
Hi Grade 4 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
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; what it 

means to be human.

Sebuah penyelidikan ke dalam sifat diri; 
keyakinan dan nilai-nilai; kesehatan

pribadi, fisik, mental, sosial dan
spiritual; hubungan manusia termasuk

keluarga, teman, komunitas dan
budaya; hak dan kewajiban; apa artinya

menjadi manusia.



System that define beliefs and values offer explanation about 
the world around us and what it means to be human

Central Idea

Sistem yang mendefinisikan kepercayaan dan nilai-nilai
untuk menjelaskan tentang dunia di sekitar kita dan apa artinya menjadi manusia.

Islamic Core
QS. Al Kafirun

Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.



Mau belajar apa sih di unit ini?

(unit overview)

Siswa akan memahami cara

mensikapi berbagai perbedaan, 

baik agama, keyakinan, maupun

tradisi yang berbeda-beda

Siswa akan mengevaluasi

bagaimana cara membentuk

kehidupan yang harmonis dan

saling menghargai

Siswa akan mengidentifikasi

agama dan kepercayaan yang ada

di Indonesia

Siswa akan mengetahui berbagai

tradisi yang ada di Indonesia

Siswa akan menganalisa apa yang 

akan terjadi jika tidak ada

toleransi. 

Siswa akan mengetahui dan

membedakan ritual ibadah agama 

dan ritual yang merupakan tradisi



LINES OF INQUIRY

(Fokus yang dipelajari / indicator)

Similarities and differences 

between belief systems (secular 

and faith-based)

Kesamaan dan perbedaan antara

sistem kepercayaan (sekuler dan

berbasis agama)

How beliefs and values contribute to 

the formation and actions of 

communities.

Bagaimana keyakinan dan nilai-nilai

berkontribusi pada pembentukan dan

tindakan masyarakat

The impact of spiritual 

traditions on society.

Dampak tradisi spiritual pada

masyarakat

LOI 1 LOI 2 LOI 3

Melalui pemahaman Konsep:

Key Concept: 
Form, Perspective, Function

Bentuk, Sudut Pandang, Fungsi

Related Concept:
Differences, Beliefs, Impact

Perbedaan, Kepercayaan, Dampak



Students will become more obedient in religion, diligent
in praying to maintain monotheism. In addition, it can
distinguish religious worship rituals and rituals that are
traditions, and can provide motivation to closest family
or friends if they neglect to pray.

EXPECTED ACTION

Murid akan menjadi semakin taat dalam beragama, rajin sholat
menjaga tauhid. Selain itu dapat membedakan ritual ibadah
agama dan ritual yang merupakan tradisi, serta bisa
memberikan motivasi kepada keluarga terdekat atau teman
apabila lalai sholat.



Subject within The 

Programme of Inquiry
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Pelajaran yang berada dalam Program Inkuiri



Social

Memahamkan central idea dengan materi

mengidentifikasi keragaman agama yang ada di 

Indonesia dan mampu bertoleransi

Memahami LOI kedua (Bagaimana keyakinan

dan nilai-nilai berkontribusi pada pembentukan

dan tindakan masyarakat), memberikan dalil

mengenai beragama secara keseluruhan. Wahai

orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam

Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu

ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh

yang nyata bagimu. QS. Al Baqarah ayat 208

Memahami LOI ketiga (Dampak tradisi spiritual 

pada masyarakat), memberikan dalil mengenai

keyakinan dan akidah. Untukmu agamamu, dan

untukku agamaku. QS. Al Kafirun ayat 1-6

Social Studies

Bahasa Indonesia

Memahamkan central idea dengan materi

mengenal tentang paragraf dengan teknik

penulisan yang benar

Memahami LOI ketiga (Dampak tradisi

spiritual pada masyarakat), berupa Kalimat

utama, gagasan pokok atau gagasan

pendukung dengan kalimat yang sesuai yang 

bertema tradisi.

Bahasa Jawa

Memahamkan central idea dengan materi tradisi

spiritual pada masyarakat.

Memahami LOI ketiga (Dampak tradisi spiritual 

pada masyarakat), membaca teks non sastra

tentang tradisi sekaten, mengungkapkan

pengetahuan tradisi / kebudayaan yang ada di 

kotanya dengan menggunakan bahasa jawa



Islamic Studies

Memahamkan central idea dengan materi

memahami arti dari keimanan melalui kisah

Wali Songo. Asbabun Nuzul Surat Al Falaq

Memahami LOI pertama (Persamaan dan perbedaan dalam

sistem kepercayaan (sekuler dan berbasis agama), 

mengenal arti dari keimanan melalui kisah Wali Songo

memberikan dalil mengenai beragama secara keseluruhan, 

QS. Al Baqarah ayat 208

Memahami LOI kedua (Bagaimana

keyakinan dan nilai-nilai berkontribusi pada

pembentukan dan tindakan masyarakat). 

Memahami bahwa sikap rendah hati, sikap

santun dan menghargai teman merupakan

cerminan dari iman



LEARNING OUTCOMES 

Able to identify the similarities and differences 

between belief systems (secular and faith-

based)

Siswa mampu untuk mengidentifikasi
persamaan dan perbedaan antara sistem
kepercayaan (sekuler dan berbasis agama)

Can understand how beliefs and 

values contribute to community formation 

and action

Siswa dapat memahami bagaimana
keyakinan dan nilai berkontribusi pada
pembentukan dan tindakan komunitas

Able to know the impact of spiritual tradition on 

society

Siswa mampu mengetahui dampak tradisi spiritual 
terhadap masyarakat



Subject out of The 

Programme of Inquiry
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Pelajaran yang berada di luar Program Inkuiri



Science

A R T

Memahamkan pada konsep form dan konsep

perspective dengan materi Mengenal tradisi

sebagai kesenian daerah, keberagaman

kesenian tradisional (seni tari, seni

suara/music, seni drama)

Memahamkan pada konsep function dengan

materi mengetahui contoh-contoh kesenian

tradisional, mengenalkan kesenian yang 

digunakan wali songo sebagai tradisi

spiritual. Memahami tanda tempo dan tinggi

rendah lagu daerah

Memahamkan pada konsep form dengan

materi menjelaskan bagian tubuh pada hewan

dan tumbuhan, macam-macam bentuk akar

dan daun, bagian-bagian tubuh hewan.

Memahamkan pada konsep function dengan

materi menjelaskan fungsi tubuh hewan, serta

mengidentifikasi bentuk tubuh hewan sesuai

dengan karakteristik makanan serta habitatnya



Tahajji Mathematic

Memahamkan pada konsep Causation

dengan menyambung huruf hijaiyah yang 

mengandung bacaan Qolqolah, menyelesaikan 

membaca Al Qur’an 4 juz dalam 2 bulan

Memahamkan pada konsep Change dengan

materi membaca huruf-huruf Qolqolah.

Membaca dan menulis contoh bacaan

Qolqolah, reading and listening.

Memahamkan pada konsep form dengan

materi mereview sifat dari penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian agar 

mudah dipahami. Mengenal pecahan dengan

benda konkret, pecahan senilai.

Memahamkan pada konsep function dengan

materi memahami hubungan antara perkalian

dan pembagian sebagai operasi yang 

berkebalikan. Mengenal beberapa sifat

operasi hitung komutatif, distributif, asosiatif. 

Mengenali urutan pengerjaan operasi hitung

pada hitung campuran.

Tahfidz

Memahamkan pada konsep Change dengan

materi menghafal Q.S. Al Buruuj, menunjukkan

pemahaman tentang nama, arti, nomer surah, 

tempat turun, jenis surah, jumlah ayat serta

kandungan isi dari surah Al Buruuj



English Physical Education

Memahamkan pada konsep form dengan

materi Introducing materials about describe 

people in sentence. 

Memahamkan pada konsep function dengan

materi Reviewing materials about physical 

appearance and describe appearance

Memahamkan pada konsep function dengan

materi menjelaskan dapat menerapkan sikap

terpuji dalam pergaulan sehari-hari dan

memelihara kebersihan diri.



Arabic

Memahamkan pada konsep form dengan materi

mendengar, membaca (mufradat) serta

memahami isi teks sederhana terkait tema al 

‘unwan ( alamat) dengan baik dan benar

Memahamkan pada konsep function dengan

materi memahami struktur bahasa dlamir ( kata 

ganti) + isim nama orang dan damir kata ganti

milik, melakukan percakapan sederhana dengan

menggunakan bahasa Arab 



Approach to learning

(Skill)
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Skill/ Ketrampilan yang akan dikembangkan ?
Communication skill:

Understand tentang

central idea Unit 1 

Keterampilan-

keterampilan literasi

(membaca, menulis dan

menggunakan bahasa

untuk mengumpulkan dan

mengomunikasikan

informasi)

Self Management skill:

Kondisi pikiran (penuh

perhatian, ketekunan, 

manajemen emosional, 

motivasi diri, ketahanan) 

Thinking Skill: 

Refleksi/keterampilan

metakognitif

(mengingat (kembali) 

proses belajar) 

Research Skill:

Penggunaan

media/informasi yang 

etis (pemahaman dan

penerapan teknologi

sosial dan etika) 



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. Perangkat pembelajaran
yang support (laptop/ 
smartphone) yang 
terkoneksi internet.

2. Mendampingi Ananda 
dalam ketuntasan tugas, 
baik via ClassDojo maupun
saat persiapan assessment 
akhir unit

3. Mendampingi atau
memantau ibadah Ananda 
(sholat dan membaca Al 
Qur’an secara rutin)

Specific supports



Upcoming Event! : 

❖Three Ways Conference: 26 - 30 Juli 2021

❖Next Parent Orientation: 4 September 2021 (EL)

25 September 2021 (EY)



See you at the next Parent 
Orientation 

THANKS


