
STRATEGI PEMBELAJARAN BDR

SMKN 1 SIMPANG EMPAT



Kesehatan dan keselamatan
peserta didik, pendidik, tenaga
kependidikan, keluarga, dan 
masyarakat merupakan prioritas
utama dalam menetapkan
kebijakan pembelajaran di SMKN 
1 Simpang Empat.
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POKOK BAHASAN
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Jadwal Pembelajaran

Proses Pembelajaran

Penyiapan Materi dan 
Strategi Pembelajaran

Kendala dan Solusi BDR



1. Berpusat pada guru
2. Dilakukan bersamaan untuk kelas 

yang paralel untuk mengurangi 
beban kuota internet guru

3. Durasi waktu pembelajaran secara 
total dikurangi untuk mengurangi 
beban kuota internet siswa

4. Durasi waktu yang dikurangi 
diharapkan tidak mengurangi 
esensi dan tujuan pembelajaran

Jadwal Pembelajaran



21 3
SISWA WALI KELAS GURU MAPEL

PROSES 
BDR



1. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan BDR sesuai jadwal yang ditentukan.
2. Peserta didik mengikuti kegiatan BDR dari rumah atau tempat yang kondusif  untuk belajar.
3. Peserta didik menjaga tata krama, etika dan sopan santun dalam berinteraksi dengan pendidik 

melalui media sosial dan media belajar. 
4. Kedisiplinan dalam mengikuti kegiatan belajar dari rumah (hadir dan mengumpul tugas tepat 

waktu dll) merupakan salah satu unsur tambahan dalam penilaian mata pelajaran. 
5. Peserta didik menyampaikan permohonan izin kepada wali kelas dan guru mata pelajaran

apabila tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan
6. Peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan BDR dan tidak meminta izin kepada wali kelas 

maka dianggap tidak hadir (Alpa) 
7. Peserta didik wajib mematuhi protokol pencegahan penyebaran virus covid-19 dalam kehidupan 

sehari-hari

SISWA / PESERTA DIDIK



1. Wali kelas memastikan seluruh peserta didik memahami tata tertib BDR
2. Wali kelas melakukan observasi secara detail terkait dengan izin siswa dan juga alasan 

lain yang menyebabkan peserta didik tidak dapat mengikuti kegiatan BDR
3. Wali kelas berhak untuk tidak memberikan izin kepada siswa apabila permohonan 

izin tersebut dianggap tidak urgent
4. Wali kelas melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap siswa secara berkala 

selama proses BDR berlangsung 
5. Wali kelas melakukan pembinaan dan mengkomunikasikan kepada guru BP dan 

Wakasek Kesiswaan jika menemukan ada peserta didik yang tidak mengikuti BDR 
tanpa keterangan selama 3 hari lamanya 

6. Wali kelas melakukan panggilan orang tua jika setelah pembinaan peserta tidak 
menunjukkan perubahan perilaku 

7. Wali kelas turut serta melakukan pembinaan terkait dengan pencegahan penyebaran 
virus covid-19

WALI KELAS



1. Guru mata pelajaran melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal 
yang telah ditetapkan oleh manajemen sekolah 

2. Guru mata pelajaran berkewajiban memastikan absensi kehadiran setiap pertemuan
3. Guru mata pelajaran menginformasikan kepada wali kelas jika ada peserta didik yang 

tidak mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan

4. Guru mata pelajaran wajib menyampaikan laporan setiap selesai pembelajaran 
melalui link bit.ly/BDRSMKTUPAT

5. Guru mata pelajaran yang berhalangan untuk melaksanakan pembelajaran sesuai 
jadwal yang telah ditetapkan wajib menginfokan kepada pihak sekolah (kurikulum) 
dan mengganti jam yang telah ditinggalkan pada waktu yang lain.

6. Guru mata pelajaran turut serta melakukan pembinaan terkait dengan pencegahan 
penyebaran virus covid-19

GURU MATA PELAJARAN



PENYIAPAN 
MATERI DAN 

STRATEGI 
PEMBELAJARAN

# Ada rencana sekolah memberikan bantuan flash disk 
kepada peserta didik agar dapat mengakses bahan ajar/ 
materi pembelajaran secara offline sehingga diharapkan 
Bapak / Ibu untuk menyiapkan dan mengumpulkan materi 
pembelajarannya. Baik secara offline maupun online. 

# Strategi pembelajaran dan pemanfaatan aplikasi 
pembelajaran online akan didiklatkan dalam  IHT sekolah.



Tinggal di Daerah Terpencil

Pembelajaran Praktik

1

2
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KENDALA DAN 
SOLUSI BDR

HP Rusak/Tidak Punya HP 



Dampak terbesar dari kebijakan
BDR ini adalah peserta didik. 
Mari kita saling membantu dan 
bersinergi agar tidak ada alasan
yang menyebabkan siswa tidak
ikut kegiatan pembelajaran yang 
dapat berakibat mereka harus
tinggal kelas.



TERIMA KASIH


