI akan di-review karena harus diperbaiki dari hasil pelaksanaan setahun berjalan. “Oh ternyata untuk 
materi Who We Are, anak-anak sekarang lebih cenderung kepada kepercayaannya yang harus ditingkatkan, atau 
mungkin di tema How The World Works lebih banyak diangkat tentang kerusakan bumi karena sedang happening 
sekarang. Jadi harus di-review terus disesuaikan dengan kondisi yang sesungguhnya saat ini terjadi. Jadi pembelajaran 
kita ini itu tidak ketinggalan jalan. Jangan sampai anak-anak itu sekarang sudah eranya artificial intelligence belajarnya, 
materi, dan contohnya masih pembelajaran terdahulu misalkan cara berkomunikasi lewat pos atau apa nah sekarang 
harus ditambahi materi bagaimana berkomunikasi secara virtual,” tambah Mrs Yanti, CO PYP coordinator EL Al Firdaus.

 Selain itu di POI juga terdapat Line of Inquiry (LOI) sebagai fokus pembelajaran. “Lalu di POI juga harus ada yang 
namanya Line of Inquiry. Nah, Line of Inquiry itu berisikan fokus apa saja yang mau dipelajari oleh anak. Kalau tadi Central 
Idea itu ide besarnya, kemudian Line of Inquiry itu misal contoh tentang keluarga apa aja yg mau dipelajari dari keluarga. 
Yang dipelajari misalkan hubungan antar keluarga kemudian dampak dan peran keluarga dalam kehidupan kita.” Ucap 
Mrs. Yanti. 

THREE WAY CONFERENCE

 Three Way Conference di jenjang EY terjadwal 27-30 Juli 2020, dimana terjalin komunikasi tiga arah antara 
guru, orangtua dan siswa , berlandaskan form student smart plan yang telah terbagi pada saat open class kemarin
 Komunikasi yang dilakukan lewat video call masing-masing orangtua tersebut berlangsung dengan baik, meskipun ada 
beberapa orangtua yang me reschedule jadual nThree Way Conference di jenjang Early Years terjadwal pada tanggal 27-
30 Juli 2020, di mana terjalin komunikasi tiga arah antara guru, orang tua dan siswa. Berlandaskan form student smart 
plan yang telah terbagi pada saat Open Class yang diadakan kemarin

 
Form student smart plan yang telah dirancang, bisa ditambahi ataupun dikurangi sesuai dengan kemampuan siswa. 
Apabila orang tua melihat ananda mampu melampaui target dari yang diberikan oleh guru, mereka berhak meminta 
indikator yang setingkat lebih tinggi dari yang sudah direncanakan.

 Terima kasih untuk Ayah Bunda yang sudah mengikuti Three Way Conference. Semoga dua bulan ini target yang 
sudah dibuat dan disepakati oleh semua pihak bisa berjalan dengan baik. Yang terpenting, semua Ayah Bunda tetap 
semangat di rumah, jika ada kesulitan kami siap membantu. Selamat berkarya, selamat stay di rumah bersama anak-
anak, jaga kesehatan, jaga iman dan imunnya.
ya terkait dengan pekerjaan. Waktu pelaksanaan pun dibikin fleksibel karena memang ketiga point utama di atas harus 
ada. Tidak boleh ada perwakilan wali selain orangtua.
Form student smart plan yang telah tertulis, bisa di tambahi ataupun dikurangi sesuai dengan kemampuan siswa. Apabila 
orangtua melihat bahwa anak mampu melampaui target yang diberikan oleh guru, mereka berhak meminta indicator yang 
setingkat lebih tinggi dari yang tertulis.

  Komunikasi yang dilakukan lewat video call masing-masing orang tua tersebut berlangsung dengan baik, 
meskipun ada beberapa orangtua yang me-reschedule jadwalnya terkait dengan pekerjaan. Waktu pelaksanaan pun 
dibuat sefleksibel mungkin karena memang ketiga unsur utama di atas harus ada. Tidak boleh ada perwakilan wali selain 
orang tua.



 Masyarakat tetap mampu beradaptasi dengan keadaan, salah satunya mengubah bentuk dari sebuah 
tradisi. Benar, sudah beberapa kali perayaan di tahun 2020 yang biasanya menjadi media untuk saling 
berkumpul dan berinteraksi secara tatap muka, terpaksa harus dibatasi, termasuk dalam memeriahkan acara 
HUT ke-75 RI. Di hari kemerdekaan ini, tradisi di dalam rakyat tidak bisa dilaksanakan secara utuh, seperti 
merayakan lomba di daerahnya masing-masing, melanjutkannya dengan malam tirakatan, serta 
melaksanakan upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih dengan format lengkap. Semua kegiatan itu harus 
dikontrol ketat oleh segenap warga untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Kegiatan yang melibatkan 
interaksi langsung harus dikurangi, mengubahnya menjadi agenda virtual.

 Seperti Upacara Pengibaran Bendera dalam Peringatan Ulang Tahun Ke-75 Republik Indonesia yang 
diadakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Al Firdaus pada hari Senin, 17 Agustus 2020. Upacara yang 
memadukan teknik daring dan luring tetap dilaksanakan atas dasar semangat yang hendak diperjuangkan 
oleh segenap warga sekolah. Untuk teknisnya, setiap unit mengirimkan perwakilan tenaga pendidiknya untuk 
mengikuti upacara luring yang diadakan di unit EL PYP Al Firdaus. Upacara yang dimulai tepat pukul 08.00 
WIB tersebut juga disiarkan secara live melalui kanal YouTube Al Firdaus World Class Islamic School dan juga 
melalui aplikasi Zoom, sehingga para siswa bisa menyaksikan prosesi upacara di rumah masing-masing.

 Meski upacara hanya berlangsung selama satu jam, namun eksistensinya perlu diapresiasi karena 
menjadi bukti bahwa kita semua adalah pribadi yang tangguh, yang tidak gentar dalam memperjuangkan 
kemerdekaan meskipun harus dilaksanakan secara terbatas. Selain tidak utuh dalam hal formasi, kendala 
yang dirasakan selama Upacara Bendera, 17 Agustus 2020 kemarin adalah masalah teknis, namun hal itu 
dapat segera diatasi.

HOME BASED LEARNING DAN APLIKASI CLASS DOJO

 Penggunaan dan pemanfaatan teknologi menjadi bagian yang penting sebagai pendukung belajar 
siswa. Beberapa aplikasi yang dimanfaatkan sekolah dalam Home Based Learning di antaranya adalah 
dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, Zoom Meeting, Google Drive serta aplikasi ClassDojo.

 Pandemi Covid-19 mengharuskan pembelajaran yang semula di kelas menjadi Pembelajaran Jarak 
Jauh (PJJ), sehingga mau tidak mau siswa PYP Al Firdaus belajar di rumah dengan materi-materi yang dikirim 
melalui internet oleh para guru dengan tetap berorientasi pada Unit of Inquiry (UOI) yang disediakan. 
Pembelajaran Jarak Jauh ini dikembangkan dengan pendekatan dan konsep belajar yg sama ketika 
pembelajaran tatap muka, namun yang menjadi pembeda adalah metode dan aplikasi yg digunakan selama 
pembelajaran berlangsung. 

 Dalam memberikan materi pembelajaran sesuai UOI, guru juga dapat menggunakan link You Tube. 
Ada pula yang berkreasi dengan menciptakan video pembelajaran sendiri. Materi pembelajaran yang 
diajarkan tidak selalu berupa video aktifitas, sekali waktu juga berupa keterampilan life skill.

 Aplikasi ClassDojo sendiri mulai aktif digunakan sebagai platform pembelajaran sejak bulan Agustus. 
Mengapa memilih aplikasi ClassDojo? karena fitur ClassDojo terbilang cukup lengkap dan sesuai dengan 
kebutuhan tingkat perkembangan siswa PYP Al Firdaus. Akses untuk orangtua dan anak juga terangkum 
dalam satu akun, sehingga lebih mudah dalam hal pengawasannya. Untuk refleksi pembelajaran, siswa dan 
guru memakai aplikasi lain seperti Zoom Meeting untuk menciptakan dialog yang interaktif.

 Keuntungan dari Home Based Learning ini adalah siswa dan guru maupun orangtua dapat melakukan 
akses di manapun dan kapanpun, sehingga dapat melatih siswa untuk belajar mandiri. Kebijakan Home Based 
Learning telah disosialisasikan kepada orangtua termasuk bagaimana cara mengaplikasikan platform 
ClassDojo. Jika orang tua memiliki permasalahan dalam penggunaannya, Al Firdaus siap membantu.

UPACARA VIRTUAL HARI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 2020
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