
Hi Grade 1 parents..! 

Welcome back!
Let’s Open our 1st semester with Basmallah ..



Introduction:

Unit of Inquiry

(UOI) 1
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Pemaparan UOI 1



UOI 1

Inkuiri untuk orientasi mengenai tempat dan waktu; 
sejarah pribadi; rumah dan perjalanan; penemuan, 
eksplorasi dan migrasi manusia; hubungan antara, 

dan keterkaitan individu, dan peradaban dari
perspektif lokal dan global

An inquiry into orientation in place and time; personal

histories; homes and journeys; the discoveries, 

explorations

and migrations of humankind; the relationships between

and the interconnectedness of individuals and 

civilizations,

from local and global perspectives.



Learning about previous generations helps us to 
understand the relationship between the past and the 

present.

Central Idea

Mempelajari generasi sebelumnya membantu kita
untuk memahami hubungan antara masa lampau

dan masa kini.

Islamic Core
Mengenal kehidupan pra

islam dan setelah islam masuk



Mau belajar apa sih di unit ini?

(unit overview)

Siswa akan mengetahui

peristiwa – peristiwa penting

dalam keluarga.

Siswa akan meneladari

perilaku-perilaku Nabi sesuai

kaidah Islam .

Siswa akan mengidentifikasi

silsilah keluarga, dan asal usul

keluarganya.

Siswa akan memahami

aturan-aturan dalam

keluarga.

Siswa akan menganalisis

tradisi – tradisi keluarga yang 

masih dilakukan dan sudah

tidak dilakukan.

Siswa akan mengidentifikasi

kebiasaan-kebiasaan dirinya

yang masih dilakukan dan

tidak dilakukan.



LINES OF INQUIRY

(Fokus yang dipelajari / indicator)

Ways to find out about the 

past

Cara-cara untuk

menemukan tentang masa

lampau

How aspects of the past still 

influence us today

Bagaimana aspek di masa

lampau tetap mempengaruhi

kita hingga hari ini

Why some behaviours and practices 

have changed or remained the same 

over time

Mengapa beberapa perilaku dan

praktek telah berubah atau tetap sama

di beberapa waktu

LOI 1 LOI 2 LOI 3

Melalui pemahaman Konsep:

Key Concept : causation, 

change, connection
Related Concept : time, continuity, 

heritage, adaptation



LEARNING OUTCOMES 

Students are able to identify ways to find out about 

the past.

Siswa mampu untuk mengidentifikasi cara mencari

tahu tentang masa lalu.

Students are able to understand how aspects 

of the past still influence us today.

Siswa mampu untuk memahami bagaimana

aspek masa lalu masih mempengaruhi kita hari

ini.

Students are able to analyze why some behaviours and 

practices have changed or remained the same over time.

Siswa mampu untuk menganalisis mengapa beberapa

perilaku dan praktik berubah atau tetap sama dari waktu ke

waktu.



“Student will share knowledge and skill related to their origins and
the influence of important events that they experienced in their
family on themselves”

EXPECTED ACTION

Siswa akan membagi pengetahuan mereka yang berkaitan dengan
asal usul dirinya dan pengaruh peristiwa – peristiwa penting yang dia
alami dalam keluarganya terhadap dirinya sendiri serta orang lain.



Subject within The 

Programme of Inquiry
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Pelajaran yang berada dalam Program Inkuiri



Islamic Studies

Memahamkan central idea dengan materi

menghormati orangtua dan guru, serta

meneladani nabi Adam AS dan nabi

Muhammad SAW

Memahami LOI kedua (Bagaimana aspek di 
masa lampau tetap mempengaruhi kita hingga
hari ini), pada saat siswa meneladani perilaku-

perilaku Nabi Adam  AS dan Nabi Muhammad 

SAW

Memahami LOI ketiga (Mengapa beberapa 
perilaku dan praktek telah berubah atau tetap 
sama di beberapa waktu), pada saat siswa 

memahami kebiasaan perilaku hormat dan 

patuh kepada orangtua dan guru

Bahasa Indonesia

Memahamkan central idea dengan materi

kosakata keluarga, silsilah keluarga, serta

menguraikan bunyi vocal dan konsonan

Memahami LOI pertama (Cara-cara untuk
menemukan tentang masa lampau), pada

saat siswa mengenal kosakata keluarga



PKn

Memahamkan central idea dengan materi

karakteristik, aturan, kebersamaan dan

keberagaman dalam keluarga

Memahami LOI kedua (Bagaimana aspek di masa
lampau tetap mempengaruhi kita hingga hari ini), 
pada saat siswa mengidentifikasi karakteristik

anggota keluarga serta aturan-aturan dalam

keluarga

Memahami LOI ketiga (Mengapa beberapa
perilaku dan praktek telah berubah atau tetap
sama di beberapa waktu), pada saat siswa

mengidentifikasi kebersamaan dan keberagaman

dalam keluarga



Subject out of The 

Programme of Inquiry
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Pelajaran yang berada di luar Program Inkuiri



Matematika

Memahamkan pada konsep form 

dengan materi mengenal dan

menuliskan bilangan cacah

Bahasa Jawa

Memahamkan pada konsep form 

dengan materi perkenalan

identitas diri dan keluarga, serta

mengidentifikasi bunyi hewan dan

benda-benda di sekitar dengan

menggunakan bahasa Jawa

Bahasa Arab

Memahamkan pada konsep

connection dan related concept 

heredity dengan materi

perkenalan (ta’aruf), serta kosakata

keluarga dalam bahasa Arab

Bahasa Inggris

Memahamkan pada konsep

connection dan related concept 

heredity dengan materi

perkenalan, serta kosakata

keluarga dalam bahasa Inggris



ART

Memahamkan pada konsep form 

dan perspective dengan materi

membuat family tree (finger 

painting), dan lagu keluarga

(sayang semua, harta berharga)

PPPE

Memahamkan pada connection 

dengan materi gerak lokomotor

dan non lokomotor

Tahfidz

Memahamkan pada konsep

responsibility dengan materi surat An 

NNaba ayat 1 sampai 14

Tahajji

Memahamkan pada konsep change 

dengan materi membaca buku Qiro’ah

halaman 1 sampai 10, dan mengenal

huruf hijaiyyah Alif ا sampaiخ



Approach to learning

(Skill)
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Skill/ Ketrampilan yang akan dikembangkan ?

Communication skill:

Exchanging information

Social skill:

interpersonal relationships, 

social and emotional

Research Skill:

Information literacy



Parent’s support
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Orang tua dapat mendukung pembelajaran dengan

cara:

• Mendiskusikan materi yang dibahas dalam Unit 

Inquiry ini di rumah.

• Membantu siswa memahami kosakata dan

pengetahuan baru terkait Unit Inquiry.

• Menyediakan sumber belajar berupa buku, 

majalah, internet yang mendukung siswa agar 

memahami Unit Inquiry

• Membantu mengembangkan skill dan attitude di 

rumah.

• Melaporkan tindakan anak yang mencerminkan

pemahaman terhadap Unit Inquiry.



1. buku gambar A3 atau kertas Asturo

2. cat warna

3. Pensil warna

Specific supports

4. foto keluarga, foto kegiatan-kegiatan dalam

keluarga dan foto tumbuh kembangnya



Upcoming Event! : 

Three Ways Conference: 26 - 30 Juli 2021

Next Parent Orientation: 4 September 2021 



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.



SMARTPLAN



See you at the next Parent 
Orientation 

THANKS


