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Unit of Inquiry (uoi)
An inquiry into rights and responsibilities in the 
struggle to share finite resources with other 
people and with other living things; 
communities and the relationships within and 
between them; access to equal opportunities; 
peace and conflict resolution

(Inkuiri terhadap hak dan tanggung jawab 
dalam perjuangan untuk berbagi sumber daya 
yang terbatas dengan orang lain dan makhluk 
hidup lainnya; komunitas dan hubungan di 
dalam dan di antara mereka; akses terhadap 
kesempatan yang sama; perdamaian dan 
resolusi konflik)



Biodiversity relies on maintaininng the 
interdependent balance of organisms within 

systems. 

Central Idea

Keanekaragaman hayati bergantung pada 
pemeliharaan keseimbangan organisme 

yang saling tergantung dalam sistem.



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

Siswa akan mengidentifikasi 
keanekaragaman hayati 
yang terdapat di alam. 
Siswa juga mempelajari 
komponen-komponen 
ekosistem, dan jenis-jenis 
ekosistem

Siswa mampu membuat 
kesimpulan tentang apa 
saja tanggung jawab 
manusia terhadap 
lingkungan

siswa akan  menganalisis 
bagaimana ekosistem, 
bioma, dan lingkungan 
adalah satu kesatuan 
yang memiliki 
ketergantuangan satu 
sama lain

siswa akan  
mengidentifikasi 
pengaruh interaksi 
manusia terhadap 
lingkungan dan 
ketidakseimbangan 
ekosistem

siswa akan menganalisis 
aktivitas pemerintah dan 
lembaga swadaya 
masyarakat yang bergerak 
di bidang lingkungan 
dalam upaya menjaga 
kelestarian lingkungan 

Siswa membuat aksi yang 
menunjukan kepedulian 
mereka terhadap 
lingkungan sesuai dengan 
minat dan pilihan siswa



Lines Of Inquiry
(focus yang akan dipelajari)

1.
 Ways in which ecosystem, 
biomes, environments are 
interdependent

 Cara di mana ekosistem, bioma, 
lingkungan saling bergantung

2.
 How human interaction with the 
environment can affect the 
balance of system

 Bagaimana interaksi manusia 
dengan lingkungan dapat 
mempengaruhi keseimbangan 
sistem

3.
The consequences of 
imbalance within ecosystem

 
Konsekuensi dari 
ketidakseimbangan dalam 
ekosistem



Expected Action
Students have an understanding of ecosystems and the 
importance of ecosystem balance for biodiversity. 
Students understand the consequences of ecosystem 
imbalance. Students also understand the effect of human 
intervention on the balance of the ecosystem, and try to 
have a good influence on the ecosystem around it. 
Students take action in the form of activities that show 
concern for the environment.Siswa memiliki pemahaman mengenai ekosistem dan pentingnya 

keseimbangan ekosistem bagi keanekaragaman hayati. Siswa 
memahami konsekuensi dari ketidakseimbangan ekosistem. Siswa 
juga memahami pengaruh campur tangan manusia terhadap 
keseimbangan ekosistem, dan berusaha untuk memberikan pengaruh 
yang baik bagi ekosistem yang ada di sekitarnya. Siswa melakukan 
aksi berupa kegiatan yang menunjukkan kepedulian terhadap 
lingkungan.



Test Pemahaman Akhir Unit

ALTERNATIF PILIHAN :
v Membuat video/vlog tentang ajakan untuk menjaga kelestarian lingkungan.
v Membuat foto kegiatan yang dilakukan dalam menjaga lingkungan, 

menuliskan cerita dan mempresentasikannya.
v Membuat poster berisi ajakan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan 

mempresentasikannya.
v Membuat lagu/puisi tentang ajakan untuk menjaga kelestarian lingkungan. 

Dinyanyikan/dibacakan puisinya. Kemudian mempresentasikan maksud 
dari karya yang dibuatnya.

v Merekam tentang pemeliharaan hewan misal ikan di akuarium 
menjelaskan tentang ekosistemnya, dan memuat ajakan untuk 
memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan. (divideo, direkam)

v Membuat diorama ekosistem (bebas yang mana) dijelaskan dengan detail 
hubungan dan interaksi yang terjadi di dalamnya, dan memuat ajakan 
untuk memelihara kelestarian ekosistem



Pelajaran yang berada dalam Unit Inkuiri

Subject within the 
Unit of Inquiry
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1. Memahamkan pada central idea dengan 
materi keanekaragaman hayati, saling 
ketergantungan dalam sistem

2.  Memahami LOI pertama (ketergantungan 
ekosistem) memberikan pengetahuan 
tentang komponen ekosistem, dan 
hubungan saling ketergantungan 

 

1.  Memahami LOI pertama (interaksi manusia 
dalam ekosistem), memberikan pengetahuan 
tentang peran manusia sebagai khalifah di 
bumi dan ayat-ayat Al Qur’an yang terkait

 

Science

2.  Memahami LOI kedua 
(tanggung jawab manusia), memberikan 
pengetahuan tentang peran dan tanggung 
jawab manusia terhadap alam sesuai dengan 
Al Qur’an dan Al Hadits

 

3.  Memahami LOI kedua (interaksi manusia 
dalam ekosistem) memberikan 
pengetahuan tentang pengaruh kegiatan 
manusia dalam ekosistem

Islamic Studies

4.  Memahami LOI ketiga 
(ketidakseimbangan ekosistem) 
memberikan pengetahuan tentang 
pengaruh ketidakseimbangan ekosistem



1. Memahamkan pada central idea 
dengan materi teks non fiksi

2.  Memahami LOI pertama, kedua, dan 
ketiga dengan memberikan bahan 
bacaan teks non fiksi dan 
menganalis fakta-fakta dalam teks 
yang terkait dengan Ide Sentral dan 
Batasan Inkuiri

Bahasa IndonesiaArt

1.    Memahami LOI kedua (interaksi 
manusia), memberikan pengetahuan 
tentang gambar bercerita untuk 
membangun persepsi tentang 
lingkungan



2.  Memahami LOI pertama 
(ketergantungan ekosistem) dengan 
memberikan pengetahuan mengenai 
ekosistem bawah laut dan saling 
ketergantungan di dalamnya.

Bahasa InggrisSocial

1.    Memahami LOI kedua (interaksi 
manusia), memberikan pengetahuan 
tentang peran pemerintah dan Lembaga 
Swadaya Masyarakat yang peduli 
terhadap lingkungan.



Pelajaran yang berada di luar Unit 
Inkuiri

Subject out the Unit  
of Inquiry
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1. Memahamkan pada central idea melalui 
konsep Hubungan (Connection) dengan 
materi Jarak, Waktu, Kecepatan dan 
volume, waktu, debit.

1. Memahamkan pada central idea melalui 
konsep Keseimbangan (Balance) dengan 
materi Pencak Silat dan Permainan Bola 
Kecil

 PEMath

2.  Memberikan pengetahuan tentang 
materi yang berkaitan dengan 
kecepatan dan debit

2.  Memberikan pengetahuan tentang 
materi yang berkaitan dengan Pencak 
Silat dan Permainan Bola Kecil



Arabic

1. Memahamkan pada konsep 
hubungan (connection) dengan 
materi warna terkait alam (buah, 
daun)

2.  Memberikan pengetahuan tentang 
materi yang berkaitan dengan kosa 
kata tentang warna

1. Memahamkan pada konsep 
keseimbangan (balance) dan saling 
ketergantungan (interdependent) 
dengan materi teks deskripsi 
kedadeyan alam dan menulis 
pasangan aksara Jawa

2.  Memberikan pengetahuan tentang 
materi yang berkaitan dengan teks 
deskripsi kedadeyan alam dan 
menulis aksara Jawa dengan 
pasangan

 

Javanese



Tahajji dan Tahfidz

1. Memahamkan pada konsep  sebab 
akibat (Causation) dan hubungan 
(Connection) dengan review materi 
dan Q.S Al Lail 



Needs Parent’s Support

 Menyediakan sumber 
belajar berupa buku, 

majalah, internet yang 
mendukung siswa agar 
memahami Unit Inquiry

Melaporkan tindakan anak 
yang mencerminkan 

pemahaman terhadap Unit 
Inquiry

Mendiskusikan materi yang dibahas 
dalam Unit Inquiry  ini di rumah 

Membantu 
mengembangkan skill dan 

attitude di rumah

Memberikan support dan 
motivasi terhadap effort 

siswa untuk memahamiUnit 
Inquiry



Upcoming event
04.

THREE WAYS CONFERENCE
2 - 6 November 2020

PERSONAL VIRTUAL VISIT
9 - 21 November 2020

GENERAL TEST PAS
1 – 12 Desember 2020



Pertemuan yang melibatkan guru, 
siswa dan orang tua

THREE WAYS CONFERENCE (TWC)

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

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.



SMART PLAN



Terima kasih telah menghadiri 
GRADE V UNIT OVERVIEW

Sampai jumpa di Virtual TWC!


