
LIBATKAN DIRI ANDA PADA 
HARI BELAJAR DI LUAR KELAS
INILAH BEBERAPA KIAT UNTUK MEMBANTU ANDA MERENCANAKAN 
HARI BELAJAR DI LUAR KELAS YANG FANTASTIS

SEBELUM HARI H

Mendaftar  untuk menyampaikan bahwa Anda ikut berpartisipasi!

Lakukan perencanaan sebelumnya – mengetahui apa yang akan Anda lakukan dan bagaimana 
melakukannya akan memastikan bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar - tapi sisakan ruang 
untuk mendapatkan inspirasi pada hari itu!

Jika suatu sekolah akan beraktivitas di luar kelas seluruhnya, sepakati suatu jadwal sebelumnya 
sehingga semua orang bisa memiliki ruang di luar kelas yang wajar.

Pastikan Anda mendapat izin dari orangtua untuk mengambil foto dan beri tahu juru foto Anda 
seandainya ada orang yang tidak boleh difoto. Pindai formulirnya agar Anda dapat mengirimkannya 
bersama entri kompetisi fotografi  Anda! (Formulir dapat diunduh dari bagian sumber daya di situs web).

Libatkan orangtua dan pengasuh. Mendapatkan dukungan dan masukan mereka akan membuat hari 
itu menjadi lebih baik - dan jika anak-anak pulang ke rumah dengan kondisi sedikit kotor, ada baiknya 
mereka tahu apa penyebabnya! 

Pikirkan untuk melibatkan orang lain dalam masyarakat Anda, termasuk selebritas, pimpinan agama 
setempat, polisi dan pemilik usaha. 

Jika sekolah Anda tidak memiliki lapangan terbuka, coba pikirkan untuk menggunakan 
jalan di luar sekolah Anda (bisakah jalan tersebut ditutup?) Atau Anda dapat 
mendatangi taman setempat atau ruang hijau terbuka di area Anda pada hari itu. 

Antisipasi cuacanya. Pastikan setiap orang – orangtua dan anak-anak – memiliki pakaian dan 
perlindungan yang tepat agar mereka dapat berkonsentrasi untuk menikmati kegembiraan pada hari itu!
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perlindungan yang tepat agar mereka dapat berkonsentrasi untuk menikmati kegembiraan pada hari itu!

Libatkan setiap orang – Bagaimana jika diadakan pertemuan di luar kelas yang dihadiri oleh sekolah 
secara keseluruhan? 

Pertimbangkan untuk menjadikan hari itu sebagai hari tanpa seragam sekolah, atau hari mengenakan 
seragam sekolah yang lama, sehingga tidak masalah jika pakaian tersebut menjadi kotor. 

Pikirkan untuk membuat tema bagi hari itu dan mengaitkannya dengan pelajaran lain yang dipelajari 
sebelum dan sesudah hari itu – terdapat banyak gagasan dalam rencana pelajaran yang disarankan, 
yang dapat diunduh dari bagian sumber daya situs web!  

Rekam pengalaman Anda – ambil foto dan video untuk kegembiraan yang Anda rasakan dan bagikan 
semua itu kepada orang lain sebagai inspirasi!
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untuk menyampaikan bahwa Anda ikut berpartisipasi!



Mendatangi lapangan sekolah Anda adalah hal yang mudah untuk dilakukan dan tidak memerlukan izin khusus. Jika Anda 
mendatangi tempat yang berada di luar rekomendasi, pastikan Anda mematuhi aturan dan prosedur sekolah untuk 
tempat yang berada di luar rekomendasi tersebut.

Pastikan Anda melakukan penilaian risiko/manfaat mengenai aktivitas yang akan dilakukan - baik untuk tempat yang 
direkomendasikan atau di luar rekomendasi (lihat “Menggunakan Pendekatan yang Seimbang terhadap Risiko dan 
Manfaat” oleh Tim Gill di Perpustakaan Luar Kelas) - dan siapkan prosedur pelaporan P3K/insiden yang tepat.

Jika Anda mendatangi tempat yang berada di luar rekomendasi, Anda perlu memastikan bahwa polis asuransi Anda akan 
melindungi Anda untuk pertanggungan apa pun sesuai dengan aktivitas normal yang Anda lakukan di tempat tersebut. 
Hal ini juga berlaku untuk transportasi yang mungkin Anda gunakan.

Terdapat banyak komunitas guru dari seluruh dunia yang tengah menanti Anda di luar kelas untuk berbagi praktik, 
gagasan dan keberhasilan. Bangun koneksi dengan mereka dengan cara berbagi pengalaman Anda pada halaman 
Facebook Hari Belajar di Luar Kelas, di Twitter dan di Instagram dengan hashtag #outdoorclassroom. Anda juga dapat 
berbagi dengan orangtua di #dirtisgood!

ASPEK HUKUM:

SETELAH HARI H

Bagikan pengalaman Anda. Hari Belajar di Luar Kelas adalah tentang membangun suatu 
gerakan, jadi berikan inspirasi kepada setiap orang! Kirimkan siaran pers, pasang foto di 
papan pengumuman, termasuk informasi di nawala (newsletter) Anda, terbitkan laporan di 
situs web Anda, atau berikan presentasi kepada gubernur. 

Cari tahu apakah yang telah dibagikan orang lain kepada Anda – apakah ada gagasan hebat 
untuk tahun depan?

Kirim foto dan kisah Anda ke  info@outdoorclassroomday.com dan bagikan dengan dunia! 
Kirim pos di Twitter atau Facebook.  

Dapatkah sumber daya di Perpustakaan Luar Kelas membantu Anda menjadikan 
aktivitas belajar dan bermain di luar kelas sebagai bagian dari aktivitas 
sekolah sehari-hari? 

Apakah Anda juga dapat menginspirasi orangtua untuk mengupayakan 
agar anak-anak mereka juga lebih sering beraktivitas di luar ruang 
selain di sekolah?
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