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Hi, welcome….!



Pemaparan UOI 3

Introduction :
UOI (Unit of Inquiry) 3
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Unit of Inquiry (uoi)
An inquiry into the ways in which we 
discover and express ideas, feelings, 
nature, culture, beliefs and values; 
the ways in which we reflect on, 
extend and enjoy our creativity; our 
appreciation of the aesthetic

Inkuiri terhadap cara kita menemukan 
dan mengekspresikan gagasan, 
perasaan, sifat, budaya, kepercayaan 
dan nilai; cara kita merenungkan, 
memperluas dan menikmati kreativitas 
kita; apresiasi kita terhadap estetika



Throughout history, people interact with 
and communicate with each other and 

communicate using arts 

Central Idea

Selama ini manusia berinteraksi dan 
berkomunikasi satu sama lain dengan 

menggunakan seni.



Mau belajar apa sih di tema ini? 
(unit overview)

Siswa berani menuangkan 
ide dan imajinasi melalui 
karya seni yang diminati.

Siswa mengetahui bahwa 
seni itu bisa menyampaikan 
pesan

Siswa mampu menampilkan dan 
mengekspresikan buah pikiran, 
imajinasi, melalui karya seni

Siswa dapat menjelaskan 
bentuk-bentuk komunikasi 
dan informasi melalui seni

Siswa mampu menyampaikan 
pendapat/pesan melalui seni yang 
mereka pilih



Lines Of Inquiry
(fokus yang akan dipelajari)

1.

How people 
communicate 
through arts

Bagaimana manusia 
berkomunikasi 

melalui seni

2.

How art works 
provide 
insight and 
information

Bagaimana karya 
seni memberikan 
wawasan dan 
informasi 

3.

The role of 
arts in 
different 
cultures, places 
and times
Peran seni dalam 
berbagai budaya, 
tempat, dan waktu 
.

4.

Development 
of art forms 
over time

Perkembangan 
bentuk seni dari 
waktu ke waktu 



Expected Action

- Students can explain forms of communication and information through art 
- Students dare to express ideas and imagination through works of art that 

they are interested in 
- Students are able to display and express thoughts, imagination, through 

artworks

- Dapat menjelaskan bentuk-bentuk komunikasi dan informasi melalui seni
- Berani menuangkan ide dan imajinasi melalui karya seni yang diminati
- Mampu menampilkan dan mengekspresikan buah pikiran, imajinasi,  
  melalui  karya seni 



Pelajaran yang berada dalam Program Inkuiri

Unit of Inquiry
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ART

1. Memahamkan pada central 
idea dengan fungsi seni 
sebagai sarana komunikasi dan 
sebagai penyampai pesan.

2. Memahami LOI, bagaimana 
manusia berkomunikasi 
melalui seni

 
 

1. Memahamkan pada konsep 
perspektif dengan materi 
keragaman masyarakat 
Indonesia dari sisi keragaman 
suku dan budaya tiap  daerah. 

2. Memahami bahwa budaya di 
nusantara sangat beragam dan 
pentingnya mengenal kesenian 
yang ada di daerah tempat 
tinggal, serta daerah lainnya di 
Indonesia.

Social Studies

3. Mengajak siswa menyampaikan 
pesan melalui seni yang 
mereka pilih. 



1. Memahamkan pada konsep 
perspektif dengan materi, 
mengenal buku-buku sastra 
(cerita, dongeng), serta 
mengidentifikasi unsur-unsur 
intrinsik

 2. Membaca buku sastra dan 
dapat menguraikan pendapat 
pribadi tentang isi buku 
sastra tersebut, dari sudut 
pandang masing-masing.

 

Bahasa Indonesia

1. Memahamkan pada konsep 
perspektif dengan materi, seni Islam 
dan manfaatnya. Memahami seni 
dakwah walisongo. 

2. Memahamkan manfaat seni sebagai 
alat dakwah. Memahami seni dakwah 
Nabi Harun. Serta meneladani dakwah 
para Nabi dan walisongo

 

Islamic Studies

Jawa

Maca endah geguritan lan nggawe 
naskah geguritan. Uga nulis huruf 
Jawa kanthi bener. 



Pelajaran yang berada di luar Program Inkuiri

Subject out the 
Programme of Inquiry
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Mathematic

1. Memahamkan pada konsep 
causation dan transformation 
dengan materi dapat mencari data, 
mengolah data ke dalam tabel, lalu 
membuat diagram batang dari data 
yang didapatnya

2. Menentukan faktor dan kelipatan 
suatu bilangan. Mencari bilangan 
prima. Serta Menjelaskan faktor 
persekutuan,  faktor persekutuan 
terbesar (FPB), kelipatan 
persekutuan, kelipatan 
persekutuan terkecil (KPK) dari dua 
bilangan

1. Memahamkan hubungan antara central 
idea dengan materi science. 
Mengidentifikasi bagaimana bunyi dapat 
terjadi

2. Memahami bagaimana menerapkan 
sifat bunyi dan kaitannya dengan indra 
pendengaran. 

 

Science

3. Menerapkan sifat bunyi dan kaitannya 
dengan indra pendengaran. Memahami 
Nada. Serta memahami bahwa tidak 
setiap bunyi mampu ditangkap indra 
pendengaran manusia

 



English  
1. Memahamkan pada konsep change 

dengan materi kalimat dan pesan 
tertulis sangat sederhana. Menyalin 
kosakata bahasa inggris sangat 
sederhana secara tepat dan berterima.

2. Explain the pupils about our third 
theme and key concept change that 
we take and used in English lesson 
because we will learn about past 
simple form of regular verbs (change 
into simple present into past tense) 

1. Memahamkan pada konsep 
hubungan (connection) pada huruf 
hijaiyah yang terdapat tanda tasydid 
dan  pada bacaan Lam Jalalah.

2. Menyelesaikan membaca Al qur’an 
juz 3 dan juz 4. Menyambung huruf 
hijaiyah yang terdapat tanda tasydid 
dan bacaan Lam Jalalah di dalamnya 

3. Memahami konsep connection dalam 
menghafal QS Al A’la. Setelah 
mengulang QS At Taariq, Al Insyiqaq, 
Al Mutaffifin, Al Buruuj dan Al 
Infithar, menghafal QS Al A’la.

Tahajji Tahfidz



Arabic

1. Memahami struktur bahasa  
tentang profesi dikaitkan dengan 
isim isyarah ( kata tunjuk).

2. Merespon dengan melakukan  
percakapan sederhana. 
Membaca bacaan/teks 
sederhana. Menulis profesi 
tetangga sekitar rumah dalam 
bahasa arab.

.

Phisical Education

1. Memahamkan pada konsep aesthetic 
(keindahan) pada aktivitas seni bela 
diri dan gerak berirama.

2. Memahami prosedur gerak dasar 
lokomotor dan non lokomotoruntuk 
membentuk gerak dasar seni bela 
diri.

3. Memahami prosedur variasi gerak 
dasar langkah dan ayunan lengan 
mengilkuti irama (ketukan) tanpa/ 
dengan musik dalam aktivitas gerak 
berirama.



Needs Parent’s Support

2. Membantu dan 
mendampingi Ananda dalam 

ketuntasan tugas via ClassDojo 3. Mendampingi atau 
memantau ibadah Ananda 

di form ibadah.

1. Perangkat pembelajaran yang 
support (laptop/ smartphone) yang 

terkoneksi internet.

4. Membantu memantau Ananda 
mengikuti pembelajaran online 

melalui zoom.



Upcoming event
04.

2 Nov - 12 Dec 2020



Pertemuan yang melibatkan guru, 
siswa dan orang tua

THREE WAYS CONFERENCE (TWC)

Bersama mendiskusikan 
pembelajaran yang akan datang, 
siswa sebagai orang yang 
bertanggung jawab dalam melalui 
proses)

Penetapan tujuan baru dan semua 
pihak menentukan bagaimana 
mereka dapat mendukung 
pencapaian tujuan tersebut 
(smartplan)

Guru adalah bagian yang tak 
terpisahkan dari proses dan 
membuat catatan diskusi.

2 – 6 Nov 2020

PERSONAL VIRTUAL VISIT
9 – 21 Nov 2020

PYP EXHIBITION Grade 6
24 – 26 Nov 2020

GENERAL TEST - PAS
1 – 12 Dec 2020



CONTOH STUDENTS SMART PLAN



Terima kasih telah menghadiri 
VIRTUAL PARENT ORIENTATION

Sampai jumpa di Virtual TWC


