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Profil pemelajar IB
Tujuan dari semua program IB adalah untuk mengembangkan manusia yang berwawasan internasional yang, dengan menyadari 
kesamaan kemanusiaan dan pemeliharaan bersama mereka terhadap planet ini, membantu menciptakan sebuah dunia yang lebih 
baik dan lebih damai.

Sebagai pemelajar IB kami berusaha untuk menjadi:

PELAKU INKUIRI
Kami mengembangkan rasa keingintahuan, dengan mengembangkan 
keterampilan untuk melakukan inkuiri dan penelitian. Kami mengerti 
bagaimana cara belajar secara mandiri maupun bersama orang lain. 
Kami belajar dengan rasa antusiasme dan mempertahankan kecintaan 
kami terhadap pembelajaran sepanjang hayat.

BERPENGETAHUAN
Kami mengembangkan dan menggunakan pemahaman konseptual, 
dengan mengeksplorasi pengetahuan di berbagai lintas disiplin 
keilmuan. Kami terlibat dalam permasalahan dan gagasan yang memiliki 
makna signifikan secara lokal dan global.

PEMIKIR
Kami menggunakan keterampilan berpikir kritis dan kreatif untuk 
menganalisis dan mengambil tindakan yang bertanggung jawab 
terhadap permasalahan yang kompleks. Kami melatih insiatif dalam 
mengambil keputusan yang etis dan masuk akal.

KOMUNIKATOR
Kami mengungkapkan diri kami dengan rasa percaya diri dan kreatif 
dalam lebih dari satu bahasa dan dalam banyak cara. Kami berkolaborasi 
secara efektif, dengan mendengarkan secara saksama perspektif orang 
atau kelompok lain.

BERPRINSIP
Kami bertindak dengan penuh rasa integritas dan kejujuran, dengan rasa 
kesamarataan dan keadilan, dan dengan rasa hormat yang besar terhadap 
martabat dan hak orang yang berada di mana pun juga. Kami bertanggung 
jawab atas tindakan kami sendiri dan dengan segala konsekuensinya.

BERPIKIRAN TERBUKA
Kami sangat menghargai budaya dan sejarah kami sendiri, tetapi juga 
sangat menghargai nilai, dan tradisi orang lain. Kami mencari dan 
mengevaluasi beragam sudut pandang, dan bersedia untuk tumbuh 
berdasarkan pengalaman itu.

KEPEDULIAN
Kami menunjukkan empati, welas asih, serta rasa hormat. Kami memiliki 
komitmen untuk melayani, dan kami bertindak untuk menghasilkan 
perubahan yang positif dalam kehidupan orang lain dan dalam 
lingkungan di sekitar kami.

PENGAMBIL RISIKO
Kami melakukan pendekatan terhadap keadaan yang tidak pasti dengan 
penuh antisipasi sebelumnya dan dengan kebulatan tekad; kami bekerja 
secara mandiri dan kooperatif untuk mengeksplorasi gagasan baru 
dan strategi inovatif. Kami kreatif dan tangguh dalam menghadapi 
tantangan dan perubahan.

BERIMBANG
Kami memahami pentingnya keseimbangan beragam aspek kehidupan 
kami yang berbeda – intelektual, fisik, dan emosional – untuk mencapai 
kesejahteraan diri pribadi dan orang lain. Kami mengakui sifat saling 
ketergantungan kami terhadap orang lain dan terhadap dunia tempat 
kami tinggal. 

REFLEKTIF
Kami secara saksama mempertimbangkan dunia, pemikiran dan pengalaman 
kami sendiri. Kami berupaya memahami kekuatan dan kelemahan diri guna 
menunjang pengembangan pembelajaran dan pengembangan diri kami.

Profil pemelajar IB menampilkan 10 atribut yang dihargai oleh Sekolah Dunia IB. Kami percaya atribut ini dapat membantu individu dan 
kelompok menjadi anggota yang bertanggung jawab dari masyarakat lokal, nasional dan global.


