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“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri 
memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok (hari akhirat) dan bertakwalah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan 
janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan 

mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik."
(QS. Al-Hasyr: 18-19)

Islamic Core

"Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Nabi bersabda: Hisablah 
dirimu sebelum kamu dihisab, dan hiasilah dirimu sekalian 

(dengan amal shaleh), karena adanya sesuatu yang lebih luas 
dan besar, dan sesuatu yang meringankan hisab di hari kiamat 
yaitu orang-orang yang bermuhasabah atas dirinya ketika di 

dunia." (H.R. Tirmidzi).
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WHY
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WHY



Prinsip -Prinsip Refleksi

Salah satu strategy 
Assessment

Menggunakan berbagai 
strategy dan tools

Bagian dari pembelajaran bisa 
dilakukan sebelum, saat atau 

setelah pembelajaran

Ditindak lanjuti dengan feed
back untuk kemajuan siswa 
dan rencana pembelajaran

Bentuk Refleksi

Pre- Assesment

01. 02.
Teachers Feedback

03.
Wondering/ 
Questioning

04.
Self Assessment
Pair Assesment 



Benefit

Membantu siswa memahami  diri mereka 
sendiri sbg pemelajar

Memperdalam pemahaman siswa 
(apa yg sudah diketahui dan 

belum)

Memberikan umpan balik dan data 
penilaian yang berguna (dan 

seringkali langsung) untuk guru;

Membantu siswa memahami 
bagaimana dia dan orang lain 

berpikir agar bisa lebih baik pada 
sesi pembelajaran berikutnya;

‘slows down’ the teaching and 
learning pace
Menyediakan waktu sebelum, 
saat dan sesudah pembelajaran 
utk refleksi

berefleksi dapat membantu siswa 
mengelola perilaku mereka dan 
memantau impulsivitas

Refleksi dapat menciptakan ruang 
untuk 'bertanya-tanya'

Refleksi membantu siswa dalam 
mentransfer apa yang telah dipelajari 
dalam satu konteks ke konteks lain;

Dengan berbagi pemikiran reflektif satu 
sama lain, siswa dapat memperoleh 
wawasan baru tentang apa yang sedang 
dipelajari
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Hasil refleksi 
untuk cek 

pemahamn dan 
merencanakan 
pembelajaran 
selanjutnya

Benefit
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Refleksi 
membantu 
siswa dalam 
mentransfer 
apa yang telah 
dipelajari dalam 
satu konteks ke 
konteks lain;
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memperoleh 
wawasan 
baru tentang 
apa yang 
sedang 
dipelajari

Benefit
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Benefit



14Refleksi dapat menciptakan ruang untuk 'bertanya-tanya'

Benefit



Al Firdaus: 
Islamic, Inclusive, 

International

Reflection Practice
LOWER GRADE

Ust. Amik
Headlevel & HRT 

Grade 1



aku tidak mengerti 
pelajaran di unit 1

aku sudah cukup mengerti 
pelajaran di unit 1

aku sudah mengerti 
pelajaran di unit 1

aku sudah sangat mengerti 
pelajaran di unit 1

S E L F  A S S E S S M E N T  
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Al Firdaus: 
Islamic, Inclusive, 

International

Reflection Practice
UPPER GRADE

Ust. Tiwuk
Headlevel &  HRT 

Grade 6













Agar Refleksi Berdaya dan Berhasil Guna

Jangan Berhenti di 
Refleksi

Refleksi dari 
penilaian teman, 
guru, orang tua 

STEP 02

Refleksi diri
STEP 01

Berlatih lagi
STEP 03

Semua skills 
meningkat

FINAL



Siklus Belajar

Add TextBerlatih dengan 
Kemampuan awal 

Refleksi diri Masukan dari 
guru, teman, 

orang tua

Berlatih lagi 
dengan 

kemampuan baru 
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THANKS!
See you at the next Parent Orientation


