
Hi Grade 2 parents..! 
Welcome back!
Let’s Open our 1st semester with Basmallah ..



Team HRT Grade 2A
Abu Bakar

Us Muna
Us Agus



2B Umar bin Khattab

Us Pri
Us Yanti



2C Usman bin Affan

Us Leni Us Desy



Team Pengajar Grade 2

Us Nurdin

Us Yayas Us Tari

Us Tia Us Aya



Us GestyUs Anki Us Hana



Us Nurfit

Us Fitria

Us Linda

Us Isna

Us Sinta



Introduction:
Unit of Inquiry
(UOI) 1

01

Pemaparan UOI 1



UOI 1

(Inkuiri tentang sifat diri; keyakinan 
dan nilai-nilai; kesehatan pribadi, 

fisik, mental, sosial dan spiritual; 
hubungan manusia termasuk keluarga, 
teman, komunitas dan budaya; hak dan 
tanggung jawab; apa artinya menjadi 

manusia )

An inquiry into the nature of the self; 

beliefs and values; personal, 
physical, mental, social and spiritual 

health; human relationships including 
families, friends, communities, and 

cultures; rights and responsibilities; and 
what it means to be human.



Choices of role models reflect the beliefs and values of individuals and societies.

Central Idea

Islamic Core
“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.” 

(QS Al-Ahzab : 21)

Katakanlah (wahai Muhammad kepada umatmu): Jika kalian benar-benar 
mencintai Allah, maka ikutilah aku (Muhammad), niscaya Allah akan 
mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian“. (QS. Ali Imron: 31). 



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

Siswa  akan mengidentifikasi 
dan memahami pengaruh yang 
diberikan tokoh panutannya.

Siswa akan mengevaluasi 
mengenai panutan yang sesuai 
dengan keyakinan dan nilai-nilai 
sesuai kepribadian seorang 
muslim dan dapat memberikan 
pengaruhnya terhadap diri sendiri, 
keluarga dan masyarakat

Siswa  akan mengidentifikas  
panutannya dengan memberikan 
dan menjelaskan  pengaruh yang 
diberikan tokoh panutannya.

Siswa akan mengidentifikasi 
alasan memilih/ menjadikan 
sesorang  seseorang sebagai 
panutan 

Siswa akan menganalisa 
panutan yang sesuai dengan 
keyakinan dan nilai-nilai sesuai 
kepribadian seorang muslim 



LINES OF INQUIRY
(Fokus yang dipelajari / indicator)

What determines our 
beliefs and values

HHHow and why role 
models are chosen

Influence of role 
models on our 
choices and actions

LOI 1 LOI 2 LOI 3

Melalui pemahaman Konsep:
Key Concept:

Causation, Perspective, 
Change

Related Concept:
Identity, Peer Pressure, 

Opinion, Balanced



LEARNING OUTCOMES 

Students are able Identify what determines our 
beliefs and values

Siswa mampu untuk Identifikasi apa yang 
menentukan keyakinan dan nilai-nilai yang kita 
yakini

Students are able to understand how and why 
role models are chosen

Siswa mampu untuk memahami bagaimana 
dan mengapa tokoh panutan dipilih

Students are able to understand the influence of role models 
on our choices and actions

Siswa mampu memahami pPengaruh tokoh panutan 
terhadap pilihan dan tindakan-tindakan kita



EXPECTED ACTION

Siswa dapat memilih dan menentukan tokoh panutan yang sesuai 
kepribadian seorang muslim, memberi alasan atas pilihanya dan 
meneladani tokoh panutannya sehingga berpengaruh terhadap diri 
sendiri, keluarga dan masyarakat  



Subject within The 
Programme of Inquiry
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Pelajaran yang berada dalam Program Inkuiri



Memahamkan central idea dengan materi 
Ø Hadis tentang anjuran mencari ilmu.
Ø  Sikap kerjasama dan tolong menolong.
Ø Kisah keteladanan Nabi Muhammad Saw

Memahami LOI pertama:
Apa yang menentukan keyakinan dan nilai kita
Mengenai  pentingnya mencari ilmu dan tokoh 
idola.

Memahami LOI kedua dan ketiga:
(Pengaruh tokoh panutan pada pilihan dan 
tindakan kita)

Mengenai  Memahami kisah keteladanan Nabi 
Muhammad Saw

Islamic Studies Bahasa Indonesia

Memahamkan pada konsep 
perspektive dan konsep change  
dengan materi Siswa memperagakan 
kalimat perintah,kata ungkapan, 
ajakan, perintah dan penolakan dalam 
percakapan. 

Memahamkan pada konsep change 
dengan materi perbedaan kata 
ungkapan, ajakan ,perintah dan 
penolakan. 

Mengidentifikasi karakter yang 
baik dan tidak baik dari cerita 
fabel



A R T

Memahamkan central idea dengan materi
Ø Lagu-lagu keluarga 
Ø Membuat karya imajinatif 2 dan 3 dimensi 

(tokoh pahlawan)
Ø Kaligrafi lafadz Muhammad.

Mengenal tokoh –tokoh pahlawan  melalui 
gambar)
Mengenai  Memahami bahwa tokoh idola paling 
utama sebagai umat Islam,membuat  kaligrafi 
lafadz Muhammad dan mengenal karya 
imajinatif dua dan tiga dimensi.   

Memahami LOI Ppertama
(Bagaimana dan mengapa tokoh panutan 
dipilih)
Mengenal tokoh idola dalam keluarga . 

Bahasa Jawa

Memahamkan pada konsep  
change dengan materi silsilah 
satria Pandhawa dan 
Punakawan

Mengidentifikasi sifat – sifat 
dan karakter baik yang ada 
pada satria Pandhawa dan 
Punakawan berdasarkan 
perspektif siswa



Subject out of The 
Programme of Inquiry
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Pelajaran yang berada di luar Program Inkuiri



PP K N Mathematics

Memahamkan pada konsep Change dan 
konsep Pperspektif  dengan materi 
mengurutkan lambang bilangan 
berdasarkan nilai tempat.

Memahamkan pada konsep Change dan 
konsep Pperspektif  dengan materi 
pengurangan, penjumlahan, dengan 
melibatkan sampai dengan 3 angka 

Memahamkan pada konsep Change dan 
konsep Pperspektif  dengan materi 
membandingkan dua bilangan cacah

Memahamkan pada konsep 
Pperspektif
dengan materi Pengamalan 
sila Pancasila dan jenis-jenis 
keberagaman karakteristik 
individu di sekolah

Arabic 

Memahamkan pada konsep 
Identity dengan materi 
seragam sekolah. 



Tahajji - Tahfidz

Menghafal surat Abasa 
ayat  1-14 dengan 
benar& lancar.

ØMembaca buku qQiro'ah 1-10 
melanjut kan target di kelas 
1
ØMenulis huruf hijaiyah 

sambung dari alif ( ) sampai 
kho ())

Physical 
Education /PE

Memahamkan pada 
konsep Fform dengan 
materi dasar lokomotor  
dan non lokomotor

English

Memahamkan pada konsep 
Change dengan Introduction 
and Action VVverb 

Memahamkan pada konsep 
Change dengan materi 
memahami kalimat dan teks 
deskriptif bergambar sangat 
sederhana secara tepat dan 
berterima tentang kegiatan atau 
aktivitas di rumah

Memahamkan pada konsep 
Change dengan materi menyalin 
kosakata bahasa inggris sangat 
sederhana tentang nama -nama 
kegiatan atau aktivitas di rumah 



Approach to learning
(Skill)
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Skill/ Ketrampilan yang akan dikembangkan ?

Research skills 
skill:

(Media literacy)

Self Management 
skill:

)States of mind)

Thinking Skill:
 (Critical thinking 

skill)
.



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. Mendampingi ananda mencari literasi melalui internet tentang materi 
Role Model di UOI 1

2. Mensupport dalam pembelajaran daring dan memantau tugas yang 
diberikan pada ananda

3. Berkolaborasi dengan siswa dan membantu menggali 
pengaruh model peran pada pilihan dan tindakan kita. 
yang akan dipresentasikan Assesment UOI 1.

Specific supports



Upcoming Event! : 
vThree Ways Conference: 26 - 30 Juli 2021
vNext Parent Orientation: 4 September 2021 (EL)



See you at the next Parent 
Orientation 

THANKS


