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■ Why, what and How SLC’s

■ ALFI Virtual SLC’s 2021
- Timeline
- Practice
- Preparation & Teacher’s support
- Video & scripts guidance

Today’s Agenda
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WHY SLC’s
Backgrounds and reasons
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What do IB S&P say ?

Sekolah memiliki sistem untuk melaporkan kemajuan siswa yang diselaraskan dengan filosofi 
penilaian program.

Pembelajaran dan perkembangan siswa yang terkait dengan semua karakter profil pembelajar 
IB dinilai dan dilaporkan.
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Assessment 
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Three-Way Conferences,  
Parent-Teacher Conferences,
Student-Led Conferences

Written Report 
Portfolio

REPORT

Recording & Reporting

CONFERENCE
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Student Led ConferencesWHY 
Ø Pembelajaran harus berpusat pada siswa
Ø Siswa harus melaporkan apa yang telah dia pelajari dan 

apa yang harus terus dipelajari
Ø Siswa harus berpartisipasi aktif dalam pembelajarannya
Ø Orang harus tua memiliki kesempatan untuk melihat 

pekerjaan anaknya dan mendukung pembelajaran 
mereka

Ø Menyediakan waktu untuk orang tua dan siswa 
membicarakan pembelajarannya
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WHAT SLC’s
Definition and form 
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Student-Led Conferences

source: 
Making the PYP Happen: A curriculum frame work for international primary education-
assesed curriculum - reporting-pg.52
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Student-Led Conferences

- Learning 

- Reflecting 

- Sharing

Knowleadge (mata pelajaran), Conceptual Understanding and 
Skills

Portfolio (karya/bukti pembelajaran), Project

Learner Profile (karakter), Strength (kekuatan), area of improvements, 
hambatan yang dialami serta cara mengatasinya selama proses 
pembelajaran

Menunjukkan kemampuan sbg hasil 
pembelajarannya dan refleksi terhadap proses 
pembelajaran yang dijalani
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Student Led Conferences is a time 
for you to come and listen to your 

child share their learning. 

The conference is facilitated by 
the teacher but led by the child. 

It is a fun time for families to 
collaborate and for the student to 

take the leadership role. 

Susan Powers 2015 coolteachingtools.blogspot.com
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What Do Portfolios Include?
■ Agenda/organizer
■ Student work/samples (evaluation)
■ Goal sheets (academic and behavioral)

Examples of Student Work to  Include 
in Portfolio

Tests  
Quizzes  
Group Work

Writing Assignments  

Illustrations/Graphs /Mindmap
Homework/Class work  Projects

Warm-ups / Visible Thinking tools

Drills
Interactive Notebooks/boards
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How SLC’s
Looks like - sound like - Feels like  & process
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§ Siswa memilih/membuat contoh-contoh karya yang 

akan dipresentasikan kepada orang tua sebagai sarana 

untuk menunjukkan pemahaman terhadap aneka 

pembelajaran yang berbeda (voice - choice)

§ Guru membimbing dan mendukung siswa 

dalam memilih karya dari berbagai 

pembelajaran dan merefleksikannya

§ Orang tua membantu siswa merefleksikan 

proses pembelajaran mengenali kekuatannya 

dan area-area yang perlu ditingkatkan
v Siswa mempresentasikan hasil 

pembelajarannya di depan orang tua

v Siswa mendemonstrasikan kemampuannya

v Siswa menjelaskan proses belajar yang 

dialami dan merefleksikan

Ø Rasa percaya diri (self-confident) akan 

muncul pada siswa

Ø Voice-choice-ownership (rasa tanggung 

jawab dan kemandirian siswa)  

Ø Motivated and reflective - Siswa akan merasa 

termotivasi dan mampu merefleksikan diriv Tanya jawab antara Orang tua dan siswa 

tentang kendala yang pernah dialami, cara 

mengatasi kendala dan area yang perlu 

ditingkatkan oleh siswa

v Diskusi antara siswa dan orang tua untuk 

merencanakan kesuksesan pembelajaran di 

masa yang akan datang

Ø Rasa Bahagia dan Bangga orang tua melihat anaknya 

memimpin conference dan mendemonstrasikan 

kemampuannya

Ø Collaborative & partnership - kolaborasi orang tua dan siswa 

akan terasa semakin erat
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Student-Led Conferences
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This is the process...

654321
Siswa dibantu 
oleh guru 
memilih/ 
membuat karya 
(portfolio) dari 
pembelajaran 
yang akan 
dilaporkan saat 
konferens.

Siswa dibantu 
oleh guru 
merefleksikan 
proses 
pembelajaran 
yang telah 
mereka 
dapatkan.

Siswa dibantu 
guru 
menyiapkan 
bahan/ ceklist/ 
naskah 
presentasi yang 
akan 
dipaparkan saat 
konferens

Siswa 
melakukan 
latihan 
presentasi di 
depan guru dan 
mulai 
menyusun 
undangan 
untuk orang 
tua

Orang tua hadir 
di sekolah dan 
diajak 
mengunjungi 
booth yang 
menampilkan 
berbagai karya 
dari berbagai 
pelajaran dengan 
dipandu oleh 
siswa

Orang tua 
memberikan 
feedback 
terhadap 
konference 
yang dilakukan 
siswa melalui 
form feedback 
yang diberikan

SLC ‘s Process  in normal situation
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Who’s Involved ? 

Memimpin jalannya konferensi 
dan menjelaskan proses dan 

capaian hasil belajarnya Menghadiri undangan yang 
diberikan oleh Siswa untuk 

menghadiri konferensi, 
menyimak penjelasan siswa dan 
memberikan feedback  kepada 

siswa

Menjadi fasilitator dan 
pembimbing bagi siswa dalam 

menyiapkan konferensi

Students
Parents

Teachers
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● Siswa berperan sebagai “Leader” 
yang memandu konferensi

● Siswa bertanggung jawab:
- Memilih dan menyiapkan berbagai hasil 
karya pembelajaran 
- Merefleksikan proses pembelajaran 
- Mengidentifikasi kekuatan dan area 
yang perlu ditingkatkan 
- 

- Mengundang/ menjadwalkan SLC 
dengan ortu serta merekamnya
- Menjelaskan proses dan hasil 
pembelajarannya serta menjawab setiap 
pertanyaan dari orang tua

● Keluarga/ Orang tua berperan 
sebaga “partner” dalam 
pembelajaran

● Orang tua bertanggung jawab:
- Memberikan penguatan, dorongan 
dan pujian;

- Mengajukan pertanyaan untuk 
membantu siswa merefleksikan 
pembelajaran mereka;

- Mendengarkan dan menghabiskan 
waktu bersama anak mereka selama 
konferensi;

- Melihat seperti apa sekolah melalui 
“mata anak mereka”

■Guru menjadi fasilitator untuk 
mempersiapkan siswa 
memimpin keluarganya melalui 
diskusi tentang kemajuan dan 
pembelajaran mereka.

■Guru bertanggung jawab untuk 
mengatur lingkungan 
konferensi. Misalnya:

- Penjadwalan
- Memandu pemilihan portofolio 
- Berlatih dengan siswa 
- Mengatur ruang pertemuan (saat 
offline)
- Menyiapkan naskah 
dan ceklist 

Roles & Responsiblities
Parents TeachersStudents
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Sample questions for parents to ask . . .
• Setelah mempresentasikan karyamu ini, hal apa yang membuatmu 

bangga?

• Mata pelajaran apa yang paling sulit bagimu dan mengapa?

• Bagaimana caramu mengatasi masalah atau kesulitan dalam belajar?

• Apa yang membuatmu paling bahagia saat belajar dan mengapa?

• Apa yang paling membuatmu frustrasi saat belajar dan mengapa?

• Bagaimana perasaanmu ketika mempelajari materi ini?

• Ketrampilan/ skill apa saja yang kamu terapkan dalam 

pembelajaran ini?

• Bagaimana mama/papa dapat membantu kamu mencapai tujuan 

belajarmu ?

• Hal apa yang menurutmu luar biasa dari presentasimu hari ini?

• Bagaimana perasaanmu saat memimpin konferensi ini dan saat 

mempresentasikan hasil pembelajaranmu?
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Hi, Welcome to Virtual SLC’s  2021
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Pembimbingan 
siswa dan 
persiapan materi 
yang akan 
dipaparkan siswa 
saat konferensi.

Sosialisasi Virtual 
SLC’s kepada 
orang tua saat 
Parent Orientation

- Siswa 
melaksanakan SLC’s 
dihadapan orang tua 
dan direkam dalam 
bentuk video

- Video SLC’s 
dikirimkan ke 
sekolah via google 
form 

- Semua video 
SLC,s dishare via 
Padlet

- Link untuk orang 
tua memberikan 
feedback mulai 
dibagikan

Batas akhir 
pengumpulan 
feedback orang 
tua terhadap 
konferensi yang 
telah dilaksanakan 
anaknya

7 Mei

Timeline and Process. . .

17
April 18 - 27

April
8 - 24
April
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v Siswa memiliki naskah tentang apa yang 
harus dikatakan

v Siswa memiliki portofolio/ karya yang harus 
ditampilkan

v Siswa merekam konferensi mereka dan 
mengunggah videonya melalui Google Drive

v Orang tua mengajukan pertanyaan dan 
pemikiran mereka tentang proses 
pembelajaran kepada siswa 

v Orang tua memberikan umpan balik  
terhadap konferensi

v Guru membimbing dan mendorong siswa 
menyiapkan konferensi

v Semua video SLC’s akan diunggah di padlet
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● Prepare your product or worksheet that you want 
to present
Persiapkan hasil produk mu atau worksheet yang 
ingin kamu sampaikan ke orang tua

● Prepare your stuffs or stationary if you want to 
demonstrate something
Persiapkan perlengkapan atau alat tulis jikan kamu 
ingin mendemonstrasikan sesuatu

Apa yang harus dipersiapkan Anak 
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Step 1
Guru membimbing 
dan mendampigi 

siswa dalam memilih 
pelajaran mana yang 

akan disampaikan dan 
dijelaskan saat 
konferensi

Step 2
Homeroom teacher 
dan Specialist Subject 

Teacher 
berkoordinasi untuk 

melakukan 
pendampingan 

terhadap siswa dalam 
menyiapkan materi 

konferensi

Step 3 
Guru mendiskusikan 
lebih lanjut bersama 
siswa mengenai apa 
yang ingin di 
presentasikan, apa 
saja yang akan 
dijelaskan dan  
bagaimana langkah2 
nya

Step 4 
Membimbing siswa 
untuk merefleksikan, 

perasaan yang 
dialami, challenge 

yang dihadapi, area of 
improvement, learner 
profile, konsep, ATL 

Skill
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Apa sih yang harus disampaikan saat presentasi (kepada orang tua) 
di video?

What I’ve been Learning / Apa yang 
sudah aku pelajari

PYP elements (Konsep, Ketrampilan dan 
Learner Profile) yang telah digunakan

Reflection on my progress / Refleksi diri

Challenge I experienced / Tantangan yang 
aku alami
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Script ini hanya contoh saja ya, bisa dikembangkan lebih keren lagi !
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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh..
Terima kasih ayah bunda, hari ini telah meluangkan waktu untuk 
mendengarkan apa yang aku sampaikan..

Hari ini aku akan menunjukkan, bagaimana aku mempelajari ......(misal 
perkalian), dan akan menunjukkan .... (bagaimana sih aku menyelesaikan 
soal soal perkalian)

Tantangan yang aku alami adalah .... (saat menghafal perkalian) Tapi 
sekarang, Aku sudah menghafal perkalian sampai dengan perkalian 7 loh.. Di 
kelas, ust, selalu memberikan tebak-tebakan perkalian, akhirnya aku hafal 
perkalian 7.  (Jelaskan bagaimana cara kalian mengatasi 
kesulitan/tantangan yang dihadapi)

Nah sekarang aku akan tunjukkan ya salah satu cara menghitung perkalian 
dari penjumlahan yang berulang (mendemonstrasikan hal yang sudah kamu 
kuasai dan pelajari)
Aku juga bisa menghitung perkalian dengan menggunakan jaritmatika. Coba 
bunda berikat aku tebakan...(ajak ortu berinteraksi)
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Aku menggunakan konsep form (sebutkan 1-2 konsep yang kamu pahami saat belajar 
materi yang kamu pilih) untuk belajar perkalian. 
Ada berbagai macam cara untuk mengalikan bilangan, nah aku belajar dengan cara 
penjumlahan berulang dan dengan jari tadi. (Jelaskan bagaimana konsep tersebut 
digunakan untuk memahami materi yang kamu pilih)

Aku berlatih menggunakan thinking skill, karena harus focus berpikir ketika berhitung. 
(Sebutkan dan jelaskan skill/ketrampilan yang kamu gunakan saat belajar materi 
tersebut)
 Nah, learner profile yang aku lakukan THINKER dong..(Sebutkan dan jelaskan learner 
profile yang kamu gunakan saat belajar materi tersebut)

Saat aku belajar perkalian, aku tidak pantang menyerah, mau menjawab tebak-
tebakan perkalian dari ust dan juga ayah bunda kalua di rumah. Yang harus aku 
tingkatkankan yaitu kesabaranku, saat mengerjakan perkalian bersusun, kadang harus 
nangis dulu karena saat itu belum hafal perkaliaannya.

Itu tadi adalah laporanku pada ayah bunda ketika aku belajar perkalian. O iya terima 
kasih ya ayah bunda, juga terima kasih ust sudah membimbingku untuk SLC  
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh..

kesan kalian 
ketika belajar 

materi 
tersebut

Penutup
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Any Questions ? Thank 
you!

Further info about SLC’s please contact:
@Ust. Ambar @Ust. Erma @Ust. Yanti

@Homeroom Teachers
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Tell me and I . 
Teach me and I 

. 
Involve me and I .

-Benjamin Franklin-


