
Hi Grade 4 parents..! 

Welcome back!
Let’s Open our  New unit with Basmallah ..



Introduction:

Unit of Inquiry

(UOI) 2
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Pemaparan UOI 2

6 September – 15 Oktober 2021



UOI 1
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.

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



Exploration leads to discoveries, opportunities and 
new understanding

Central Idea

Eksplorasi yang mengarah pada penemuan, peluang, dan pemahaman baru

Islamic Core
“Thalabul 'ilmi faridhatun 'ala kulli muslim”, yang artinya “Menuntut ilmu itu wajib

atas setiap muslim”.



Mau belajar apa sih di unit ini?

(unit overview)

Siswa akan menjelaskan
bagaimana eksplorasi telah
terjadi dari waktu ke waktu

Siswa akan menggambarkan
alasan mengapa kita perlu
mengeksplorasi

Siswa akan memahami
bagaimana konsekuensi dari
eksplorasi

Siswa akan mengidentifikasi
penemuan besar teknologi
science yang digunakan saat ini

Siswa akan memahami bahwa
penemuan besar teknologi science 
yang digunakan saat ini, adalah
berasal dari masa lalu

Siswa akan melakukan
eksplorasi tentang Gaya dalam
science



The consequences of 

exploration.

Konsekuensi/ dampak

dari eksplorasi.

LINES OF INQUIRY

(Fokus yang dipelajari / indicator)

Reasons for exploration.

Alasan untuk eksplorasi.

How exploration have taken 

place offer time.

Bagaimana eksplorasi telah

terjadi dari waktu ke waktu.

LOI 1 LOI 2 LOI 3

Melalui pemahaman Konsep:

Key Concept: 
Causation, perspective, change
Sebab akibat, sudut pandang, perubahan

Related Concept:
Consequences, Opinion, Transformation 

Konsekuensi, Pendapat, Tranformasi



- students are used to doing exploration in their daily life
- students dare to try something new as a form of exploration
- students are able to tell the results of their exploration to others

EXPECTED ACTION

- siswa terbiasa melakukan eksplorasi dalam setiap kehidupan mereka

- siswa berani untuk mencoba sesuatu yang baru sebagai bentuk eksplorasi
- siswa mampu menceritakan hasil eksplorasinya pada orang lain



Subject within The 

Programme of Inquiry
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Pelajaran yang berada dalam Program Inkuiri



Science

Memahamkan central idea dengan materi

mengidentifikasi kegiatan manusia dalam

melakukan upaya eksplorasi untuk membuka

peluang, penemuan teknologi serta ilmu

pengaetahuan yang baru

Memahami LOI pertama (Alasan eksplorasi). 

Yakni mengapa manusia harus selalu melakukan

eksplorasi sehingga eksplorasi ini dianggap

menjadi sebuah hal yang sangat penting.

Memahami LOI kedua (bagaimana eksplorasi

berlangsung terus-menerus sepanjang waktu). 

Yakni untuk mengasilkan sebuah penemuan

teknologi atau ilmu pengetahuan yang baru

eksplorasi akan terus dilakukan oleh manusia

selamanya tak terbatas waktu

Memahami LOI ketiga (konsekuensi dari sebuah

eksplorasi). Yakni jika sebuah eksplorasi

dilakukan pasti akan menimbulkan akibat dan

dampak bagi pelaku eksplorasi, masyarakat dan

lingkungan



Islamic Studies

Memahamkan central idea dengan materi

gemar membaca dan pantang menyerah

Memahami LOI pertama (Manfaat dari

gemar membaca)

Memahami LOI kedua (Memaknai sikap

pantang menyerah)

Bahasa Indonesia

Memahamkan central idea dengan materi

menggali pengetahuan baru dari teks non fiksi

serta membandingkan dengan pengetahuan

yang sudah diperoleh sebelumnya



LEARNING OUTCOMES 

Able to describe the reasons why we 

need to explore.
Mampu menggambarkan alasan mengapa kita 
perlu mengeksplorasi

Able to explain how exploration 

has happened offers time.
Mampu menjelaskan bagaimana eksplorasi
telah terjadi dari waktu ke waktu.

Understand how consequences of 

exploration.
Memahami bagaimana konsekuensi dari eksplorasi.



Subject out of The 

Programme of Inquiry
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Pelajaran yang berada di luar Program Inkuiri



Social Studies 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 perspective

dengan materi memaknai sila-sila Pancasila 

dalam kehidupan sehari-hari.

Memahamkan pada konsep responsibility

dengan materi mengidentifikasi berbagai

bentuk keragaman suku bangsa, social, dan 

budaya di Indonesia



Tahajji

Mathematic

Memahamkan pada konsep Causation

dengan menyambung huruf hijaiyah yang 

mengandung bacaan lam jalalah, 

menyelesaikan membaca Al Qur’an juz 5

Memahamkan pada konsep Change dengan

materi membaca huruf-huruf lam jalalah.

Membaca dan menulis contoh bacaan lam

jalalah.

Memahamkan pada konsep form dengan

materi segi banyak beraturan

Memahamkan pada konsep function dan

causation dengan materi keliling dan luas : 

persegi, persegi panjang, segitiga, dengan

melibatkan pangkat dua dan akar pangkat dua
Tahfidz

Memahamkan pada konsep Change dengan

materi menghafal Q.S. Ath Thoriq, 

menunjukkan pemahaman tentang nama, arti, 

nomer surah, tempat turun, jenis surah, jumlah

ayat serta kandungan isi dari surah Ath Thoriq



English

Physical Education

Memahamkan pada konsep change dengan

materi past tense.

Memahamkan pada konsep change dengan

materi senam lantai.

ICT

Memahamkan konsep perspective dengan

materi kuis

Memahamkan konsep responsibility dengan

share screen dan google form



Arabic

Memahamkan pada konsep change dengan

Materi mengenal struktur bahasa ismul isyarah

dan dlamir munfashil, praktek berbicara, 

membaca dan menulis.

Memahamkan pada konsep perspective dengan

materi materi mengenal almihnah ( profesi ) 

dalam bahasa Arab 



Approach to learning

(Skill)
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Skill/ Ketrampilan yang akan dikembangkan ?

Thinking Skills (Critical 

Thinking : Analysing, 

Evaluating, Forming 

Decision)

Research Skills (Information 

Literacy : Formulating and 

planning, Data gathering and 

recording, Synthesizing and 

interpreting, Evaluating and 

communicating. Ethical use of 

media/ information : 

Understanding and applying 

social and ethical technology)

Social Skills

(Interpersonal 

relationships, social and 

emotional intelligence : 

Interpersonal 

relationships)

Self-Management 

Skills (Organisation : 

Managing time and 

tasks effectively)



Parent’s support
05 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: 6 – 11 September 2021

PTS 1 : 13 – 17 September 2021

Next Parent Orientation: 16 October 2021 (EL)



See you at the next Parent 
Orientation 

THANKS


