


KATA PENGANTAR
Segenap puji dan syukur kami hantarkan ke hadirat

Tuhan yang Maha Esa atas terselesaikannya buku

ini. 

Buku Saku Belajar di Luar Kelas Kota Bandung ini

kami susun sebagai bahan pelengkap penyelenggaraan

Sekolah Ramah Anak di Indonesia, khususnya di Kota

Bandung. Kami yakin bahwa Sekolah Ramah Anak dapat

dimulai dari hal-hal yang paling sederhana, seperti

menyediakan waktu khusus untuk anak belajar di luar

kelas. Anak akan bergerak aktif, terdorong untuk

bereksplorasi, dan menemukan kembali mata air

kecemerlangan dari sosok-sosok panutan yang ada

di sekelilingnya.

Kampanye Belajar di Luar Kelas diselenggarakan secara

serentak di seluruh dunia. Inisiatif kampanye tersebut

di Indonesia, khususnya Kota Bandung, dimulai dari 

Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan dan Project Dirt,

dengan dukungan penuh dari Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemprov Jabar, dan

Disdik Kota Bandung, beserta lembaga mitra lainnya. 

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

untuk tim penyusun, pendesain, dan lembaga terkait yang

mendukung kampanye ini. 

Bandung, 28 Juli 2017

Yanti Sriyulianti, Ketua Perkumpulan KerLiP

 



Tulis komitmen untuk mewujudkan SRA

Ajak semua perwakilan anggota sekolah
3

4

1

Tulis “KAWASAN SEKOLAH RAMAH ANAK”

2

Penanda
Kawasan Sekolah Ramah Anak

Siapkan spanduk/baliho besar
Boleh bagian belakang kosong spanduk bekas

5
Pasang di dinding terdepan



1

2

Ajak peserta didik

untuk keluar kelas

saat jam pelajaran

Ajak anak-anak untuk

berkegiatan di luar

kelas sesuai RPP guru

Event Sehari 
Belajar di luar 

Kelas

Kamis, 7 September 2017



I krarkan kelas Anda untuk ikut Sehari Belajar di Luar Kelas

Lomba RPP Guru
Batas akhir pengiriman

Kamis, 24 Agustus 2017

Informasi lebih lanjut :

Belajar di Luar Kelas

www.outdoorclassroomday.com

Kirim ke belajardiluarkelas@gmail.com

dengan judul “Lomba RPP Belajar di Luar Kelas”.

Sertakan:

Nama Guru

Nama Sekolah

Alamat Sekolah

No. WhatsApp/HP

File RPP (PDF)
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 Ajak anak-anak keluar 
ke lapangan terbuka 

sambil melakukan 
YES for Safer School, 

simulasi evakuasi
sederhana melalui 

lagu yang diperagakan

“Kalau Ada Gempa” 
Nada: Pelangi-Pelangi

Kalau ada gempa,

Lindungi kepala

Kalau ada gempa,

Jauhilah kaca

Kalau ada gempa,

Bersiaplah antri,

Berbaris keluar,

Kumpul di lapangan
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Ajak anak-anak menulis ikrar 

penyelenggaraan Sekolah 

Ramah Anak di spanduk, 

baliho, atau penanda 

“Kawasan Ramah Anak”  

yang telah disiapkan 

sekolah atau madrasah.
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Ajak anak-anak bermain 

kaulinan tradisional di 

lapangan sekolah atau

taman kota terdekat

5



6
Ajak anak-anak ke masjid

terdekat di lingkungan 

sekolah atau madrasah 

dan mencari tahu tentang 

sejarah hidup pendiri 

masjid lokal.

7 Ajak anak-anak ke jalan kota 

dengan nama pahlawan 

untuk mencari dan menemukan 

anak putus sekolah di 

lingkungan sekitarnya dalam 

gerakan membangun Komunitas 

Literasi Sejarah (KOLASE) Bangsa.



8
Ajak peserta didik untuk

menggunakan multimedia

saat menunjukkan proses

belajar di luar kelas yang 

penuh kegembiraan dalam

bentuk foto, video, atau

narasi, lalu mengunggahnya

di media sosial dengan 

tagar #belajardiluarkelas. 



Ikrar Belajar di Luar Kelas

Ayo... 
Rayakan pembelajaran 
penuh kegembiraan di luar 
kelas dengan mengikuti 
Sehari Belajar di Luar Kelas !

Daftarkan sekolah atau kelasmu 

di website
http://www.outdoorclassroomday.com

Kamis, 07 SEPTEMBER 2017
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Ensiklopedia Lintas Sejarah Indonesia dalam Literasi Visual (ELSI) 

Proyek Asyik Cari Tahu “Pelopor Panutan Kami”

Berhitung sampai tujuh, bentuk kelompok, dan ambil 

buku dengan jilid yang sama dengan nomor yang disebut.

Sediakan lima paket ELSI.

Anak yang tidak mendapat ELSI

diajak menjadi time keeper.

Sepakati dalam kelompok

untuk lama waktu diskusi.



Setiap kelompok menyusun 5W1H (Who, 

What, Where, When, Why, How) dan 

mencari jawabannya dari ELSI dan 

sumber lain di pojok baca kelas. Setiap 

kelompok menyajikan hasil CACT dalam 

1 lembar kertas plano.

 

Anak menempelkan kertas post-it yang

sudah ia tulisi tentang pelopor panutannya.

6

7

8

Kampanye 50 Detik “Pelopor Panutan”

Saatnya Memilih

Cari Tahu

Perwakilan kelompok mempromosikan sosok

pelopor panutan hasil CACT secara kreatif. Setiap

anak menulis komentar di kertas post-it untuk

sosok pelopor yang paling memikat hatinya.

Setiap anak membaca
buku masing-masing
selama 15 menit. 

5



Setiap anak membuat karya sastra

(puisi, pantun, dst.) dengan tema

“Aku Siap Menjadi Pelopor”.

9 Menghaluskan Budi Pekerti 

dengan Sastra

10
Siapa Cepat Dia Dapat 

Perwakilan anak perempuan dan 

laki-laki yang paling duluan maju 

membacakan karya sastranya.

LANGKAH BERIKUTNYA
Menjadi Agen MeSRA dengan mengajak

teman sekelas untuk simulasi evakuasi

sederhana YES for Safer School. 

Bergabung dalam Kolase Bangsa dengan mencari

dan menemukan teman yang putus sekolah

di lingkungan sekolah, masjid, atau rumah. 



Desain Sampul: 

Fitry KerLiP

Desain Isi:

Deasy KerLiP 

Fitry KerLiP

Penulis:

Yanti KerLiP

Aset Lainnya: 

Didesain oleh Freepik.com

KAMPANYE BELAJAR DI LUAR KELAS 2017
diselenggarakan secara serentak di seluruh

dunia pada tanggal 7 September 2017.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat ke:

Website: www.outdoorclassroomday.com

FB Page: /belajardiluarkelas

Twitter: @belajardiluar

WhatsApp: +62 817 625 001 (Yanti)
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