
 

 
 

PENGATURAN BELAJAR TAHUN PELAJARAN 2020/2021 
(PADA MASA PANDEMI COVID-19) 

 

A. PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ) ATAU DALAM JARINGAN 

(DARING) 

Pada tahun pelajaran 2020/2021 SMPN 2 Garut melaksanakan 

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan mengefektifkan semua komponen 

sekolah. 

1. Strutur kurikulum dengan menggunakan kurikulum 2013 untuk 

kelas VII, VIII, dan IX meliputi 11 mata pelajaran dan struktur jam, 
yaitu  

No Mata Pelajaran Jumlah 
Jam 

Keterangan 

Kelompok mata pelajaran A  

1 Pend. Agama dan Budi 
Pekerti 

3  

2 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 

3  

3 Bahasa Indonesia 6  

4 Matematika 5  

5 Ilmu Pengetahuan Alam 5  

5 Ilmu Pengetahuan Sosial 4  

6 Bahasa Inggris 4  

Kelompok Mata Pelajaran B  

7 Seni dan Budaya 3  

8 Pend. Jasmani, Kesehatan 

dan Olahraga 

3  

9 Prakarya / Informatika 3 Kelas VII, VIII 

Informatika, kelas IX 
Prakarya  

10 Bahasa Sunda 2  

11 BK 2 Bentuk layanan siswa 

dan penilaian sikap 
(khusus di kelas VII dan 

VIII) 

Jumlah 44  

Catatan : Khusus di kelas IX, BK dan TIK masing-masing 1 Jam 
Pelajaran 
 

2. Pengelolaan pembelajaran jarak jauh mengikuti aturan sebagai 
berikut: 

a. Pastikan bahwa setiap siswa siap mengikuti pembelajaran 
daring. Jika ada siswa yang tidak siap mengikuti pembelaran 

daring, harus terkonfirmasi ke sekolah melalui orang tua paling 
lambat tanggal 13 Juli 2020 



b. Pastikan setiap siswa mengetahui Kelas baru, No. Absen, dan Wali 
Kelas, serta nomor HP/WA yang aktif baik siswa maupun orang 
tua sebagai dasar koneksitas pembelajaran daring 

c. Pastikan Kelas dan Nomor absen tidak salah mengentri setiap 
memberikan laporan pembelajaran maupun saat melakukan tes 

atau bentuk tagihan lainnya. 
d. Setiap guru mata pelajaran akan memberitahukan pembelajaran 

daring melalui WA wali kelas yang diteruskan kepada WA grup 

orang tua atau WA grup siswa yang dibimbingnya. 
e. Aplikasi pembelaran di SMPN 2 Garut akan dikelola dalam bentuk  

GOOGLE CLASSROOM 

f. Selama pembelajaran berlangsung, siswa akan dipantau oleh 
sistem lewat aplikasi google form, yang akan dijadikan daftar hadir 

setiap mata pelajaran dengan siswa.  
g. Selain koneksitas melalui wali kelas, koneksitas pembelajaran akan 

ditautkan juga melalui website resmi SMPN 2 Garut yaitu 

https://smpn2garut.sch.id  
 

3. Setiap siswa diharuskan menyiapkan buku tulis sebanyak mata 
pelajaran yang disajikan, supaya dapat mencatat dan menyelesaikan 
tugas/projek masing-masing mata pelajaran pada buku yang berbeda 

sesuai mata  pelajarannya. 
 

4. Setiap guru mata pelajaran akan meminta hasil penugasan dengan 

cara difoto atau discan dan diupload melalui e-mail guru tersebut. 
Cara lain penilaian tugas/projek guru meminta buku tugas itu 

dikumpulkan ke sekolah secara terjadwal sesuai protokol kesehatan 
 

5. Penilaian selama pembelajaran daring akan diperoleh dari kehadiran 

saat pembelajaran di rumah, dan dari penyelesaian tugas/projek, 
Sedangkan bentuk penilaian harian, penilaian tengah semester (PTS), 

maupun Penilaian Akhir Semeseter (PAS) akan dilakukan secara 
online  
 

6. Pada masa pandemi covid-19 dengan pembelajaran daring (PJJ) akan 
mengikuti aturan pembelajaran sebagai berikut 
a. Pembelajaran terstruktur (menyimak video, modul atau sumber 

lain secara paralel/bersama sama mulai jam 07.30 s.d. 11.30 
dengan jadwal sebagai berikut: 

 

No Hari 
Waktu / Mata Pelajaran 

Ket 
07.30 -09.00 09.15-10.15 10.30-11.30 

1 Senin 
Pend. Agama & 
Budi Pekerti 

Seni Budaya Matematika-1  

2 Selasa PPKn Bhs. Inggris IPA-1  

3 Rabu Matematika-2 IPS 
Bhs. 
Indonesia-1 

 

4 Kamis IPA-2 Prakarya/IT PJOK  

5 Jumat 
Bhs. 
Indonesia-2 

Bhs. Sunda 
BK/IPS/Bhs. 
Inggris 

 

https://smpn2garut.sch.id/


b. Pembelajaran tidak tersruktur (menyelesaikan tugas-tugas dan 
projek) dapat dikerjakan setelah pukul 12.00 sesuai dengan 
penugasan yang diberikan guru mata pelajaran yang bersangkutan. 

 
 

B. PEMBELAJARAN MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU (AKB) 
 

Memasuki awal tahun 2021, pembelajaran pada semester genap akan 

menerapkan bentuk Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dengan mencoba 

melaksanakan pembelaran tatap muka tetapi dengan ketat mematuhi 

protokol kesehatan sebagai berikut 

1. Jadwa sekolah selama 5 (lima) hari dari Senin s.d. Jum’at dari jam 

07.00 s.d. 12.30, kecuali jumlat 07.00 s.d. 11.00 

2. Durasi jam pelajaran menyesuaiakan waktu yang ada 

3. Pastikan kondisi guru maupun siswa  sebelum berangkat ke sekolah 

dalam keadaan fit dan sehat. Guru maupun siswa yang merasa diri 

kurang sehat tidak diperkenankan untuk datang ke sekolah. 

4. Saat kedatangan di sekolah harus diperiksan suhu badan, memakai 

masker, cuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan 

5. Siswa diharuskan membawa perbekalan makan maupun alat 

peribadatan sendiri tidak bercampur dengan siswa lain 

6. Pembelaran tatap muka selama AKB, siswa akan belajar di sekolah 

terbagi dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan Kelompok 2, dan akan 

hadir di sekolah bergiliran setiap seminggu, dengan pengaturan 

sebagai berikut: 

a. Siswa masuk kelas dengan jumlah siswa perkelas maksimal 20 

orang 

b. Kelompok 1 yang masuk pada minggu ke-1 yaitu siswa dengan 

nomor absen dari 1 s.d. 16, (setengah kelas dengan nomor absen 

setengan kelas pertama). Pada saat yang sama kelompok 2, belajar 

di rumah dengan daring seperti di atas 

c. Kelompok 2 yang masuk pada minggu ke-2 yaitu siswa dengan 

nomor absen dari 17 s.d. 32, (setengah kelas dengan nomor absen 

setengah kelas kedua). Pada saat yang sama, kelompok 1 belajar di 

rumah dengan daring seperti di atas 

d. Demikian seterusnya kelompok 1 dan kelompok 2 belajar 

bergantian selang seminggu. 

e. Penamaan kelas dari siswa kelompok 1 adalah VII A-1, VII A-1 ... 

IX K-1. Demikan juga kelas dari kelompok 2 adalah VII A-2, VII A-2 

... IX K-2. 

7. Penilaan selama AKB diberlakukan sama seperti pembelajaran daring 

yaitu secara online. Bedanya pada pembelaran daring, siswa 

melakukan online di rumah, sedangkan pada masa AKB siswa 

melakukan online di sekolah dengan memanfaatkan lab komputer 

dan gadget berupa tablet yang disediakan oleh sekolah. 



8. Pelaksanaan Ujian Sekolah ataupun Assesmen Kemampuan Siswa 

(AKM) untuk tahun pelajaran 2020/2021 akan menunggu regulasi 

dari pusat dan tindaklanjut dari dinas pendidikan kabupaten Garut. 

 

Demikian sekilas pengaturan pembelaran di SMPN 2 Garut pada tahun 

pelajaran 2020/2021 pada masa COVID-19  

 

 

Garut, 3 Juli 2020 

Kepala, 
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