
Hi Grade 2 parents..! 

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

..



Introduction:

Unit of Inquiry

(UOI) 2
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Pemaparan UOI 2



UOI 2

( Inquiri tentang bagaimana manusia 
menggunakan pemahaman mereka 

tentang prinsip-prinsip ilmiah; dampak 
kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi terhadap masyarakat dan 
lingkungan.

An inquiry into the natural world and its laws; the 
interaction between the natural world 

(physical and biological) and human societies; 
how humans use their understanding of 

scientific principles; the impact of scientific 
and technological advances on society and on 

the environment.



Changes to the physical states and properties of matter allow people  to use 
materials in different ways.

Central Idea

Perubahan wujud  fisik dan sifat-sifat benda memungkinkan orang 
untuk menggunakan berbagai bahan dengan cara yang berbeda-beda

.

Islamic Core
“Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga (hatimu) seperti 

batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-
sungai yang (airnya) memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah 

lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur 
jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap 

apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Baqoroh :74)



Mau belajar apa sih di unit ini?

(unit overview)

Siswa dapat menjelaskan 
perubahan wujud dan sifat benda

Siswa mampu memanfaatkan 

perubahan wujud benda  yang 
ada di sekitarnya

Siswa dapat mengidentifikasi 

benda berdasarkan bentuk, wujud 
dan sifat benda



LINES OF INQUIRY

(Fokus yang dipelajari / indicator)

The states and properties of 

matter

Berbagai wujud  dan sifat-sifat 

benda

The changing states and properties 

of matter

Perubahan wujud dan sifat-sifat 

benda

How people use the changing 

properties in daily lives

Bagaimana orang memanfaatkan 

perubahan sifat-sifat zat dalam 

kehidupan sehari-hari

LOI 1 LOI 2 LOI 3

Melalui pemahaman Konsep:

Key Concept:
Form, Change, Function

Related Concept:
Strukture, differences, behaviour



LEARNING OUTCOMES 

Students able to identify objects based on their 

shape and form

Siswa mampu mengidentifikasi benda berdasarkan 

bentuk dan wujudnya

Students able to describe changes in the state 

and nature of things

Siswa mampu menjelaskan perubahan keadaan 

dan sifat benda

Students able to understand how people use changing properties in 

everyday life

Siswa mampu menggunakan pemahamannya terkait sifat dan perubahan 

wujud benda dalam kehidupan sehari-hari



“Students can take advantage of the objects around them based on their 
states and properties of matter and their changes in everyday  life”

EXPECTED ACTION

Siswa dapat mengambil manfaat benda yang ada di sekitarnya
berdasarkan bentuk dan wujudnya beserta perubahannya dalam
kehidupan sehari-hari



Subject within The 

Programme of Inquiry
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Pelajaran yang berada dalam Program Inkuiri



Memahamkan central idea dengan materi 

mengenal karya imajinatif dua dan tiga 

dimensi

Memahamkan konsep form siswa

mengidentifikasi barang bekas yang dapat 

digunakan untuk membuat robot recycled

Memahamkan konsep change siswa dapat 

mengidentifikasi perubahan benda.

Art Bahasa Indonesia

Memahamkan pada konsep function 
dengan materi siswa menemukan 

kosakata baru dan mencari arti pada 
kamus

Memahamkan pada konsep Function 
dengan materi  kosakata Bahasa 

Indonesia yang tepat tentang suatu 

benda berdasarkan bentuk dan 
wujudnya.

Siswa mengklasifikasi 

penggunaan kosakata Bahasa 

Indonesia yang tepat tentang 

suatu benda berdasarkan bentuk 
dan wujudnya.



Subject out of The 

Programme of Inquiry
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Pelajaran yang berada di luar Program Inkuiri



PP K N Mathematics

Memahamkan konsep Change dengan materi 

mengenal perkalian sebagai penjumlahan 

berulang

Menerapkan konsep perkalian dalam 

bentuk simbol

Memahamkan konsep Form dengan materi Siswa 

mengenal bentuk benda berdasarkan bangun datar 

(lingkaran, persegi panjang, persegi, segitiga) dan 

bangun ruang (bulat, balok, kubus)

Memahamkan pada konsep Change dengan 
materi 
Operasi hitung yang dapat dinyatakan 

dalam bentuk gambar, bilangan dan soal 
cerita sederhana

Memahamkan konsep funtion 

(fungsi) dengan materi 

mengenal aturan yang ada di 

tempat umum.

Arabic 

Memahamkan pada konsep 

function  dengan materi 
peralatan rumah tangga. 



PIslamic 

Studies 
English

Memahamkan pada konsep Function  
dengan materi what are you doing.

Memahamkan pada konsep function 
dengan materi Siswa memahami kalimat dan 

teks deskriptif bergambar sangat sederhana 

secara tepat dan berterima tentang kosakata 

kerja umum

Memahamkan pada konsep function 
dengan materi Siswa menyalin kosakata 

bahasa inggris sangat sederhana secara tepat 

dan berterima tentang kosakata kerja umum

⮚ Memahamkan konsep funtion 

dengan materi mengetahui 

huruf hijaiyyah bersambung 

sesuai dengan makharijul dan 

pesan-pesan pokok Q.S. an-

Nas dan Q.S. al-‘Asr

⮚ Memahamkan konsep form 

dengan materi sholat

Bahasa Jawa 

Memahamkan pada konsep 

function  dengan materi 
Kegiyatan saben dina. 



Tahajji - Tahfidz

Memahamkan pada konsep 

change dengan materi 

menghafal surat melafalkan 

bacaan surat ‘Abasa ayat 15-

28 dengan bacaan yang 

benar

⮚ Membaca buku qiro’ah hal. 11 –

20

⮚ Mengenal bentuk huruf hijaiyah 

yang penulisannya dari dal 

sampai dho sesuai dengan 

tranliterasi Arab ke Indonesia 

dengan harokat fathah.

Physical 

Education /PE

Memahamkan pada 
konsep Function dengan 
materi gerak dasar 

manipulatif 



Approach to learning

(Skill)
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Skill/ Ketrampilan yang akan dikembangkan ?

Research skill

(informasi literacy)

Communication skill 

(literacy)

Thingking skill

(critical and creative 

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 

perubahan sifat-sifat benda di sekitarnya pada UOI 2

2. Mensupport dalam pembelajaran daring dan memantau tugas yang 

diberikan pada ananda

3. Berkolaborasi dengan siswa dan membantu  

melakukan percobaan dengan menggunakan proses 

perubahan wujud benda  yang ada di sekitarnya 

dipresentasikan Assesment UOI 2.

Specific supports



Upcoming Event! : 

❖Three Ways Conference 

❖UTS 1 



See you at the next 
Parent Orientation 

THANKS


