


LAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENULARAN DAN 

PENYEBARAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

DI KABUPATEN WONOGIRI



A. KBM DARING

1. Mencermati kecenderungan penularan dan penyebaran Covid-19 yang

masih terus berjalan, kebijakan pengalihan proses KBM yang dialihkan

secara mandiri di rumah diperpanjang dari tanggal 9 sampai 21 April

2020.

2. Proses belajar mengajar dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-

masing peserta didik dengan model jarak jauh melalui sistem

online/daring.

3. Ditegaskan kembali bahwa pelaksanaan KBM daring dimaksud tidak

boleh dilakukan secara berkelompok disalah satu tempat (tidak

boleh menerapkan pola belajar kelompok), serta dilakukan secara

kreatif, menyenangkan, menantang, melatih kemandirian, tidak

menimbulkan kecemasan/kepanikan, maupun tidak memberatkan

peserta didik maupun orang tua/wali peserta didik, sehingga salah satu

tujuan KBM daring, yakni mencegah penularan dan penyebaran

Covid-19 dapat diwujudkan.



B. UJIAN NASIONAL, KELULUSAN, DAN KENAIKAN KELAS

1. Ujian Nasional Tahun 2020 dibatalkan. Dengan dibatalkannya Ujian

Nasional Tahun 2020 maka keikutsertaan Ujian Nasional tidak

menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan

yang lebih tinggi.

2. Kelulusan peserta didik SD dan SMP tahun pelajaran 2019/2020

sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Surat Edaran ini.

3. Kenaikan Kelas peserta didik SD dan SMP tahun pelajaran

2019/2020 sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 Surat Edaran ini.



C. LAIN-LAIN

1. Kepala Sekolah, Korwil, dan Pengawas Daerah Binaan masing-masing

wajib melakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap aktifitas

guru, tendik, dan peserta didik dalam pelaksanaan KBM daring sehingga

kebijakan tersebut berdampak positif sebagai bagian upaya pencegahan

penularan dan penyebaran Covid- 19.

2. KBM daring ini terkandung maksud agar insan pendidikan menjadi agen

informasi Covid-19 dan mampu memberikan pemahaman di lingkungan

sekitarnya yang muaranya masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi

bahwa Pemerintah mampu secepatnya mengatasi Covid-19.

3. Kepala Satuan Pendidikan SD, SMP Negeri dan Swasta, SPNF SKB,

PKBM, SPS, TPA dan Sanggar Seni di Wonogiri harus senantiasa siaga

dan dapat dihubungi melalui sambungan komunikasi yang ada

(telepon/WhatsApp/video conference), serta menyampaikan laporan secara

berjenjang terhadap setiap perkembangan lapangan yang menjadi tugas

dan tanggung-jawabnya.





No. Mata Pelajaran

Kurikulum 2006 Kurikulum 2013

Nilai 
Rerata 
Rapor

Ujian 
Praktek

Penugasan
Nilai 

Rerata 
Rapor

Ujian 
Praktek

Try out
atau 

Penugasan

1. Bahasa Indonesia √ √ √ √ √ √

2. Matematika √ √ √ √ √ √

3. Bahasa Inggris √ √ √ √ √ √

4. IPA √ √ √ √ √ √

5. Pendidikan Agama √ √ √ √ √ √

6. PKn/PPKn √ √ √ √ √

7. IPS √ √ √ √ √

8. Seni Budaya √ √ √ √ √ √

9. Penjasorkes √ √ √ √ √ √

10.
Keterampilan/TIK/ 

Prakarya
√ √ √ √ √ √

11. Bahasa Jawa √ √ √ √ √ √

12. Mulok Lainnya √ √ √ √ √ √



No. Mata Pelajaran Nilai Rata-rata Rapor Nilai Ujian Sekolah

1. Pend. Agama dan Budi Pekerti

2. PKn/PPKn

3. Bahasa Indonesia

4. Matematika

5. Bahasa Inggris

6. IPA

7. IPS

8. Seni Budaya

9. Penjasorkes

10. Keterampilan/TIK/Prakarya

11. Bahasa Jawa

12. Mulok Lainnya

Nilai yang harus disiapkan untuk pengisian blangko ijazah *) adalah

dan

Keterangan : *) Contoh blangko ijazah tahun 2018/2019 untuk kurikulum 2006





1. Kriteria kenaikan kelas sesuai dengan hasil rapat dewan pendidik pada awal tahun pelajaran

yang telah dituangkan dalam KTSP masing-masing sekolah.

2. Kriteria kenaikan kelas ditetapkan dalam SK Kepala Sekolah dan disosialisasikan ke

stakeholder sekolah (peserta didik, wali murid, guru, komite, masyarakat, dan instansi terkait)

pada awal tahun pelajaran.

3. Kriteria kenaikan kelas mengacu pada ketentuan yang berlaku, minimal memuat:

a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada kelas yang diikuti;

b. nilai sikap dan perilaku (KI-1 dan KI-2) minimal B = Baik;

c. nilai pengetahuan (KI-3) dan keterampilan (KI-4) minimal TUNTAS sesuai KKM;

d. ada nilai kurang dari KKM dapat naik kelas bila nilai kurang tersebut tidak lebih dari 3 mata

pelajaran dan tidak ada nilai mati; --- revisi (tidak lebih dari 2 mata pelajaran)

e. ketentuan tentang KKM dan nilai mati ditetapkan oleh satuan pendidikan.

f. penghitungan ketuntasan mata pelajaran sebagaimana dimaksud huruf (d) untuk penentuan

kenaikan kelas adalah rata-rata nilai rapor semester ganjil dan semester genap pada tingkat

yang diikuti.

4. Penentuan kenaikan kelas dilaksanakan dalam rapat pleno dewan pendidik dengan mengacu

pada kriteria yang telah ditetapkan.

5. Pelaksanaan rapat dilaksanakan secara DARING atau LURING bertahap maksimal 10 orang

dengan memperhatikan PROTOKOL Pencegahan Covid-19.

6. Hasil rapat dewan pendidik untuk penentuan kenaikan kelas dituangkan dalam SK Kepala

Sekolah tentang kenaikan kelas.

7. Pengumuman kenaikan kelas disampaikan secara individu kepada peserta didik/orang tua/wali

murid pada tanggal 20 Juni 2020 secara DARING atau LURING (situasional).



C. PENGOLAHAN NILAI RAPOR SMP

1. Pengolahan Nilai Rapor untuk Kurikulum 2006 Aspek

Pengetahuan adalah:

NR

2. Pengolahan Nilai Rapor untuk Kurikulum 2013 Kompetensi

Pengetahuan (KI-3) adalah:

NR

3. Pembobotan dapat disesuaikan pada ketentuan Kurikulum

Satuan Pendidikan (KTSP) masing-masing sekolah.

Sumber Nilai Rapor : Nilai Harian, Nilai Tengah Semester,

dan Nilai Akhir Semester



4. NH (Nilai Harian) atau PH (Penilaian Harian) adalah rata-rata nilai

ulangan atau penilaian dan penugasan harian selama semester

genap.

5. Nilai UTS (Ulangan Tengah Semester) atau PTS (Penilaian Tengah

Semester) diperoleh dari Nilai PTS/UTS Genap yang sudah

dilakukan.

6. Nilai UKK (Ulangan Kenaikan Kelas) atau PAT (Penilaian Akhir

Tahun) diperoleh dari:

a. Kelas 7 dan 8 diperoleh dari RATA-RATA NILAI RAPOR

semester 1 dan SALAH SATU NILAI HARIAN,

b. Kelas 9 diperoleh dari salah satu nilai TRYOUT UJIAN

7. Pengolahan Nilai Sikap dan Kepribadian (KI-1, KI-2: Kompetensi

Spiritual dan Kompetensi Sosial), dan Nilai Kompetensi

Ketrampilan (KI-4) sesuai ketentuan Umum yang berlaku.

8. Jadwal Pengolahan Nilai ditentukan oleh masing-masing Satuan

Pendidikan.




