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How We Express Ourselves 

 

Jakarta, 5 Juni 2014 – Sebagai sekolah bertaraf internasional, Siswa Kelas V BINUS 
INTERNATIONAL SCHOOL Simprug kembali mengadakan Primary Years Programme (PYP) 
Exhibition pada 5 – 6 Juni 2014. Acara ini diadakan sebagai puncak pembelajaran kurikulum 
PYP yang berakhir di Kelas V dan penilaian akhir sebelum melanjutkan ke Kelas VI dengan 
kurikulum lanjutan Middle Years Programme (MYP). 

Berbeda dengan tahun sebelumnya, acara yang digelar di lantai 8 dan lantai 5 ini memiliki 
tema “How We Express Ourselves” yaitu bagaimana mengekspresikan ide, perasaan dan emosi 
serta mengkomunikasikannya dalam berbagai bentuk. Bentuknya pun bisa beragam, meliputi: 
drama, nyanyian, seni rupa, fotografi, iklan, film, animasi, permainan dan social media.  Setelah 
melakukan penelitian, para siswa Kelas V mengolah data yang didapat untuk kemudian 
dipresentasikan  dalam berbagai macam poster dan penampilan panggung yang akan 
disaksikan oleh para guru, orang tua, staf, serta tamu undangan dari sesama sekolah IB 
lainnya. 

Persiapan PYP Exhibition dilakukan oleh seluruh siswa Kelas V selama enam bulan terakhir. 
Hasil penelitian dan wawancara dikombinasikan dengan mata pelajaran di kelas, seperti: 
bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, pendidikan sosial, pendidikan jasmani, dan 
kesenian. Siswa juga menghubungkan hasil penelitiannya dalam implementasi kehidupan 
bermasyarakat sehari-hari dan mempresentasikan pemahamannya dalam bentuk pameran.  

Dalam kegiatan ini, para guru berperan sebagai fasilitator dalam memberikan panduan 
kepada siswa dalam melakukan penelitian, mempersiapkan acara, dan memberikan arahan 
tentang bagaimana penilaian yang akan dilakukan sehingga setiap siswa menunjukkan hasil 
terbaiknya. 

“PYP Exhibition bertujuan sebagai penilaian akhir dimana setiap siswa Kelas V diminta untuk 
menunjukkan pemahaman dan pengaplikasian unsur-unsur penting dalam kurikulum PYP. 
Siswa diharapkan memiliki  pengetahuan dan keterampilan, mampu mengembangkan 
pemahaman konseptual, menunjukkan sikap positif dan mengambil tindakan yang 
bertanggung jawab dalam kesehariannya di dalam dan di luar sekolah”, jelas Sujatha 
Sreenivasan – guru Kelas V dan koordinator acara PYP Exhibition 2014, BINUS 
INTERNATIONAL SCHOOL Simprug. 
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Sekilas tentang BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug 
 
BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug merupakan bagian dari BINA NUSANTARA Group, 
lembaga pendidikan yang telah berkiprah dan memberikan sumbangsih kepada dunia 
pendidikan Indonesia selama lebih dari 30 tahun.  
 
BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug menyelenggarakan jenjang pendidikan dari Early 
Years (TK) hingga High School (SMA) menggunakan kurikulum dari International 
Baccalaureate (IB) yang terdiri dari Primary Years Programme untuk anak usia 3 – 10 tahun, 
Middle Years Programme untuk usia 11 – 15 tahun dan Diploma Programme untuk usia 16 – 
17 tahun. BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug juga mendapatkan sertifikasi ISO 
9001:2000 untuk pengakuan kualitas standar manajemen operasional. 
 
Pada 2007, BINUS INTERNATIONAL SCHOOL memulai aliansi dengan Hwa Chong Institution, 
Singapore. Kolaborasi yang terbentuk mencakup pelatihan para guru, program-program 
kerjasama, pengembangan kurikulum, dan konsultasi strategik. Semua itu merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari upaya BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug untuk memberikan 
layanan pendidikan terbaik dan berkualitas.  
 
 
Untuk keterangan lebih lanjut silahkan hubungi : 
Dian Octavia Anggraini 
Marketing Communication BINA NUSANTARA 
Ph : 021 - 5345830 ext. 2150   
HP : 081 555 759 002 
Email : dian@binus.edu  
Website: www.binus-school.net 
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