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FAKTA DAN DATA

Sumber: Survey Kesiapan PTM oleh Direktorat Sekolah Dasar, 2021
Senin
Selasa
Rabu
Kamis

Pemahaman
tentang COVID-19

Pemahaman
Social Distancing

100% responden
memahami
bahaya COVID-19

98,6% responden
memahami tentang
sosial distancing

Mencuci tangan

Memakai masker

Harapan Orang tua

96,6% Mampu praktik
mencuci tangan
dengan benar

96,4% terbiasa
memakai masker

89,9% Orang tua setuju
PTM pada tahun
ajaran 2021/22

Harapan Siswa
97% siswa ingin
kembali ke sekolah

Jumat
Sabtu
...

< >
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Syarat Pelaksanaan PTM Terbatas
Senin
Selasa

Kepala Sekolah
⚫

wajib membantu dan memastikan satuan
pendidikan memenuhi daftar periksa dan
menyiapkan protokol kesehatan;

⚫

Melakukan pemetaan warga satuan pendidikan
yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan
pendidikan

tidak mengizinkan pelaksanaan PTM Terbatas di
satuan pendidikan yang belum memenuhi semua
daftar periksa.

⚫

⚫

Membuat kesepakatan bersama Komite Sekolah
terkait kesiapan PTM Terbatas

Menerbitkan regulasi terkait pelaksanaan PTM
Terbatas di satuan pendidikan yang sudah
memenuhi persyaratan

⚫

⚫

Meskipun satuan pendidikan sudah memulai PTM
Terbatas, namun orang tua/wali peserta didik
tetap dapat memilih untuk melanjutkan PJJ bagi
anaknya.

Dapat memberhentikan sementara PTM terbatas
di satuan pendidikan dan melakukan PJJ apabila
ditemukan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan
pendidikan. Pemberhentian sementara PTM
terbatas di satuan pendidikan dilakukan paling
singkat 3 x24 jam

⚫

Dalam hal diselenggarakan PTM terbatas namun
terdapat PTK yang belum dilakukan vaksinasi
COVID-l9, maka PTK disarankan untuk memberikan
layanan PJJ dari rumah.

⚫

wajib mengisi dan/atau memperbaharui daftar
periksa kesiapan satuan pendidikan
menyelenggarakan PTM Terbatas paling lambat
pada tahun ajaran dan tahun akademik 2021/2022.
Menyiapkan protokol kesehatan.

Kamis

⚫
⚫

Jumat

Rabu

Sabtu
...

Pemerintah Daerah
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Fase dalam PTM Terbatas
Senin

1) Masa Transisi, berlangsung selama 2
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
...

(dua) bulan sejak dimulainya PTM
terbatas di satuan pendidikan.

2) Masa Kebiasaan Baru, yaitu setelah

masa transisi selesai maka PTM
terbatas memasuki masa kebiasaan
baru

Masa Transisi

Masa
Kebiasaan
Baru

Keterangan :
❖ Pada Masa Transisi, PTM Terbatas di bulan I diikuti
oleh maksimal 50% dari jumlah peserta didik, dengan
pengaturan kegiatan pembelajaran seperti contoh di
tabel 3.1
❖ Pada Masa Transisi PTM Terbatas di bulan II dapat
diikuti 100% peserta didik
❖ Pada
Masa
Kebiasaan
Baru
yaitu
setelah
terbentuknya budaya kesehatan dan keselamatan
diri terhadap penularan covid 19 maka kegiatan
pembelajaran dapat diikuti oleh 100% peserta didik.

Bulan I : 50%
Bulan II : 100%

100 %

Prosedur PTM Terbatas
Perihal

Masa Transisi

Masa Kebiasaan Baru

Kondisi Kelas

1. Pengaturan bangku dengan jarak minimal 1,5 m.
2. Jumlah peserta didik maksimal 18 orang/kelas.

Jumlah hari dan jam
pembelajaran tatap muka
terbatas dengan pembagian
rombongan belajar (shift)

Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan:
1. Kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.
2. Jumlah rombel yang ada dan ruang kelas yang tersedia

Perilaku wajib di seluruh
lingkungan satuan
pendidikan

1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung
dan mulut sampai dagu. Jika menggunakan masker kain maka digunakan setiap 4 (empat) jam
atau saat sudah lembab/basah.
2. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand
sanitizer).
3. Pada saat berinteraksi selalu menjaga jarak minimal 1,5 m dan menghindari kontak fisik seperti
bersalaman dan cium tangan.
4. Menerapkan etika batuk/bersin yaitu menggunakan siku tangan sebelah dalam.

Kondisi medis warga satuan
Pendidikan

1. Warga sekolah dalam keadaan sehat.
2. Jika mengidap penyakit penyerta (comorbid) harus dalam kondisi terkontrol.
3. Tidak memiliki gejala COVID-I9, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.

Prosedur PTM Terbatas… (lanjutan)
Perihal

Kantin

Masa Transisi

1. Tidak diperbolehkan beroperasi.
2. Warga satuan pendidikan dihimbau membawa
bekal dan alat makan dari rumah.

Kegiatan Olahraga dan
Ekstrakurikuler

Kegiatan Selain
Pembelajaran di
Lingkungan Satuan
Pendidikan

Masa Kebiasaan Baru

1. Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol
kesehatan.

2. Makanan yang tersedia di kantin disajikan dalam
kemasan yang tertutup
1.
Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol
1.
Tidak diperbolehkan.
kesehatan.
2.
Disarankan tetap melakukan aktivitas olahraga
2.
Dilaksanakan secara terbatas (peserta kegiatan
dan pengembangan minat/bakat di rumah.
dibatasi dan terjadwal)
Kegiatan yang tidak diperbolehkan:
1. Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol
kesehatan.
⚫ orangtua menunggui peserta didik di lingkungan
sekolah
2. Satgas covid sekolah membuat jadwal piket
pemantauan kegiatan selain pembelajaran di
⚫ peserta istirahat di luar kelas
lingkungan sekolah
⚫ pertemuan orang tua peserta didik
⚫ pengenalan lingkungan satuan pendidikan, dll

Kegiatan Pembelajaran
di Luar lingkungan
Satuan Pendidikan

1. Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
2. Orangtua berkoordinasi dengan satuan pendidikan dalam pelaksanaan dan pemantauan kegiatan.

Contoh Jadwal dan Rincian Kegiatan PTM Terbatas 2x/minggu
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Contoh Pembelajaran
Tema : Kebun Kecilku
Alokasi waktu: 1 minggu (PTM Terbatas dan PJJ)

Senin
Selasa
Rabu
Kamis

Menghubungkan antara bentuk dan fungsi tubuh pada hewan dan tumbuhan

4.1

Menyajikan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan

3.4

Menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non fiksi

4.4

Menyampaikan pengetahuan baru dari teks non fiksi ke dalam bahasa tulis dengan bahasanya sendiri.

3.7

Menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat

3.8

Menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran anjang dan berat ke satuan terdekat.

Jumat
Sabtu
...

Contoh
KD

3.1

Melalui kegiatan membuat taman kecil, peserta didik dapat:

Contoh Tujuan
Pembelajaran

1.

Menanam dan merawat tumbuhan

2.

Mengukur media tanam, alat dan bahan, dan pertumbuhan tanaman

3.

Menginterpretasikan data

4.

Membuat laporan hasil pengamatan
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Contoh Jadwal PTM dan PJJ
Kelas

Senin

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

PTM Shift
(07.00-09.00)
Kelas 4

Sabtu

PJJ

PJJ

PTM Shift 1
(07.00-09.00)
PJJ

PJJ

PTM Shift 2
(10.00-12.00)

Selasa

Jumat

PTM Shift 2
(10.00-12.00)

Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
...

3

1
2

5
4

6
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Contoh Asesmen
Senin
Selasa
Rabu
Kamis

KD

Materi

Menghubungkan
antara bentuk dan
fungsi tubuh pada
hewan dan
tumbuhan

Fungsi
bagian
tumbuhan

Level
Kognitif

L1

Indikator Soal

Peserta didik dapat
menentukan fungsi
bagian tumbuhan
dengan tepat

Deskripsi Soal

Batang berfungsi untuk mengangkut zat hara dari...
a. akar ke batang
b. batang ke daun
c. akar ke daun
d. daun ke akar

Catatan:
Tes Tertulis harus diberikan lebih dari 1x untuk menghindari pembobotan nilai yang terlalu besar pada satu kali penilaian

Contoh Asesmen Sikap

Jumat

Kompetensi Dasar

Sabtu

Menghubungkan antara bentuk
dan fungsi tubuh pada hewan
dan tumbuhan

Bernalar Kritis,
Kreatif

...

Menyajikan hasil pengamatan
tentang bentuk dan fungsi bagian
tubuh hewan dan tumbuhan

Kreatif,
Gotong Royong.

Dimensi Profil
Pelajar Pancasila

Indikator Sikap
a. Peserta didik mampu bertanya, mengidentifikasi, mengklarifikasi
dan mengolah informasi dan gagasan.
b. Peserta didik menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal
a. Peserta didik peduli terhadap lingkungan.
b. Peserta didik memiliki keluwesan berpikir dalam mencari
alternatif solusi permasalahan

