
IPC Outing to Museum Keris  Level : Primary Stage: Developing  

Goals:  

Developing 
- Siswa dapat mengenal keris sebagai peninggalan budaya bangsa. 
- Siswa dapat mengetahui sejarah keris dan fungsinya di masa lalu.  
- Siswa dapat membuat timeline sederhana dari sejarah keris.  
- Siswa dapat mengenal bahan bahan yang dibutuhkan untuk membuat keris.  

 

7 Survival Skills: 

Adaptability: 
Dalam kegiatan tersebut siswa akan beradaptasi dengan lingkungan museum, aturan yang ada di museum dan juga berusaha untuk 
mentaati rundown yang sudah dibuat 
Crirtical Thinking and Problem Solving:  
Dalam kegiatan ini, siswa akan berlatih berpikir kritis dalam bertanya dan juga melengkapi informasi yang dibutuhkan untuk membuat 
timeline, mengetahui tentang perbedaan fungsi dan juga bahan yang dibuat dalam membuat keris.  Anak anak juga akan diajak 
berpikir kritis mengapa keris sekarang tidak umum dipakai dalam kehidupan sehari-hari 
 
Collaboration accross networks:  
Besinggungan dengan orang baru dalam hal ini pemandu yang ada di museum memberikan pengalaman baru dalam berkolaborasi 
dengan dunia luar. Mereka juga akan belajar bagaimana bersikap dan juga menjalin relasi saat berkomunikasi dengan orang lain.  
Effective oral and written communication:  
Berkomunikasi secara efektif akan langsung dilakukan saat mereka bertanya dan juga membuat catatan terhadap penjelasan dari 
pemandu tentang keris dan sejarahnya.  
Curiousity and imagination 
Berkomunikasi secara efektif akan langsung dilakukan saat mereka bertanya dan juga membuat catatan terhadap penjelasan dari 
pemandu tentang keris dan sejarahnya.  
Accessing and analyzing information:  
Siswa dapat berlatih untuk menggali informasi lebih dalam dan mentransfer data penjelasan menjadi bentuk timeline.  

 



STANDARD CHECKLISTS 

STANDAR PERSIAPAN 
Sub aspek Developing Checklist 
Penyamaan persepsi dan tujuan 
pembelajaran di luar kelas dari 
sekolah dan guru sebelum 
menyusun kegiatan 

- Mampu mengetahui dan memahami tujuan pembelajaran dari kunjungan ke 
museum keris. 

- Mampu membuat kegiatan outing ke museum dengan mengkorelasikan 
dengan tujuan pembelajaran.  

 

Standar kriteria kegiatan yang 
disesuaikan dengan tujuan 
pembelajaran, kondisi siswa dan 
kemampuan kognitif.  

- Mampu mempertimbangkan tujuan dan prior knowledge siswa tentang dalam 
merancang kegiatan outing.  

 

Perencanaan koordinasi tim, 
sekolah dan siswa dalam bentuk 
timeline.  

- Membuat jadwal sederhana tentang koordinasi tim dengan sekolah untuk 
outing ke museum keris.  

 

Standar pemeriksaan sebelum 
berlangsung kegiatan 

- Melakukan pengecekan meliputi tempat, acara, koordinasi tim internal  
- Melakuan koordinasi dengan tim external yang berkaitan dengan kegiatan di 

museum keris.   

 

 

STANDAR KOMPETENSI GURU 
Sub Aspek Developing CHECKLIST 
- Mampu menjelaskan materi 

pembelajaran dan program 
belajar dalam kegiatan di 
luar ruangan yang akan 
dilaksanakan. 

 

- Mampu menyebutkan definisi kegiatan yang akan dilaksanakan dan 
menyebutkan materi pembelajaran yang berkaitan dengan kegiatan tersebut 

 

- Memiliki pengalaman dan 
prior knowledge tentang 
materi dan kegiatankegiatan 
di luar ruangan yang akan 
dilaksanakan 

- Memiliki pengalaman berkaitan dengan kegiatan kunjungan ke museum keris 
yang akan dilaksanakan dan prior knowledge tentang materi yang berkaitan 
dengan kegiatan yang akan dilaksanakan 

 



- Mampu membuat prediksi 
resiko terhadap 
kegiatanyang akan dijalani. 

 

- Mampu membuat prediksi resiko terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan 
dan cara mengatasi jika resiko tersebut terjadi 

 

- Mampu memberikan SOP 
penanggulangan masalah 
dari masalah yang timbul 

- Mampu menyebutkan dan mendemonstrasikan SOP penanggulangan masalah 
yang mungkin timbul 

 

- Mampu membuat 
penjabaran indikator 
pencapaian tujuan 

- Mampu memerincikan indikator pencapaian tujuan, memvisualisasikan indikator 
tersebut dalam bentuk kegiatan dan menjelaskan implikasinya terhadap siswa 

 

 

STANDAR KOORDINASI TIM 
Sub aspek Development CHECKLIST 
Pemberian pemahaman awal 
tentang program, tujuan dan jenis 
kegiatan.  

- Memberikan pemahaman secara garis besar tentang program dan tujuan.    

Menyamakan persepsi tentang 
tujuan dan juga hasil yang ingin 
dicapai 

- Menyamakan perspesi tentang tujuan dari program yang berlangsung 
dengan komunikasi dua arah.  

 

Membuat evaluasi tim sebagai 
kosiderasi penyusunan kegiatan 
selanjutnya.  

- Membuat evaluasi tim secara general dengan berkoordinasi terlebih dahulu 
dengan tim.  

 

 

  



 

STANDAR PEMILIHAN TEMPAT 
Sub Aspek  Developing CHECKLIST 
Standar survei tempat - Mampu memperhitungkan kegiatan kunjungan ke museum keris berlangsung 

lebih lama dari pada jarak tempuh dari sekolah ke lokasi.  
 

- Mampu memperhitungkan keadaan musim sebagai salah satu acuan 
penentuan tempat untuk kegiatan kunjungan ke museum keris.  

 
 

- Mampu menentukan biaya masuk/sewa yang sesuai dengan fasilitas 
penunjang kegiatan kunjungan ke museum keris yang diberikan.  

 

Penyesuaian pemilihan tempat 
dengan jenis kegiatan dan 
optimalisasi explorasi tempat.  

- Mampu menentukan waktu kunjungan yang sesuai dengan jenis kegiatan di 
museum keris.  

 

-  

Pemetaan resiko yang mungkin 
timbul terhadap tempat yang 
dipilih 
 
 
 
 

- Mampu membuat pemetaan resiko program secara general.  
 
- Mampu menyediakan peralatan PPPK dari sekolah untuk kegiatan kunjungan ke 

museum keris.  

-  

Evaluasi tempat setelah 
berlangsungnya kegiatan 
pembelajaran di luar ruangan 

- Mampu membuat feedback secara detail dengan menyertakan keuntungan 
dan kerugian tempat berlangsungnya acara.  

- Mampu merangkum feedback  dari siswa tentang tempat berlangsungnya 
acara.  

 

 

  



STANDAR JAMINAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN 
Sub aspek Developing CHECKLIST 
Pemeriksaan kesehatan sebelum 
dilaksanakannya pembelajaran 
 

- Memastikan bahwa setiap siswa dalam kondisi yang benar-benar prima sebelum 
mengikuti kegiatan kunjungan ke museum keris. 

- Memiliki catatan terhadap anak yang memiliki riwayat penyakit/alergi tertentu. 

 

 
Kompetensi guru terhadap 
masalah kesehatan mendasar 
yang mungkin timbul dalam 
pembelajaran kunjungan ke 
museum keris.  
 

- Memantau keadaan dan kesehatan siswa selama kegiatan kunjungan ke 
museum keris berlangsung 

- Memiliki pengetahuan dasar tentang kesehatan yang memadai sesuai dengan 
pemetaan yang telah dibuat. 

 

Standar survei tempat untuk 
memetakan resiko dan  
penanggulangannya yang 
disesuaikan dengan aktivitas 
kegiatan kunjungan ke museum 
keris.  
 
 

- Mampu mengidentifikasikan serta mengkaitkannya dengan sanitasi tempat 
yang akan digunakan untuk lokasi kegiatan kunjungan ke museum keris. 

- Mampu mempertimbangkan jarak yang ditempuh menuju lokasi museum keris. 

 

Standar survei alat transportasi  - Memilih transportasi yang aman, nyaman, dan sesuai dengan anggaran yang 
ditetapkan.  

- Memastikan bahwa transportasi tidak memiliki masalah sebelum mengangkut 
siswa menuju lokasi museum keris. 
 

 

Pembuatan evaluasi untuk 
jaminan kesehatan dan 
keselamatan 

- Mendaftar kekurangan dan kelebihan transportasi setelah melaksanakan kegiatan 
kunjungan ke museum keris agar kekurangan yang ada dapat ditingkatkan, serta 
kelebihan yang ada dipertahankan pada pembelajaran selanjutnya. 

 

 

 

 


