
Assalamu’alaikum

Grade 3 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
An inquiry into orientation in place ad 

time; Ppersonal 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

Penyelidikan tentang orientasi tempat dan

waktu; sejarah pribadi; rumah dan

perjalanan; penemuan, eksplorasi dan

migrasi umat manusia; hubungan antara

dan keterkaitan individu dan peradaban, 

dari perspektif lokal dan global.



Central Idea

Menjelajahi dunia dapat membantu
orang untuk memahami tempat mereka

di komunitas local dan global.

Exploring the world can help people to understand 

their place in the local and global community.



Islamic Core

“ Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari
kiamat dari sisi Rabb-Nya, hingga dia ditanya tentang
lima perkara , tentang umurnya untuk apa ia habiskan, 

tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa
ia belanjakan, serta apa saja yang telah ia amalkan dari

ilmu yang dimilikinya.’’ (HR. Tirmidzi)



Apa saja yang akan dipelajari pada unit ini?

(unit overview)

Siswa diharapkan dapat

mengidentifikasi denah dan

tempat tinggal, mendeskripsikan

bagaimana tempat tinggal

mempengaruhi jenis dan cara

mengelola sumber alam

Pada akhirnya siswa dapat

menganalisa hubungan kita

dengan tempat kita berada di 

dunia ini dan ke tempat-tempat

lainnya.

Students are expected to be 

able to identify plans and 

dwellings, describe how 

housing affects the types and 

ways of managing natural 

resources.

In the end students can 

analyze our relationship 

to where we are in this 

world and to other 

places.



LINES OF INQUIRY

(Fokus yang dipelajari / indicator)

Direction and place

Denah dan tempat

tinggal

The place where we live affects 

the types and ways of 

managing natural resources

Tempat dimana kita tinggal

mempengaruhi jenis dan cara

pengelolaan SDA

Our relationships with 

where we are in this world 

and to other place

Hubungan kita dengan

tempat kita berada di 

dunia ini dan ke tempat-

tempat lainnya

LOI 1 LOI 2 LOI 3

Melalui pemahaman Konsep:
Key Concept:

Function, Form, Connection, 

Related Concept:

Transportation, nNNNNNNNN Natural, resources, direction of place



LEARNING OUTCOMES 

Identify the direction and place

Siswa mampu mengidentifikasi

denah dan tempat tinggal

Describe how the place where we live 

affects the types and ways of managing 

natural resources ( energy and form)

Siswa mampu mendeskripsikan tempat

dimana kita tinggal mempengaruhi jenis

dan cara pengelolaan SDA-nya

Analyse our relationships with where we are in 

this world and to other places

Siswa mampu menganalisa hubungan kita

dengan tempat kita berada di dunia ini dan

tempat-



“Students can identify the direction and place.
Students can describe how the place where we live
affects the types and ways of managing natural
resources (energy and form). Students can analyze our
relationships with where we are in this world and to
other places.”

EXPECTED ACTION

“Siswa dapat mengidentifikasi denah dan tempat
tinggal. Dapat mendeskripsikan bagaimana tempat
tinggal mempengaruhi jenis dan cara mengelola
Sumber Daya Alam . Serta dapat menganalisa
hubungan kita dengan tempat kita berada di dunia ini
dan ke tempat-tempat lainnya”



Subject within The 

Programme of Inquiry
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Pelajaran yang berada dalam Program Inkuiri



Memahamkan central idea dengan materi

tentang informasi yang berkaitan dengan

mengenal dunia melalui peta /globe/google

eart

Memahami LOI 1, yaitu mengidentifikasi

denah dan lokasi tempat tinggalnya

Memahami LOI 2, yaitu mendeskripsikan

tempat tinggalnya dan pengaruhnya terhadap

jenis dan cara pengelolaan SDA-nya melalui

key concept connection

Bahasa Indonesia Art

Memahamkan central idea 

dengan materi melihat dan

mengidentifikasi karya seni

terkenal/dunia

Memahami LOI 1 dan 2, 

yaitu mengidentifikasi

daerah asal karya seni dilihat

dari bentuk dan fungsinya

Memahami LOI 3, yaitu

mengetahui unsur-unsur

rupa dalam karya dekoratif

dan karya seni tersebut

terbentuk

Memahami LOI 3, yaitu hubungan kita

dengan tempat kita berada di dunia ini dan ke

tempat-tempat lainnya melalui key concept 

connection



PPKPPPn

Memahamkan central idea 

dengan materi keragaman

karakteristik individu di 

lingkungan sekitar

Memahami LOI 1 dengan

materi mengenal Ppeta atau

lokasi atau alamat rumah yang 

ditempati

Memahami LOI 2,  dengan

materi mengidentifikasi

kegiatan-kegiatan yang ada di 

lingkungan sekitar (kegiatan

sosial ataupun kegiatan seni.

Memahami LOI 3, dengan

materi memahami profesi

atau aktifitas masyarakat yang 

berbeda di setiap wilayah



Subject out of The 

Programme of Inquiry
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Pelajaran yang berada di luar Program Inkuiri



PHYSICAL EDUCATION /PE

Siswa memahamkan materi bentuk

dan manfaat istirahat dan kegiatan

untuk mengisi waktu luang

ISLAMIC STUDIES

Memahamkan konsep conNection

dengan memahami materi

hubungan antara makna dalam surat

Al Kautsar dengan sikap peduli di 

lingkungan rumah, sekolah maupun

masyarakat

Melalui UOI 2  memahamkan makna

Asmaul HHhHusna Al Wahab, As Sami, 

sikap tawaduk, ikhlas dan saling

menolong



English

Memahamkan releted concept 

direction of place melalui

materi places & buildings and 

prepositions

Mathematic

Memahamkan pada konsep

connection dengan materi

satuan waktu tidak baku dan

baku

Memahamkan pada konsep

function ( fungsi ) dengan materi

bilangan cacah, perkalian dan

pembagian.



Bahasa Arab

Siswa memahami konsep

responsibility pada materi nama

–nama pelajarn, nama buah

dan kata keterangan waktu

(sekarang, nanti, kemarin, 

besuk)

Tahajji

Memahamkan pada konsep

Conenection dan cousation pada

huruf hijaiyah ( bacaan mad thobi’I

dan menyambung huruf hijaiyyah

Bahasa Jawa

Materi cerita

kepahlawanan dan

gugur gunung

Tahfidz

Menghafalkan surah Al-Insyiqoq ayat

1-12 

Memahami kandungan isi surah al Al-

Insyiqoq ayat 1-12 



Approach to learning

(Skill)
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Skill/ Ketrampilan yang akan dikembangkan ?

Social Skill:

Interpersonal relation ships; 

Learn cooperatively in a group, 

learning counteous, sharing, 

taking turns.

Self Management Skill

Organisation; Use time 

effectively and 

appropriately. PPPPPPpPlan short 

and long term task



Parent’s support05
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.



Specific supports



Upcoming Event! : 

Three Ways Conference: 6 - 10 September 2021

Next Parent Orientation: 16 Oktober 2021 (EL)



See you at the next Parent 
Orientation 

Wassalamu’alaikum Wr Wb

THANKS


