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PROGRAM HOME LEARNING (PBM DARING) SMA TARUNA BAKTI 
 
Overview 
 
Berdasarkan  
 

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tanggal 24 
Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat 
Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19),  

2. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Nomor 443/3718 – Set.Disdik 
Tanggal 27 Maret 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka 
Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Provinsi Jawa Barat,  

3. Surat Edaran Yayasan Taruna Bakti Nomor 29 Tanggal 27 Maret 2020 tentang Masa 
Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19 
 

maka SMA Taruna Bakti menetapkan pedoman pelaksanaan Home Learning atau Proses 
Belajar Mengajar (PBM) Daring mulai tanggal 6-11 April 2020 (selanjutnya menunggu 
ketetapan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Yayasan Taruna Bakti) sebagai berikut: 
 

1. Pelaksanaan PBM daring tetap dilaksanakan di rumah siswa dan guru masing-masing 
sampai dengan tanggal 11 April 2020. 

2. Belajar dari rumah dimaksudkan untuk memberikan pembelajaran bermakna bagi 
siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk 
kenaikan kelas maupun kelulusan. 

3. Jika ada tugas kelompok, maka tetap dilaksanakan dalam moda daring. 
4. Belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain 

mengenai pandemi Covid-19. 
5. Aktivitas dan tugas PBM dapat bervariasi sesuai minat dan bakat siswa disesuaikan 

dengan fasilitas yang ada di rumah. 
6. Penugasan tidak diharuskan secara kuantitas sesuai jumlah jam pelajaran reguler, 

namun merepresentasikan mata pelajaran. Guru dapat berkolaborasi dengan Guru 
mata pelajaran lain, sehingga satu penugasan dapat digunakan oleh beberapa guru 
mata pelajaran. 

7. Siswa dapat diberikan feedback oleh guru berupa skor ataupun yang bersifat 
qualitatif. 

8. PBM daring dilaksanakan dengan cara kreatif dan inovatif, serta menyenangkan. 
9. Pelaksanaan PBM daring dikoordinasikan oleh wali kelas untuk kelas masing-masing. 
10. Tenggat waktu pengumpulan tugas PBM daring tidak harus pada jadwal pelaksanaan 

PBM, jika tidak memungkinkan. 
11. Berdasarkan pedoman nomor 4 dan 5 di atas, maka siswa kelas X dan XI akan 

mendapatkan kegiatan LIFE SKILLS yang terbagi menjadi tiga bagian:  
A. Spiritual dan Social Skills (kemampuan dalam membiasakan beribadah kepada 

Tuhan Yang Maha Esa dan kepada sesama manusia), 
B. Household Skills (keahlian dalam mengerjakan kegiatan rumah tangga untuk 

kemandirian), 
C. Personal Skills (keahlian sesuai minat dan bakat masing-masing siswa). 
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12. Siswa kelas X dan XI menyiapkan satu buku tulis untuk JURNAL (catatan harian) yang 
berisi: 
A. Kegiatan sehari-hari. Ditandatangani orang tua, sesuai petunjuk. 
B. Apakah ada kendala dalam pengerjaan setiap tugas, apakah ada masalah pribadi. 
C. Apa yang dirasakan siswa pada hari itu. 

13. Wali kelas melaksanakan Virtual Class Meeting (Perwalian online dengan moda video 
conference) secara rutin sebagai media diskusi Wali Kelas-Siswa dan Siswa-siswa. 

14. Kepala Sekolah memonitor dan mengevaluasi PBM daring. 
 
 

Teknis Pelaksanaan PBM Daring Untuk Kelas X dan XI 
 

1. Pada Tanggal 6-11 April 2020 PBM dengan Jadwal Khusus. Jadwal terlampir. 
 

Hari/Tanggal Domain Fokus Kegiatan 
Senin/6 April 
2020 

Afektif Spiritual dan 
social skills 

• Mengikuti arahan dari Guru 
Agama masing-masing di 
aplikasi ruangbelajar. 

• Menulis jurnal harian. 
 Kognitif Household 

skills 
Membuat sarapan untuk keluarga. 
Membuat video kegiatan tersebut, 
lalu di upload di IG masing-masing 
(IG tidak di private), gunakan 
hashtag  
#householdchoresday1 
#smatarunabakti 
#(nama lengkap wali kelas) 
 
Jangan lupa cantumkan Nama 
Lengkap, Kelas dan Nomor absen 
pada caption, misal: 
Ali Ja’far_XI-1_Absen 1 

 Psikomotor Personal skills Berdiskusi dengan orang tua dan 
wali kelas tentang proyek yang 
akan dikerjakan selama satu 
pekan. Disesuaikan dengan minat 
dan bakat siswa, misal: melukis, 
membuat menu masakan baru dan 
mengujicobanya,membuat aplikasi 
game, membuat design pakaian, 
melakukan penelitian, menulis 
jurnal ilmiah, menulis cerita, 
membuat lagu, membuat film 
singkat,  Dll. 

 Kognitif Materi 
Pembelajaran 
Daring 

Jadwal PBM daring. Lihat akun 
ruangbelajar. 
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Selasa/7 
April 2020 

Afektif Spiritual dan 
social skills 

Siswa Muslim: 
• Melaksanakan ibadah sholat 5 

waktu, sholat dhuha, dll. Di 
tuliskan dalam jurnal (buku 
harian) di tanda tangan oleh 
orang tua. 

• Menghafal surat pendek yang 
belum hafal, disetorkan ke 
orang tua, di tulis dalam jurnal, 
di tanda tangan oleh orang tua. 

• Membantu keluarga di rumah 
dengan mencuci mobil/motor. 

Siswa Non Muslim:  
• Diberikan penugasan ibadah 

oleh guru agama masing-
masing, dituliskan dalam jurnal 
oleh siswa, di tanda tangan 
oleh orang tua. 

• Membantu keluarga di rumah 
dengan mencuci mobil/motor. 

 Psikomotor Household 
skills 

Mengerjakan pekerjaan rumah 
tangga berupa menyapu dan  
mengepel lantai kamar tidur 
sendiri, merapikan kamar, lap 
jendela/kaca di kamar. 
Kegiatan ini divideokan dan di 
upload di IG masing-masing (IG 
tidak di private), gunakan hashtag 
#householdchoresday2 
#smatarunabakti 
#(nama lengkap wali kelas) 
 
Jangan lupa cantumkan Nama 
Lengkap, Kelas dan Nomor absen 
pada caption, misal: 
Ali Ja’far_XI-1_Absen 1 

 Psikomotor Personal skills Persiapan dan pelaksanaan proyek 
yang sudah didiskusikan dengan 
orang tua dan wali kelas. Laporkan 
progress kepada wali kelas. 

 Kognitif Materi 
Pembelajaran 
Daring 

Jadwal PBM daring. Lihat akun 
ruangbelajar. 

Rabu/8 April 
2020 

Afektif Spiritual dan 
social skills 

Siswa Muslim: 
• Melaksanakan ibadah sholat 5 

waktu, sholat dhuha, dll. Di 
tuliskan dalam jurnal (buku 
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harian) di tanda tangan oleh 
orang tua.  

• Membaca Al-Qur’an, dituliskan 
progress halaman bacaan Al-
Qur’an di buku jurnal, di tanda 
tangan orang tua. 

• Membersihkan area di luar 
pagar rumah, terbatas pada 
depan rumah saja. 

Siswa Non Muslim:  
• Diberikan penugasan ibadah 

oleh guru agama masing-
masing, dituliskan dalam jurnal 
oleh siswa, di tanda tangan 
oleh orang tua. 

• Membersihkan area di luar 
pagar rumah, terbatas pada 
depan rumah saja. 

 Psikomotor Household 
skills 

Membuat masker kain dari kain 
bekas yang ada di rumah. Bisa di 
jahit manual atau mesin. 
Pembuatan divideokan, di upload 
di IG masing-masing (IG tidak di 
private), gunakan hashtag 
#householdchoresday3 
#smatarunabakti 
#(nama lengkap wali kelas) 
 
Jangan lupa cantumkan Nama 
Lengkap, Kelas dan Nomor absen 
pada caption, misal:  
Ali Ja’far_XI-1_Absen 1 

 Psikomotor Personal skills Pelaksanaan proyek. Di monitor 
oleh orang tua di rumah. Progress 
dilaporkan ke wali kelas. 

 Kognitif Materi 
Pembelajaran 
Daring 

Jadwal PBM daring. Lihat akun 
ruangbelajar. 

Kamis/9 
April 2020 

Afektif Spiritual dan 
social skills 

Siswa Muslim: 
• Melaksanakan ibadah sholat 5 

waktu, sholat dhuha, dll. Di 
tuliskan dalam jurnal (buku 
harian) di tanda tangan oleh 
orang tua. 

• Menghafal surat pendek yang 
belum hafal, disetorkan ke 
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orang tua, di tulis dalam jurnal, 
di tanda tangan oleh orang tua. 

• Membantu keluarga dengan 
membersihkan kulkas. 

Siswa Non Muslim:  
• Diberikan penugasan ibadah 

oleh guru agama masing-
masing, dituliskan dalam jurnal 
oleh siswa, di tanda tangan 
oleh orang tua. 

• Membantu keluarga dengan 
membersihkan kulkas. 

 Psikomotor Household 
skills 

Mencuci dan menyetrika pakaian 
pribadi. Pelaksanaan divideokan, 
di upload di IG masing-masing (IG 
tidak di private), gunakan hashtag 
#householdchoresday4 
#smatarunabakti 
#(nama lengkap wali kelas) 
 
Jangan lupa cantumkan Nama 
Lengkap, Kelas dan Nomor absen 
pada caption, misal:  
Ali Ja’far_XI-1_Absen 1 

 Psikomotor Personal skills Pelaksanaan proyek. Di monitor 
oleh orang tua di rumah. Progress 
dilaporkan ke wali kelas. 

 Kognitif Materi 
Pembelajaran 
Daring 

Jadwal PBM daring. Lihat akun 
ruangbelajar. 

Jum’at/10 
April 2020 

LIBUR NASIONAL 
(Good Friday) 

Sabtu/11 
April 2020 

Pengumpulan bukti proyek dan jurnal ke wali kelas. 
Deadline pukul 23.59. 

 
Keterangan: 

§ Seluruh proses pelaksanaan pembuatan proyek personal skills divideokan dan dibuat 
film singkat mulai dari tahap diskusi persiapan sampai selesai. Ini dapat menjadi dasar 
penilaian portofolio siswa. 

§ Penulisan jurnal dilaksanakan harian dan ditandatangani orang tua. 
§ Guru dapat mengambil nilai dari Life Skills yang dikerjakan siswa, yang sesuai dengan 

materi pelajarannya. Koordinasi dengan wali kelas. 
§ Hal-hal yang tidak dituliskan dalam pedoman ini dapat dibicarakan kemudian. 
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Teknis Pelaksaan PBM Daring untuk Kelas XII 
 

A. Perbaikan Nilai 
 

1. Guru akan menggunakan akun ruangbelajar dalam menyampaikan tugas 
tambahan/perbaikan/susulan yang harus dilakukan oleh siswa. 

2. Siswa dapat melihat rekap nilai bulanan yang sudah diberikan oleh wali kelas sebagai 
acuan perbaikan nilai, yaitu nilai di bawah KKM 67. 

3. Siswa mengakses ruangbelajar setiap hari untuk melihat tugas 
perbaikan/tambahan/susulan. 

4. Siswa mengerjakan tugas tersebut dan mengupload jawaban di akun ruangbelajar. 
5. Wali kelas mengawasi proses perbaikan nilai. 
6. Deadline perbaikan nilai adalah Kamis, 9 April 2020.  
7. Guru mengumpulkan nilai final untuk raport semester 2 pada tanggal 20 April 2020 

(sesuai Juknis yang sudah disampaikan sebelumnya). 
 

B. Kelas Persiapan UTBK 
 
Sesuai kebijakan Kepala Sekolah yang disampaikan pada Rapat Pimpinan pada hari 
Jum’at, 3 April 2020, Kelas Persiapan UTBK Online akan dilaksanakan mulai 13 April 
2020 yaitu pada Hari Senin, Rabu, Jum’at. Diikuti oleh siswa yang berminat. 


