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 Otorisasi di PYP ini merupakan salah satu 
tahapan yang sangat penting bagi TPP-SD Al 
Firdaus untuk menjadi sekolah yang resmi 
menggunakan f ramework In ternat ional 
Baccalaureate® (IB) setelah dua tahun lamanya 
menyandang predikat kandidasi. Puncak 
otorisasi PYP SD Al Firdaus diadakan selama 2 
hari, yakni pada 21-22 Oktober 2020. Untuk 
pelaksanaannya sendiri diadakan secara virtual 
melalui aplikasi Zoom Meeting bersama 2 orang 
asesor perwakilan dari IB Organization, yakni 
Mrs. Fifi Anggraini dan Mrs. Adi Lakshmi dari 
India.

 Begitu juga dengan orang tua, jika orang tua sebelumnya berpikir memprioritaskan nilai dan menyerahkan pendidikan anaknya oleh sekolah, maka era 
tersebut sudah tidak seperti itu lagi. Dengan framework IB, yang diutamakan adalah karakter, skill, voice, choice, ownership sang anak. Otomatis jika karakter dan 
skill-nya itu sudah bagus, pengetahuan anak-anak juga akan bertambah seriring waktu. 

 Dengan demikian manfaatnya untuk anak-anak tentunya mendapatkan guru yang qualified, artinya guru-guru yang tentu memiliki kredibilitas dan 
kompetensi yang standarnya sudah terjamin. Hal ini dikarenakan guru-guru di sekolah IB wajib mengikuti pelatihan khusus dari IB. Selain itu jika anak-anak hendak 
melanjutkan sekolah ke luar negeri atau ke kota lain bisa langsung diterima di sekolah-sekolah IB di seluruh dunia karena sudah terstandardisasi (Terotorisasi).
 Selain manfaat di atas pastinya anak-anak mendapatkan pendidikan karakter yang baik, pendidikan dengan mengedepankan keterampilan yang tentunya 
ini menjadi bekal mereka untuk kehidupannya di 15 - 20 tahun tahun yang akan datang.
 Alasan sekolah Al Firdaus memilih IB sebagai framework pembelajarannya dikarenakan IB tidak hanya mengedepankan knowledge atau pengetahuan saja 
tetapi juga mengedepankan pembentukan karakter yang biasa dikenal dengan istilah 10 learner profile. Hal ini sejalan dengan visi misi Al Firdaus yang lebih 
mengedepankan pengembangan karakter selayaknya sekolah Islam pada umumnya: Mempelajari adab terlebih dahulu kemudian mempelajari ilmu. 
 Lalu yang kedua adalah pengembangan skill atau keterampilan. Ada beberapa skill yang nantinya akan diperlukan anak-anak di masa yang akan datang. 
Lalu yang ketiga IB memiliki filosofi student oriented di mana pendidikan berpusat kepada siswa, artinya semua potensi yang ada di diri siswa akan dikembangkan. 
Tidak ada istilah anak bodoh, semua anak itu cerdas dengan potensinya masing-masing. Yang terakhir adalah, karena IB dikenal luas di beberapa negara. Itu 
menjadikan alasan kenapa Al Firdaus memilih IB sebagai kurikulum internasional.
  Setelah otorisasi ini diharapkan semua keluarga Al Firdaus World Class Islamic School semakin bersemangat untuk terus memperbaiki kualitasnya baik dari 
kualitas guru maupun fasilitas yang ada karena dengan terotorisasi ini bukan berarti akhir dari perjalanan tapi justru menjadi awal dari perjalanan PYP Al Firdaus.

 Agenda ini diawali oleh beberapa rangkaian untuk mendukung proses otorisasi, mulai dari pengiriman dokumen dan naskah pembelajaran, video-video 
evidence (bukti) pembelajaran, dan sebagainya yang keseluruhan dikirimkan sebelum tanggal 21 - 22 Oktober 2020. Lalu pada tanggal 5 Oktober 2020 diadakan 
Live School Tour yang secara teknis seperti video call agar Mrs. Fifi dan Mrs. Adi Laksmi bisa melihat situasi dan kondisi Sekolah Al Firdaus secara langsung. 
 Otorisasi PYP ini melibatkan semua warga Al Firdaus mulai dari pihak yayasan, PYP leader, teacher, staff, perwakilan siswa dari Grade 1-6, serta perwakilan 
Wali Murid. Semuanya terlibat dalam menyukseskan otorisasi PYP.
Persiapan untuk otorisasi ini dimulai dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Dimulai dari persiapan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi guru, perubahan 
paradigma dalam belajar, metode pembelajaran yang diubah sesuai dengan framework IB, kemudian mengedukasi orang tua agar sejalan dengan filosofi IB. 
 Jika kita menilik satu dasawarsa lalu, guru biasanya mengajar dengan cara hanya menerangkan materi kepada anak-anak di depan kelas, sekarang 
framework tersebut harus dikaji ulang dengan banyak perubahan, salah satunya menggunakan inquiry-based learning, jadi anak-anak dipantik agar lebih aktif 
mencari pemecahan suatu masalah dan dilibatkan dalam proses pembelajaran.

 Dengan resmi terotorisasinya PYP Al Firdaus menjadi sekolah IB pertama di Jawa Tengah, tentunya standar pembelajaran, standar pengajaran, standar 
resources, standar fasilitas, dan lain sebagainya akan dipantau berkala oleh pihak IB sesuai dengan standard and practice dari mereka. 

Otorisasi IB Primary Years Programme (PYP)



 Wabah COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia menuntut manusia untuk menjadi lebih kreatif. Tahun ini SD Al Firdaus kembali mengadakan exhibition. 
Exhibition tahun ini cukup unik karena memanfaatkan konsep virtual staging yang terdiri dari Zoom Meeting dan Website. Penasaran ngga sih kok bisa ya kita 
mengadakan pameran yang biasanya di aula menjadi format online? Yuk, simak terus artikel ini!

1. Who we are (siapa kita)

Rangkaian acaranya sendiri terdiri dari proses penelitian, proses asesmen yang diadakan pada 24-26 November 2020 dengan para PYP Leader, dan Virtual 
Staging sebagai puncak kegiatan yang diadakan pada 5-7 Januari 2021. Virtual Staging ini merupakan selebrasi yang bersifat terbuka dan bisa diikuti oleh seluruh 
adik kelas, sekolah lain, serta publik.

PYP Exhibition adalah salah satu program yang wajib dilaksanakan sebagai sekolah yang sudah menggunakan kurikulum IB. Exhibition di Sekolah Al Firdaus 
hanya melibatkan siswa Grade 6 untuk menunjukkan pemahaman mereka mengenai pembelajaran yang telah mereka dapatkan selama duduk di jenjang PYP 
(Primary Years Program). Isu-isu yang mereka ambil berasal dari tema transdisciplinary yang telah mereka pilih untuk digali lebih dalam, antara lain:

2. Where we are in place in time (di mana tempat kita berada dan waktu)
3. How we express ourselves (bagaimana kita mengekspresikan diri)
4. How the world works (bagaimana dunia bekerja)
5. How we organize ourselves (bagaimana kita mengatur diri)
6. Sharing the planet (berbagi planet)

 Sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia, Exhibition dilakukan secara berkelompok, namun karena kondisi yang tidak memungkin untuk bertemu secara 
intens maka event ini dilakukan secara individu dan guru menjadi mentor bagi setiap siswa. 

• Terlibat dalam penelitian kolaboratif yang mendalam,
• Memberi siswa kesempatan untuk menunjukkan hak pilihnya dan tanggung jawab untuk pembelajaran mereka,
• Memberikan siswa kesempatan untuk menunjukkan atribut profil Siswa IB dalam konteks otentik,
• Memberi siswa kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai perspektif (Sudut pandang),
• Menyediakan proses otentik bagi siswa untuk memantau, mendokumentasikan dan mempresentasikan pembelajaran yang telah mereka dapatkan,

• Menyatukan siswa, guru, dan anggota komunitas pembelajar lainnya dalam proses kolaboratif,
• Memberikan konteks otentik bagi siswa untuk merenungkan pendidikan PYP mereka,
• Mendukung siswa secara moril dengan merayakan proses transisi mereka ke tahap pendidikan berikutnya,
• Memberikan tugas otentik bagi komunitas pembelajar untuk mengevaluasi penerapan PYP-nya,

• Memberi siswa kesempatan untuk mensintesis dan menerapkan pembelajaran mereka,

• Memberi siswa kesempatan untuk terlibat dengan komunitas pembelajaran yang lebih luas dan merayakan pencapaian mereka.

 Dalam hal ini setiap sekolah yang sudah terotorisasi oleh framework International Baccalaureate® (IB) seperti PYP Al Firdaus bebas menentukan kapan 
akan menyelenggarakan Exhibition.

 Tujuan dari acara Ekshibisi PYP tidak lain adalah untuk mendorong dan memungkinkan siswa untuk:

• Mengambil tindakan sebagai hasil dari pembelajaran mereka,

 Solusinya adalah, mentor memberikan time schedule dan milestone dari proses mentoring. Kemudian setiap hari homeroom teacher ikut mengingatkan 
serta mengontrol setiap proses siswa didik di kelasnya. Langkah lain untuk mengantisipasi kesulitan adalah diagendakannya Coaching Exhibition setiap Jumat 
melalui Zoom yang diikuti oleh siswa Grade 6, Homeroom Teacher Grade 6, dan guru tamu yang support kegiatan Exhibition.

Kendala yang ditemukan saat rangkaian acara ini berjalan adalah bagaimana siswa berusaha menentukan ide, central idea, line of inquiry, key concept, hingga 
bagaimana menentukan narasumber ketika semuanya harus dikonsultasikan dari jarak jauh. Kegiatan-kegiatan tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama 
daripada mendiskusikan secara tatap muka langsung antara siswa dengan mentor.

 Alhamdulillah, pelaksanaan Exhibition di PYP Al Firdaus yang sudah berlangsung 2 kali sejak tahun 2019 ini berjalan dengan baik. Pengalaman proses awal 
hingga proses akhir inilah yang ternyata membekas dan memberikan kesan tersendiri bagi anak didik Grade 6. Pengalaman praktik lapangan, belajar secara 
langsung dengan kasus nyata, hingga melakukan pengamalan (action nyata) dari penelitiannya sebagai kemanfaatan hasil penelitian bagi lingkungan di 
sekitarnya.

EXHIBITION PYP AL FIRDAUS



 Sekolah Al Firdaus yang ber-framework International Baccalaureate® (IB) tentu akan menyelenggarakan berbagai kegiatan agar anak-anak memiliki profile 
open-minded, knowledgeable, thinkers, communicator, dan principled sejak dini. Anak-anak Early Years dari jenjang PRE-K sampai dengan K2 berkolaborasi 
dengan HRT dan orang tua membuat sebuah karya yang merepresentasikan pemahaman mereka tentang materi pembelajaran. Anak-anak diberikan ruang untuk 
memilih materi sesuai bakat dan kecenderungan minat mereka. Agenda ini diberi nama Student Led Conference (SLC). 
 Ananda mempresentasikan apa yang telah dipelajarinya dalam bentuk video. Kemudian ditayangkan secara daring melalui aplikasi Zoom Meetings pada 
hari Rabu, 16 Desember 2020 untuk jenjang PRE-K (45 siswa); Kamis, 17 Desember 2020 untuk jenjang K1 (37 siswa) dan Sabtu, 19 Desember 2020 untuk 
jenjang K2 (48 siswa).

 Di PYP-Early Years Al Firdaus, anak-anak sejak dini sudah dibiasakan untuk aktif bertanya, mengemukakan ide, mengamati, menemukan, mencoba hal-hal 
baru, berlatih membuat karya sendiri, dan bahkan menyampaikan laporan hasil belajar mereka. 

 Waktu yang diberikan untuk presentasi masing-masing siswa adalah 3 menit. Terdapat juga sesi tanya jawab antara anak dengan anak, maupun anak 
dengan orangtua. Beragam pertanyaan mereka ajukan dan dengan beragam cara pula mereka menjawab. Harapan yang diinginkan adalah anak-anak tetap 
senang belajar, tambah percaya diri, dan bangga dengan karya dan capaian belajarnya.
 Ingin melihat keseruan dari event Student Led Conferences (SLC)? Tentu rangkumannya bisa disaksikan di link Youtube 

STUDENT LED CONFERENCE (SLC)

PLEASE SCAN ME

QR BARCODE CHANNEL YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=pDg1aTOua24
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 Mereka bertukar ilmu tentang kesenian tradisional yaitu BATIK Indonesia dan WARLI India. Ini menjadi pengalaman yang sangat berharga dan tak 
terlupakan. Jadi, selama pandemi ini, pembelajaran dijaga secara optimal dan berkualitas. Agenda ini bertujuan untuk membuka wawasan baru dan menerapkan 
open-minded profile agar anak kita benar-benar menjadi bagian dari komunitas global.
 Lukisan Warli sendiri adalah bentuk seni yang pertama kali dikandung oleh suku Warli, yang berada di daerah pegunungan serta daerah pesisir perbatasan 
Gujarat dan Maharashtra dan sekitarnya. Lukisan-lukisan ini secara tradisional dilakukan dengan latar belakang coklat putih. Acara dimulai pukul 9 pagi WIB 
Anak-anak senang sekali ketika mereka mempraktikkan Gambaran Warli Art. Video keseruan dari kegiatan ini bisa disaksikan melalui video di Youtube 

 Pada Jumat, 20 November 2020, murid Grade 5 Al Firdaus School diajak berkolaborasi secara virtual dengan siswa Grade 5 Eastern Public School, Bhopal, 
India, dengan tema "Creative Art Exchange". Eastern Public School adalah sekolah Islam di India yang juga menggunakan framework IB.

CREATIVE ART EXCHANGE

PLEASE SCAN ME

QR BARCODE CHANNEL YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=501fmkPDVks&t=170s 



 14 Desember 2020 Al Firdaus mengadakan sharing virtual dengan Sekolah Madania, sekolah yang juga menggunakan framework IB yang terletak di Kota 
Bogor. Poin yang dibahas adalah bagaimana pelaksanaan Exhibition Project yang dilakukan oleh Anak Berkebutuhan Khusus di Grade 6 PYP Al Firdaus.
 Seperti halnya siswa lainnya, siswa inklusi kami pun terlibat dalam individual project pada Exhibition ini. Tema yang diangkat adalah sesuatu yang dekat 
dengan keseharian dan yang paling diminati anak. Komposisi dari siswa Inklusi beragam, mulai tingkat yang ringan-sedang-maupun berat. Semuanya mempunyai 
guru pendamping untuk mengakomodasi kebutuhan dalam hal akademik maupun non akademik.

 Ada pula siswa yang mengusung tema Tari Merak. Dengan lihai memperagakan gerakan dasar tari merak lengkap menggunakan kostum dan atribut yang 
mendukung. Hambatan emosi perilaku tak menyurutkan semangat nya tetap bisa berkarya di event ini.
 Ada juga siswa yang tetap antusias menyanyikan lagu “Andai Aku Telah Dewasa”. Saat jadwal presentasinya, dia tidak memaparkan slide presentasi 
selayaknya teman yang lain, tapi dia menampilkan video saat dia sedang bernyanyi. Tak mengapa, semua tetap bisa menikmati wisata edukasi virtual yang 
menarik dari semua siswa kami.
 Teknis pelaksanaan exhibition siswa inklusi inilah yang kami diskusikan bersama Madania School sebagai gambaran untuk pelaksanaan virtual Exhibition 
sekolah tersebut.

 Seorang siswa dengan kesulitan belajar sangat percaya diri dan paham betul apa yang dipresentasikan olehnya, ada siswa yang mepresentasikan 
“Budidaya Ayam Joper”, sebuah tema yang pas dan sangat dekat dengan kesehariannya di rumah. Selain paparan lisan, presentasinya dilengkapi dengan mind 
map, Slide PPT, dokumentasi kegiatan dari awal proses sampai akhir Exhibition, dan poster sebagai ajakan untuk menyayangi hewan dan dengan cara bagaimana 
manusia memperhatikan kebutuhannya.

SHARING WITH MADANIA SCHOOL

PROFESSIONAL DEVELOPMENT (PD) PYP WITH AL JABR SCHOOL

 Di penghujung tahun 2020 ini, tepatnya pada tanggal 5, 12, dan 21 Desember, perwakilan guru dari PYP Al Firdaus mengadakan Professional Development 
(PD) secara daring melalui Google Meet dengan narasumber Mr. Ryandika Anindra, PYP Coordinator Al Jabr Islamic School, Jakarta. Tujuan dari PD ini adalah 
penguatan kompetensi guru untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis konsep (concept-based learning) dan transdisciplinary learning.
Tiga pertemuan tesebut membahas tentang:

• The approaches to learning
• Within and across subject
 Perwakilan PYP Al Firdaus yang mengikuti PD sebanyak 25 guru dengan rincian 7 dari Early Years dan 18 dari Elementary. Diharapkan dari kegiatan 
tersebut, semua guru di PYP akan semakin mampu menerapkan pembelajaran berbasis konsep dan transdisciplinary learning, terlebih setelah PYP Al Firdaus 
resmi menjadi sekolah yang ber-framework Intenational Baccalaureate®.

• Transdisciplinary learning



BERKISAH MEMPERINGATI MAULID NABI

 Rabu, 28 Oktober 2020. Hangat mentari pagi menyapa pepohonan rindang di lingkungan EY Al Firdaus. Nampak beberapa orang berlalu lalang 
mempersiapkan panggung kecil di bawah rumah pohon. Ya, hari ini siswa-siswi PYP - Early Years (TPP) Al Firdaus menyaksikan story telling tentang Kisah Nabi 
Muhammad SAW dari Yahnda Boni dan penampilan guru-guru EY secara virtual melalui Zoom dan Youtube. 

3. Makan dan minum dengan tangan kanan dan duduk.
 Dan yang menjadi inti acara adalah dongeng dari yahnda Boni tentang peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Event ini dilaksanakan menyongsong 
peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW agar siswa-siswi Early Years lebih mengenal Rasullullah Muhammad SAW dan bisa meneladani sikap serta pribadi 
Beliau.

1. Membantu orang yang sedang mengalami kesusahan 

 Semoga kita semua bisa meneladani Rasullullah dan mengikuti sunnah-nya sehingga kita tergolong sebagai umat yang mendapatkan syafaatnya kelak di 
yaumul akhir. Aamiin.

Beberapa guru nampak piawai memainkan alat musik dan melantunkan beberapa lagu sebagai pembuka acara. Agenda selanjutnya adalah sosio drama yang 
secara teknis seperti pantomime yang mencontohkan kehidupan sehari-hari berdasarkan sunah nabi, seperti:

2. Meminta izin jika akan meminjam suatu barang

PLEASE SCAN ME

QR BARCODE CHANNEL YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=ExT0tMKx4AU 



BERKISAH “BUNDAKU HEBAT”

Untuk cerita lebih lengkap, kalian bisa menonton Yahnda Boni dan Bunda Iin melalui channel Youtube Al Firdaus 

 Diharapkan melalui kisah berdurasi 1.5 jam ini, anak-anak akan semakin mencintai serta menghormati ibunya. Karena Nabi Muhammad SAW sendiripun 
menyebut tiga kali untuk seorang ibu, baru kemudian bapak ketika ada salah satu sahabatnya yang bertanya tentang siapa yang harus kita hormati di dunia ini. 

22 Desember 2020 tentu kita kenal sebagai Hari Ibu di Indonesia. Meski terhitungnya sudah libur semester 1, namun Yahnda Boni ditemani oleh Bunda Iin hadir 
secara live untuk menceritakan sebuah dongeng bertemakan “BUNDAKU HEBAT”, yaitu sebuah kisah kehebatan seorang ibu bernama Fatimah Binti Ubaidillah, 
ibu dari Imam Syafi’i
 Dalam kisah ini, betapa doa seorang ibu menjadi inti dari kehidupan seorang Imam Syafi’i. Dari seorang anak yang ketika belajar hanya bermodalkan 
lembaran kertas usang yang didapatkan ibunya dari tempat sampah. Ia belajar kepada Imam Malik, dengan peralatan yang begitu sederhana dan fasilitas yang 
jauh berbeda dari teman-teman lainnya. Namun doa sang ibu selalu teruntai agar ia menjadi anak yang hebat. 
 Sampai kemudian ia berhasil menjadi seorang imam besar. Meskipun dia sudah terkenal dan mempunyai banyak harta, namun ketika akhinya ibunya 
mengizinkannya pulang, hanya sebuah kitab yang ia bawa pulang. Semua harta yang diperolehnya, disedekahkan tanpa sisa.

 Libur Semester 1 pada tahun akademik 2020-2021 telah dimulai sejak Senin, 21 Desember 2020. Tentu kegiatan belajar-mengajar jarak jauh otomatis 
terhenti. Namun hal seperti itu tidak menjadi alasan bagi guru-guru di Early Years PYP Al Firdaus untuk berhenti berkarya dan menebarkan manfaat bagi orang lain. 

PLEASE SCAN ME

QR BARCODE CHANNEL YOUTUBE
https://youtu.be/U52NOF3YuBo



BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH (BIAS)

 BIAS atau Bulan Imunisasi Anak Sekolah adalah salah satu bentuk kegiatan dari imunisasi lanjut pada anak sekolah usia sekolah dasar atau sederajat. 
Manfaat dari BIAS adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pada Awal Oktober 2020 kemarin, SD Al 
Firdaus mengadakan BIAS vaksin MR (Rubella dan Campak) untuk siswa Grade 1. Sedangkan pada November 2020, vaksin yang diberikan adalah vaksin Dt 
(Difteri) untuk siswa Grade 1, dan Td (Tetanus) yang merupakan imunisasi lanjutan dari imunisasi Dt agar anak semakin kebal yang diperuntukkan bagi siswa 
Grade 2 dan 5.
 Lalu bagaimana pelaksanaannya selama pandemi? Pelaksanaan selama pandemi yang pasti seluruh peserta dan nakes selalu menerapkan protokol 
kesehatan (sesuai 3M). Pelaksanaan dilakukan secara bergantian dengan cara mengatur jam kedatangan siswa, selanjutnya disediakan tempat khusus yang 
memiliki sirkulasi udara yang bagus untuk tempat transit. 
 Selanjutnya pada saat pemberian vaksin, siswa hanya boleh dipegangi oleh petugas, tenaga kesehatan, dan ortu yang mengantar. Tidak lupa dari 
sekolahan selalu menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer di setiap titik. Untuk Petugas imunisasi, mereka berasal dari petugas kesehatan UPTD 
Puskesmas Gilingan.



PYP CLASS MEETING

 Class Meeting adalah agenda yang berisikan aneka lomba yang diadakan saat pergantian semester. Dikarenakan wabah COVID-19, maka lomba tetap 
diagendakan pada 10-11 Desember 2020 melalui Zoom Cloud Meeting. Lomba yang dikompetisikan ada 4 kategori, yaitu Puisi, Presenter, Stand Up Comedy, dan 
Tahfidz.

Selamat untuk semua pemenang, yang belum menang jangan patah semangat yaa, teruslah berkarya!

 Untuk lomba puisi, pesertanya dari Grade 1 dan Grade 2, Lomba presenter diikuti oleh Grade 3 dan Grade 4, Lomba Stand Up Comedy diikuti oleh siswa 
Grade 5 dan Grade 6, Sedangkan Tahfidz diikuti oleh semua Grade, namun disesuaikan dengan target hafalan anak-anak di kelas. Untuk Pemenang ada 4 siswa di 
setiap kategori lomba, yaitu juara 1, 2, 3, dan juara harapan.

VIRTUAL VISIT

 Sama seperti Home Visit, di mana HRT mengunjungi rumah siswanya secara langsung, agenda virtual visit juga difungsikan untuk mengunjungi para 
siswanya secara pribadi dan personal namun virtual, seperti video call pada umunya. 
 Untuk teknis pembelajaran, anak-anak diberikan choice board, ada sekitar 6 atau 9 disesuaikan dengan grade masing-masing, kemudian siswa akan 
memilih choice board-nya, kemudian mereka akan bermain dengan HRT-nya. Isi Choice board sendiri ada permainan yang seru dan ada juga materi dasar yang 
akan disampaikan oleh HRT (semacam penguatan materi). 
 Kemudian ada situasi di mana guru mapel tertentu masuk, tentunya disesuaikan juga dengan kebutuhan tiap anak. Ada anak yang sudah menguasai materi 
misalnya bahasa arab, jadi si anak tidak memerlukan kunjungan dari guru mapel Bahasa Arab. Tapi mungkin ada anak yang kesulitan, nanti ada guru mapel yang 
ikut bergabung. Strategi ini tidak untuk semua siswa, hanya anak tertentu saja yang benar-benar merasa membutuhkan, jadi tidak ada kesenjangan pengetahuan 
dan pemahaman antara murid satu dengan muridnya sehingga terciptalah keadilan dan kesetaraan.



PAS

 Keberjalanan PAS 1 sendiri membutuhkan kejujuran dari siswa, agar siswa dapat bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai 
manifestasi dari profile learner principled. 

 Akhirnya PAS 1 telah terlewati dengan baik. PAS (Penilaian Akhir Semester) merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendapatkan penilaian secara 
Kurikulum 2013 (K13), sehingga PAS tetap diadakan walaupun pada masa pandemi. Penilaian ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Sekolah Al Firdaus, 
baik untuk akhir semester 1 dan semester 2.

Soal yang telah dibagikan kepada orang tua untuk kemudian diberikan ke anak untuk dikerjakan di rumah. Sekolah memberikan waktu selama seminggu kepada 
anak-anak untuk mengerjakan soalnya di rumah. Tentunya dalam kegiatan ini telah mendapatkan saran dari Bu Ainul Qoyim selaku Kepala Sekolah SD Al Firdaus 
dan juga arahan dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

 Dalam satu minggu pelaksanaan, setiap pagi ada arahan dari homeroom teacher kepada anak-anak. Arahan ini bukan penguatan secara akademis, namun 
guru lebih menekankan karakter kepada anak-anak mengenai kejujuran, percaya diri, dan rasa tanggung jawab. Pelaksanaan briefing dimulai pukul 8.00 pagi 
sampai 8.30, setelah itu anak-anak bisa melaksanakan tes sesuai jadwal. Setelah pelaksanaan PAS selama seminggu di rumah, orang tua mengembalikan soal 
dan lembar jawab ke sekolah.

 Untuk pelaksanaannya tentu berbeda saat di masa pandemi seperti sekarang ini. Setelah semua soal tercetak dan dimasukkan kedalam amplop coklat, 
orang tua mengambil soal ke sekolah. Pengambilan soal tentunya sudah sesuai jadwal yang ditentukan dan juga sudah sesuai protokol kesehatan yang berlaku. 

EARLY YEARS (EY) REPORT CARD

 Laporan pencapaian hasil belajar Semester 1 tahun akademik 2020-2021 di EY PYP Al Firdaus telah terlaksana pada hari Jumat, 18 desember 2020. 
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual dan dikemas dalam agenda Parent Teacher Conference (PTC).

3. Link zoom meeting per orang tua siswa akan disampaikan oleh Homeroom Teacher kelas masing-masing.

 Alhamdulillah pelaksanaan kegiatan PTC ini berjalan dengan lancar, meskipun ada beberapa orang tua yang dijadwal ulang terkait dengan pekerjaan yang 
belum bisa ditinggalkan ketika jadwal konsultasi sudah dimulai.

Prosedurnya pembagian Report Card adalah sebagai berikut:

 Durasi waktu yang diberikan kepada masing-masing orangtua sekitar 20 menit. Ananda diharapkan bisa ikut serta di dalamnya, karena memang dalam 
pelaksanaan PTC ini harus ada tiga unsur, yaitu guru, orang tua dan siswa. 

1. File PDF report card semester 1 dikirim via WA ke orangtua siswa
2. Konsultasi report card melalui Zoom meeting

Rencana semula, penyampaian tersebut akan diberikan secara langsung kepada orangtua ananda dengan menerapkan protokol kesehatan yang lengkap, namun 
seiring adanya peningkatan kasus COVID-19 di wilayah Surakarta, maka EY PYP Al Firdaus mengambil langkah kebijakan untuk menyampaikan hal tersebut 
secara virtual.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

