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Pemaparan UOI 2



UOI 2

Penyelidikan tentang cara kita 
menemukan dan mengekspresikan ide, 

perasaan, alam, budaya, kepercayaan, 
dan nilai; cara kita merenungkan, 

memperluas, dan menikmati kreativitas 
kita; apresiasi kami terhadap estetika)

An inquiry into the ways in which we discover and 
express ideas, feelings, nature, culture, beliefs 
and values; the ways in which we reflect on, 

extend and enjoy our creativity; our appreciation of 
the aesthetic..



Behaviour and the way to present ourselves 
promote aspects of identity.

Central Idea

Perilaku dan cara menampilkan diri  untuk 
mempromosikan aspek identitas 



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

Siswa akan mempelajari 
berbagai jenis pakaian adat 
sebagai identitas bangsa

Siswa akan menguraikan 
perbedaan cara berpakaian di 
dalam dan di luar negeri.

Siswa akan mempelajari 
jenis-jenis pakaian 
berdasarkan kategori 
tertentu

Siswa akan menganalisis ciri-ciri 
pakaian yang digunakan 
seseorang serta latar 
belakang/alasan seseorang 
menggunakan pakaian tersebut

Siswa akan mempelajari 
berbagai keragaman budaya 
yang berubah dari waktu ke 
waktu

Siswa akan mendesign pakaian 
sesuai imajinasi mereka, 
melakukan perpaduan dengan 
berbagai aksesoris busana

Siswa akan mempelajari cara berpakaian/berpenampilan, bersikap, 
berbicara dan berinteraksi yang sesuai syariat dan norma norma yang 
berlaku di masyarakat, sebagai bentuk identitas diri.



LINES OF INQUIRY
(Fokus yang dipelajari / indicator)

Bagaimana 
penampilan, 
perilaku, dan cara 
orang berinteraksi 
memengaruhi 
persepsi kita 
tentang orang lain

Pengaruh norma 
budaya dan sosial 
pada bagaimana kita 
memilih untuk 
menampilkan diri

Fashion sebagai 
bentuk ekspresi

LOI 1 LOI 2 LOI 3



EXPECTED ACTION
ü Siswa mampu menampilkan cara 

berpakaian/berpenampilan,  bersikap, berbicara dan 
berinteraksi  yang sesuai dengan syariat agama dan 
norma norma yang berlaku di masyarakat. 

ü Siswa mampu berpakaian/berpenampilan, yang 
menimbulkan rasa nyaman dan percaya diri untuk 
menujukkan identitas diri. (Life Style Choice)

ü Siswa mampu memberikan advokasi/mengajak 
menunjukkan identitas sebagai seorang muslim 
yang terpelajar dan menghargai keragaman. 
(Advokasi)



Subject within The 
Programme of 

Inquiry
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Pelajaran yang berada dalam Program Inkuiri



Social
Memahamkan central idea dengan 
materi interaksi, perilaku dan cara 
menampilkan diri  untuk 
mempromosikan aspek identitas 

Memahamkan LOI pertama tentang 
Bagaimana berpenampilan, 
berperilaku, dan cara orang 
berinteraksi 

Memahamkan LOI kedua  tentang 
Pengaruh norma budaya dan sosial 

Social Studies
Bahasa

Memahamkan central idea dengan 
materi bacaan dan kosakata

Memahamkan LOI melalui materi 
pantun dan iklan

Memahamkan LOI ketiga tentang 
Fashion sebagai bentuk ekspresi



Islamic Studies

Memahamkan central idea dengan 
materi adab berpakaian, adab 
berbicara dan adab berperilaku

Memahamkan LOI  dengan materi 
adab berpakaian  dan saling 
menghargai/meghormati.

English

Memahamkan central idea dengan 
materi Feelings

Memahamkan LOI 1 dengan materi 
learning vocabulary for emotions

Art

Memahamkan central idea  dan 
LOI dengan materi pola lantai pada 
gerak tari kreasi daerah, pola lantai, 
properti tari dan costum/fashion.



Subject out of The 
Programme of 

Inquiry
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Pelajaran yang berada di luar Program Inkuiri



Science

Memahamkan pada konsep  form, 
function untuk materi organ gerak 
pada hewan 

Bahasa Jawa

Memahamkan pada konsep form 
dan connection dengan materi teks 
kedadean alam

Memahamkan pada konsep form, 
function untuk materi organ 
pernafasan pada hewan 

Memahamkan pada konsep form, 
function materi organ pencernaan 
pada hewan 

Memahamkan pada konsep form, 
function untuk materi organ 
peredaran darah pada hewan 



Tahajji - Tahfidz

Memahamkan konsep change 
dengan materi hukum idgham 
bighunnah dan idgham bilagunnah. 
Tilawah al Qur’an juz 11 dan 12

Memahamkan konsep change 
dengan materi QS. Asy Syam

Mathematic

Memahamkan pada konsep 
change dengan materi  peluang 
dengan skala (0-1) dan persen.

Memahamkan pada konsep 
connection melalui materi sifat 
bangun ruang, kubus, balok, 
prisma segitiga.



Arabic

Memahamkan konsep form dan 
change melalui materi senam 
lantai dan senam irama

PE (Sport)

Memahamkan pada konsep  
change dan perspective melalui 
materi mengenal profesi dan 
struktur bahasa (kata tunjuk dan 
kata sifat)



Approach to learning
(Skill)
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Apa skill yang akan didapat ?

Thinking Skill
Critical Thinking Skill
Revise understandings 
based on new 
information and 
evidence.

 Thinking Skill
 Generating novel ideas
Considering new 
perspectives

Research Skill 
Data Gathering and recording 
Ethical use of media/      
information Understanding and 
applying social and ethical 
technology 

Communication Skill
Speaking 
State opinions clearly, 
logically and respectfully

Social Skill
Interpersonal relationships, 
social and emotional 
intelligence
Interpersonal relationships



Parent’s support
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 Mendiskusikan materi yang dibahas dalam Unit Inquiry ini di rumah.
 Membantu siswa memahami kosakata dan pengetahuan baru terkait 

Unit Inquiry.
 Menyediakan sumber belajar berupa buk dan jaringan internet yang 

mendukung siswa agar memahami Unit Inquiry support 
 Membantu mengembangkan skill dan attitude di rumah.
 Melaporkan tindakan anak yang mencerminkan pemahaman 

terhadap Unit Inquiry.



Upcoming Event : 
Three Ways Conference (6-11 Sept)

Test Mid Semester



THANKS


