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Yth. Para Pengajar,

Buku ini akan mengubah cara siswa Anda 

melihat dunia selamanya. Jangan langkahkan 

kaki Anda jauh-jauh jika Anda takut 

berpetualang atau mencoba hal-hal baru.

Dalam buku ini, Anda akan mendapatkan 

sepuluh misi untuk diselesaikan di luar 

kelas. Tantang siswa Anda untuk menyelesaikan 

setiap misi dan catat sebaik mungkin. Anda 

dapat melakukan misi ini di mana saja asal ada 

tanah, makhluk hidup dan ruang untuk 

berlarian. Yang Anda butuhkan hanyalah buklet 

ini, sebuah pensil dan imajinasi.

Setelah Anda menyelesaikan misi unik dalam 

buku ini, siswa Anda akan menjadi penjelajah 

dunia luar, ahli geografi  untuk tempat-tempat 
yang jarang dikunjungi dan petualang yang 

kreatif.

Siap?

Saatnya menjalankan Misi: Menjelajah. 

ke Luar Kelas

Selamat datang di



PERINGATAN!

Buku ini bisa jadi berbahaya. 

Jangan:

1. tidak melakukan apa pun

2. melakukan hal yang tidak Anda sukai

3. melakukan hal yang dapat membahayakan 

manusia, satwa liar atau alam.

PERINGATAN!

Berusaha bersaing dalam menyelesaikan misi 

dalam buku ini akan membuat penjelajahan menjadi 

sangat menyenangkan, dibumbui dengan hal-hal 

sedikit bahaya serta menciptakan kenangan yang 

indah maupun buruk yang tak terlupakan. Kami 

tidak bertanggung jawab atas keselamatan Anda 

saat menyelesaikan misi ini - keselamatan Anda 

adalah tanggung jawab Anda sendiri.

Sebelum menerima tantangan setiap misi dalam 

buku ini, pastikan Anda mendapatkan izin untuk 

melakukannya. Jika ada risiko yang dapat 

menyebabkan sesuatu atau seseorang terluka, 

cobalah untuk menghilangkan risiko bahaya 

tersebut. Lakukan misi ini hanya bila Anda dapat 

melakukannya dengan aman.

manusia, satwa liar atau alam.



Gali lubang sedalam jari

Gambarlah apa yang Anda temukan dalam 

ruang yang dikeruk pada gambar di 

bawah ini.
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Dengarkan

Duduklah saling membelakangi dengan 

punggung menempel, jangan berbicara dan 

dengarkan apa yang bisa didengar dalam 

keheningan. Sebutkan semua benda yang 

dapat Anda dengar dalam tiga menit. Apakah 

Anda berdua mendengarkan suara yang 

sama?
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Merawat Rumput 

Tulis puisi sembilan baris tentang 

alasan mengapa rumput harus 

dilindungi.    
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Ikuti serangga

Menurut Anda, apakah yang dipikirkannya? 

Catat di sini.

Pikiran 1: 

Pikiran 2: 

Pikiran 3: 

Pikiran 4: 

Pikiran 5:
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Burung Pengawas 

Bergeraklah dari tempat A ke tempat B tanpa 

terlihat oleh seekor burung sama sekali.

Tempat A:

Tempat B:

Jarak kira-kira: 

Menang

Kalah



Bangunlah tugu kecil...

... dari kerikil. Seberapa tinggi Anda 

bisa membuat tugu tersebut?
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Sekilas Biologi

Berapa banyak spesies berbeda yang dapat 

Anda temukan hanya dalam waktu lima 

menit?

Catat di sini.
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Buatlah kumis...

... dari ranting rumput atau benda lain di 

sekitar Anda.

Dengan mengenakan kumis, berbicaralah 

selama satu menit mengenai hal-hal tidak 

penting tanpa menggunakan kata-kata 

berikut ini:

     apa        di mana      kapan

mengapa  siapa    adalah    kita atau kami
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Lumpur bagus untuk membuat kumis, 

namun jangan sampai masuk ke dalam 

mulut karena Anda bisa muntah-muntah 

atau bahkan lebih parah.
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Buat wajahmu jadi aneh

Tekan wajah Anda ke berbagai permukaan 

benda agar meninggalkan jejak yang 

berbeda di kulit wajah Anda.

Jangan menekankan wajah Anda ke 

benda tajam, berbau atau lengket.
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Buatlah bentang alam

Buatlah bentang alam mini dari tanah. 

Buatlah sana gunung, lembah dan bentuk 

lainnya di bentang alam tersebut.

Buat sketsa pandangan dari atas untuk 

bentang alam tersebut dalam ruang di 

bawah ini.
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Menjadi ahli geografi yang baik

Geografi meliputi segala hal tentang rasa ingin 
tahu, penjelajahan dan penemuan. Geografi memberi 
Anda kekuatan untuk melihat dunia dengan cara 

baru bahkan dunia khayalan sekali pun. Geografi 
membantu Anda memahami dunia dan memecahkan 

masalah. 

Untuk menjadi ahli geografi Anda harus: 

Menemukan pertanyaan Anda sendiri.

Mencari tahu jawabannya sendiri.

Berbicara dengan, melihat dan mendengarkan 

manusia, hewan, tumbuhan dan alam

Berpikir tentang siapa diri Anda dan dampak 

tindakan Anda.

Ahli Geografi melakukan banyak kegiatan aktif 
untuk meneliti, berbagi dan bertindak berdasar 

penemuannya. Lakukan kegiatan Anda untuk 

meningkatkan kemampuan dalam melakukan misi-

misi, termasuk mencium, berenang, memetakan, 

menggambar, membandingkan, membayangkan, 

berbagi, bertanya, merasakan, mencari, menemukan, 

mengamati, menjelajah, mengumpulkan, mencium, 

mengulang, mencicipi dan bereksperimen.
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Jadilah Ahli Geografi Kreatif

Anda dapat melakukan misi dalam buku ini 

hanya untuk bersenang-senang. Anda juga dapat 

melakukan misi-misi tersebut untuk menjadi 

Ahli Geografi Kreatif (bukan kere aktif).

Ahli Geografi Kreatif mempertanyakan banyak 
tempat dan mendorong orang lain untuk 

mempertanyakannya juga. Ahli Geografi Kreatif 
percaya akan pentingnya keadilan dan segala 

sesuatu dilakukan secara adil dan bersahabat 

dengan manusia, satwa liar dan alam.

Beberapa misi yang Anda lakukan menantang 

orang untuk memikirkan hal-hal yang penting 

bagi Anda. Misi-misi lainnya membuat Anda 

atau orang lain berpikir secara geografis 
tentang waktu atau tempat yang terlihat tak 

biasa atau tak terduga. Tentu saja misi 

tersebut juga sangat menyenangkan karena ada 

petualangannya dan menemukan hal-hal baru.
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Tentang Misi:Menjelajah

Misi:Menjelajah adalah sejenis pelatihan khusus 

untuk ahli geografi  kreatif dan penjelajah yang 
senang bereksperimen.

Misi kami tidak ditujukan bagi orang-orang 

dengan usia tertentu, tapi bagi mereka yang 

memiliki kerangka pemikiran ingin tahu, kritis 

dan kreatif. Tapi ingatlah. Dengan  menjalankan 

misi kami, Anda tak akan lagi melihat dunia 

dengan cara yang sama seperti sebelumnya.

Buku-buku lain dalam seri kami meliputi:

 

Misi: Menjelajah Camping (Perkemahan), Food 
(Makanan), On the Road (Dalam Perjalanan), 
National Parks (Taman Nasional), Water (Air) dan 
John Muir.

Kunjungi MissionExplore.Net untuk melihat 

misi-misi lainnya, memenangkan poin dan 

mendapatkan lencana.
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Tentang penulis

Buku ini ditulis, didesain, dieksplorasi dan 

diterbitkan oleh tim dari Explorer HQ, yaitu 

Helen, Daniel, Alan, Mark dan Tom.

Kami berharap Anda menyukainya, membuat 

buku-buku ini benar-benar kotor dan 

mengisinya dengan laporan misi Anda.

Tentang Ilustrator

Tom menggambar dengan dip pen, sering kali 

melakukan cipratan tinta, karena itulah dia 

menamai situs webnya www.inkymess.com.



Belajar di Luar Kelas adalah kampanye global untuk merayakan dan 

mendorong aktivitas belajar sambil bermain di luar kelas. Program 

ini didukung oleh merek-merek Berani Kotor Itu Baik dari Unilever 

dan dipimpin oleh Project Dirt (Proyek Berani Kotor).

Pada hari tersebut, sekolah-sekolah di seluruh dunia akan 

mengadakan setidaknya satu sesi di luar kelas untuk mengajarkan 

keterampilan esensial dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya 

aktivitas bermain. Kita berharap program ini akan menginspirasi 

sekolah-sekolah di mana pun untuk menjadikan belajar dan bermain 

di luar kelas sebagai bagian dari kegiatan sekolah mereka setiap 

harinya! Dengan dukungan dari semua orang, kita dapat memastikan 

anak-anak di mana saja dapat menikmati masa kecil mereka dan 

memiliki fondasi yang mereka butuhkan untuk menyiapkan kehidupan 

yang ingin mereka jalani.

Bermainlah hari ini, dan bersiaplah untuk hari esok!

Cari tahu caranya untuk ikut serta dan akses seluruh sumber 

dayanya di: www.belajardiluarkelas.org

Harap diketahui bahwa risiko ditanggung 

sendiri!  Bersiaplah untuk terkesima...
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