
Hi Grade 4 parents..! 

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



Introduction:

Unit of Inquiry

(UOI) 3
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Pemaparan UOI 3

18 Okt – 28 Nov 2021



UOI 3
An inquiry into rights and responsibilities in 

the struggle to share finite resources with 
other people and with other living things;
communities and the relationships within 

and between them; access to equal 
opportunities; peace and conflict resolution

Penyelidikan hak dan tanggung jawab
dalam perjuangan untuk berbagi sumber

daya yang terbatas dengan orang lain dan 
dengan makhluk hidup lainnya; 

masyarakat dan hubungan di dalam dan di 
antara mereka; akses ke kesempatan yang 

sama; perdamaian dan resolusi konflik



The way people use and manage natural resources change community 
prosperity and environmental sustainability

Central Idea

Cara manusia menggunakan dan mengatur sumber daya alam, 

mengubah kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan

Islamic Core
Inti dari QS. Al Baqarah ayat 30

Manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, 
harus merawat dan memakmurkan bumi. 



Mau belajar apa sih di unit ini?

(unit overview)

Siswa dapat mengenal
dan memanfaatkan
sumber daya alam

Siswa dapat
mengidentifikasi sumber
daya yang dapat diperbarui

Siswa dapat memahami macam-
macam cara pemenuhan
kebutuhan manusia dengan
SDA yang terbatas

Siswa dapat
mengidentifikasi sumber
daya tidak dapat diperbarui

Siswa dapat memahami
pengaruhnya terhadap
lingkungan dan masyarakat, 
dampak positif dan negatif

Siswa dapat memiliki
tanggungjawab atas
ketersediaan sumber daya
yang terbatas



The balance between meeting 

human needs and the 

availability of limited resources.
Keseimbangan antara pemenuhan
kebutuhan manusia dan 
ketersediaan sumber daya yang 
terbatas.

LINES OF INQUIRY

(Fokus yang dipelajari / indicator)

Renewable and non-

renewable resources.
Sumber daya yang dapat
diperbarui dan tidak
dapat diperbarui.

The extraction of natural 

resources and the effect on 

the environment and 

communities.
Ekstraksi sumber daya alam dan 
pengaruhnya terhadap
lingkungan dan masyarakat.

LOI 1 LOI 2 LOI 3

Melalui pemahaman Konsep:

Key Concept: 
Form, Responsibility, causation
Bentuk, Tanggung jawab, Sebab akibat

Related Concept:
Consequences, Right

Konsekuensi, Hak



LEARNING OUTCOMES 

Able to identify the differences 
between renewable and non-
renewable resources.
Mampu mengidentifikasi perbedaan antara sumber
daya terbarukan dan tidak terbarukan

Understand how the extraction of 
natural resources and the effect on the 
environment and communities.
Memahami bagaimana ekstraksi sumber daya alam
dan pengaruhnya terhadap lingkungan dan 
masyarakat.

Able to know the balance between meeting 
human needs and the availability of limited 
resources.
Mampu mengetahui bagaimana keseimbangan antara pemenuhan
kebutuhan manusia dan ketersediaan sumber daya yang terbatas.



• Able to identify the differences between renewable and non-renewable resources
• Understand how the extraction of natural resources and the effect on the environment and 

communities.
• Able to know the balance between meeting human needs and the availability of limited 

resources.

EXPECTED ACTION

- Siswa dapat mengidentifikasi perbedaan antara sumber daya terbarukan dan tidak
terbarukan

- Siswa memahami bagaimana ekstraksi sumber daya alam dan pengaruhnya
terhadap lingkungan danmasyarakat

- Siswa dapat mengetahui bagaimana keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan
manusia dan ketersediaan sumber daya yang terbatas



Subject within The 

Programme of Inquiry
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Pelajaran yang berada dalam Program Inkuiri



Science

Memahamkan central idea dengan materi

cara manusia menggunakan dan mengatur sumber

daya alam, mengubah kesejahteraan masyarakat dan 

pelestarian lingkungan

Memahami LOI pertama dengan materi
pengelompokan sumber daya yang dapat diperbarui
dan tidak dapat diperbarui, berdasarkan sifat dan

asalnya.

Memahami LOI kedua dengan materi, 

penggunaan teknologi dalam pengolahan sumber

daya alam dan dampak dari pengolahan tersebut.

Memahami LOI ketiga dengan materi cara

mengefisienkan penggunaan dan pemanfaatan

sumber daya alam yang terbatas. Mengenalkan

energi alternatif.



Social (IPS dan PKN) 

Memahamkan central idea dengan materi

mengidentifikasi karakteristik ruang dan

pemanfaatan sumber daya alam untuk

kesejahteraan masyarakat

Memahami LOI pertama dengan materi
mengelompokkan sumber daya alam yang dapat
diperbarui dan tidak dapat diperbarui berdasarkan

pemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat

Memahami LOI kedua dengan materi mencari

pengaruh dari pemanfaatan sumber daya alam

yang kurang bijak.

Memahami LOI ketiga dengan materi memahami

hak dan kewajiban sebagai warga dunia untuk

menjaga kelestarian sumber daya alam



Islamic Studies

Memahamkan central idea dengan materi

memahami perilaku hemat.

Memahami LOI kedua (Kewajiban manusia

sebagai khalifah di bumi)

Memahami LOI ketiga (Memaknai sikap

hemat)

ART

Transdiciplinary project dengan UOI  membuat

poster sebagai bentuk tanggung jawab terhadap

SDA yg terbatas.

Memahamkan pada konsep responsibility atau 

tanggung jawab dengan membuat poster

Membuat Poster sebagai bentuk ekspresi

tanggungjawab terhadap kelestarian Sumber Daya

Alam.

Memahamkan pada konsep form atau bentuk

dengan mengenal hasil karya seni mosaic



Subject out of The 

Programme of Inquiry
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Pelajaran yang berada di luar Program Inkuiri



Bahasa Indonesia

Menulis karya sastra puisi bertema alam.

Membacakan teks sastra puisi.

Mathematic

Memahamkan pada konsep

responsibility dengan materi penyajian

data

Memahamkan pada konsep function 

dengan materi FPB dan KPK dari dua

bilangan

Siklus hidup makhluk hidup

Science



Tahajji

Memahamkan pada konsep Causation

dengan menyambung huruf hijaiyah yang 

mengandung bacaan lam jalalah dan bacaan

qolqolah, serta menyelesaikan membaca Al 

Qur’an juz 6 (ClassDojo)

Memahamkan pada konsep Change dengan

materi membaca dan menulis huruf-huruf lam 

jalalah dan bacaan qolqolah.

Tahfidz

Memahamkan pada konsep Responsibility dengan

materi menghafal Q.S. A’la, menunjukkan

pemahaman tentang nama, arti, nomer surah, 

tempat turun, jenis surah, jumlah ayat serta

kandungan isi dari surah A’la

ICT

Memahamkan konsep perspective dengan

materi kuis

Memahamkan konsep responsibility dengan

share screen, google form, dan browsing.



English

Physical Education

Memahamkan pada konsep form dengan

learning about the forms could and couldn't (for 

past)

Memahamkan pada konsep responsibility

dengan materi renang gaya bebas dan

penanganan cidera

Arabic

Memahamkan pada konsep change dengan

Struktur bahasa tentang fiil mudari’ dan fiil amar

(kata kerja perintah)

Memahamkan pada konsep perspective dengan

materi tentang cita-citaku dalam Bahasa Arab

Memahamkan pada konsep responsibility

dengan reinforcement of have to (the use of the 

word have to in English)



Approach to learning

(Skill)

04



Skill/ Ketrampilan yang akan dikembangkan ?

Thinking Skills

(Information Transfer : 

Using skills and 

knowledge in multiple 

ways)

Research Skills (Media 

Literacy : Interacting with media 

to use and create ideas and 

information)

Communication Skills

(Literacy : Reading, 

Writing)



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.

Kertas Lipat

Lem kertas

Gunting



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: 18 - 22 Oktober 2021

❖PAS 1 : 29 November – 3 Desember 2021



See you at the next Parent 
Orientation 

THANKS


