PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 34
JAKARTA
Jalan Margasatwa Raya No.1 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan
Kode Pos : 12450 Telepon : 7690064

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP)
KEGIATAN BELAJAR DARI RUMAH (BDR)
SMA NEGERI 34 JAKARTA P PANDEMI COVID-19
SEMESTER GENAP TP.2020-2021

SOP Bagi Pendidik
1. Pendidik membuat perangkat pembelajaran ,bahan tayang dan bahan
ajar dan menyerahkan soft copy nya kepada wakasek bidang
kurikulum.
2. melaksanakan tugas pembelajaran on line (Daring) sesuai dengan
jadwal yang ditetapkan,dimulai pk.06.30-12.00,sedangkan pk.13.0015.00 digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang
lain.
3. Pendidik memakai seragam sesuai ketentuan kedinasan.
4. Pendidik menguasai kemampuan IT/ Platform yang diperlukan untuk
PJJ.
5. Pendidik mampu memilih Bahasa verbal maupun non verbal yang
santun saat PJJ maupun diluar PJJ.
6. Pendidik wajib melaksanakan tatap muka virtual/menghidupkan video
pembelajaran minimal 20 menit di awal dan di akhir,berlaku sama
dengan peserta didiknya.
7. Pendidik mengecek kehadiran dan ketidakhadiran peserta didiknya serta
menindaklanjutinya.
8. Pendidik melaporkan ketidakhadiran peserta didiknya kepada guru piket.
9. Pendidik wajib menayangkan bahan ajar dan bahan tayang pada
pembelajaran yang diberikan.
10. Pendidik berupaya menciptakan suasana BDR yang: Aktif, kreatif,
inovatif, memotivasi dan menyenangkan bagi peserta didiknya sehingga
terjalin interaksi dua arah dengan peserta didiknya.

11. Pendidik memperhatikan ketercapaian KD/materi yang disampaikan
melalui feed back/umpan balik balik saat akhir sesi PJJ maupun melalui
tugas-tugas yang diberikan.
12. Pendidik dapat mengukur pemberian tugas-tugas yang diberikan kepada
peserta didik sehingga tidak memberatkan,dengan tetap mengacu
kepada ketercapaian kompetensi Dasar akan dicapai.
13. Pendidik melayani dengan senang hati bagi setiap peserta didik yang
menyampaikan kesulitan dalam memahami pelajarannya.
14. Pendidik dapat mendorong prestasi peserta didiknya semaksimal
mungkin,serendah-rendahnya mencapai minimal KKM .
15. Pendidik memberikan kesempatan remedial kepada peserta didiknya.
16. Pendidik membimbing peserta didiknya dalam penyelesaian tugas-tugas
yang diberikan.
17. Pendidik

melaporkan/

berkoordinasi

dengan

wali

kelas,Guru

Pembimbing/BK,Kesiswaan untuk membantu menyelesaikan masalah
yang dihadapi oleh peserta didiknya.
18. Kesiswaan membuat agenda setiap dua minggu sekali untuk
dilaksanakan conferensi kasus dengan melibatkan wali kelas , Guru
Pembimbing/BK dan Manajemen sekolah.
19. Pemantauan dan keberhasilan PJJ dilakukan oleh Guru Piket,Guru
BK/Pembimbing,Wali

Kelas

dan

Manajemen

Sekolah

dengan

komunikasi,koordinasi dan tindaklanjut .
20. Pendidik setiap hari mengisi Form-2 sebagai bukti melaksanakan PJJ
dan kegiatan WFH nya sebagai bukti pertanggung jawaban dalam
melaksanakan tugas kepegawaiannya
21. Pendidik foto time stamp pagi sebelum pk.06.30 dan sore mulai pk.15.00
sampai dengan pk.16.00.

Jakarta, 04 Januari 2021
Kepala SMAN 34 Jakarta
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