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Instruksi Bupati Kabupaten
Landak :
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Kepala sekolah PAUD/TK, SD, dan
SMP Negeri dan Swasta untuk
menyampaikan kepada peserta didik
belajar dirumah sampai batas waktu
yang ditentukan kemudian.

02

Kepala sekolah agar menugaskan
guru untuk melaksanakan tugas
kedinasan bekerja dari rumah
dengan memberikan
tugas/pembelajaran kepada peserta
didik /orang tua wali dengan cara
daring atau luring.

Metode Belajar
DARING

NON DARING

 Menggunakan video
pembelajaran yang dibuat oleh
guru-guru di Kab.Landak
kerjasama dengan Diskominfo
yang dapat diakses melalui
youtube, Instagram, Facebook,
dan telegram.

 Masih banyak sekolah tanpa
sinyal.

 Menggunakan media social
seperti WhatsApp maupun email
orang tua/peserta didik.

 Masih banyak siswa dengan
tingkat penguasaan IT orang tua
yang rendah sehingga tidak dapat
mendukung belajar secara daring

 Menggunakan aplikasi Google
Classroom.
 Menggunakan aplikasi penilaian
online seperti quiziz maupun
Google form.

 Masih banyak siswa yang berasal
dari keluarga tidak mampu
sehingga tidak memiliki HP
android atau laptop.

Tahapan
Belajar Non Daring

Gambar guru
Mempersiapkan tugas
secara luring

 Guru memberikan instruksi kepada peserta didik
belajar menggunakan buku paket, dengan
mengerjakan tugas yang materinya sudah
disampaikan oleh guru sebelum tanggal 16 Maret
2020.

 Guru memberikan pembelajaran dan tugas dengan
kelompok dengan jumlah terbatas yang rumahnya
berdekatan.

Gambar hasil tugas
peserta didik secara
luring

 Tugas yang diberikan dikumpulkan oleh guru
sekaligus memberikan penilaian terhadap peserta
didik yang sudah melaksanakan tugas yang
diberikan sewaktu-waktu guru yang menjemput
tugas yang sudah dikerjakan oleh peserta didik
dirumah.

 Untuk daerah 3T Pengawas Sekolah ikut membantu
Kepala Sekolah memberikan jadwal dan Edaran
terkait pembelajaran dirumah.

Tahapan Belajar Daring
 Guru menginformasikan kegiatan yang
akan dilakukan peserta didik melalui video
pembelajaran atau WhatsApp.
 Kegiatan atau penugasan dikirim melalui
whatsApp baik dalam bentuk foto atau
link.

Video Pembelajaran
1. Guru meminta peserta didik menonton
video pembelajaran.
2. Setelah peserta didik menonton video
pembelajaran, peserta didik diminta
mengerjakan tugas.
3. Tugas dikirim melalui whatsApp atau
email

Aplikasi WhatsApp
1. Penugasan guru dikirim melalui group
whatsapp orangtua.

2. Siswa mengerjakan penugasan
dibantu, bimbing, pantau oleh orangtua.
3. Orangtua mendokumentasikan hasil
penugasan anaknya melalui foto atau
pdf yang dikirim ke whatsapp
walikelas/guru mata pelajaran.
4. Apabila anak memiliki whatsapp maka
anak tersebut yang akan mengirim
langsung dan berinteraksi dengan guru
secara langsung.

Google Classroom
1. Peserta didik diminta untuk mengakses
google classroom dan mendengarkan materi
pelajaran yang disampaikan guru
bersangkutan sambil membuka buku paket
pelajaran milik mereka.

2. Setelah selesai menyampaikan materi
pelajaran secara online disertai suara guru
tersebut, para siswa diminta menjawab
pertanyaan yang tersedia di buku pelajaran
mereka. Guru juga memberikan kesempatan
kepada murid untuk bertanya secara
langsung melalui menu yang tersedia.
3. Siswa diminta mengerjakan tugas/soal yang
tersedia di google form.

4. Siswa diberi kesempatan mengerjakan
tugas dengan durasi waktu yang berbedabeda untuk setiap mata pelajaran/guru.

Bentuk Monitoring
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Landak
1. Rapat Evaluasi Belajar dari Rumah Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan
Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD
dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah
(MKKS).
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meminta
laporan kegiatan belajar dari rumah kepada
kepala sekolah yang dikirim melalui
WhatsApp di Bidang Pembinaan SD dan
SMP.

3. Keterlibatan Pengawas melakukan
monitoring dengan berkunjung langsung ke
sekolah dan melalui WhatsApp dengan
meminta sekolah mengirimkan foto kegiatan
belajar dari rumah.
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