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STANDAR PEMBELAJARAN DARING 
SMA NEGERI 1 SANGATTA SELATAN 

SEMESTER GANJIL TAHUN PEMBELAJARAN 2021-2022 
 
 

A. STANDAR PEMBELAJARAN GURU 
1. Membuat Jadwal pertemuan di Teams minimal 1 hari sebelum meeting. 
2. Melakukan sharing rencana pembelajaran kepada siswa 1 hari sebelum pembelajaran 

dimulai. 
3. Mengunggah peta konsep dan materi ke Microsoft Teams/Class Notebook sebelum kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan. 
4. Melakukan tatap muka daring sesuai jumlah Jam efektif yang dilakukan dengan Teknik sbb: 

a. Live Streaming (Singkron) minimal 4 kali dalam 1 semester atau minimal 1 kali dalam 
sebulan (streaming tambahan dapat diagendakan jika ada hal-hal yang bersifat urgen). 

b. Di luar pembelajaran streaming (sinkron), pembelajaran dilakukan secara asingkron 
(tidak langsung) melalui program Ms. 365 (Teams, Class Notebook, Sway). 

5. Menyiapkan metode dan media pembelajaran yang menarik. 
6. Menyajikan ringkasan materi dalam bentuk mind mapping atau peta konsep sebelum 

presentasi.  
7. Menyampaikan materi dengan menarik, singkat dan bermakna. 
8. Meminta siswa untuk mengisi Daftar Hadir online setiap kali melakukan kegiatan 

pembelajaran melalui Microsoft Form. (Link Duplikasi):  
 
Link DAFTAR HADIR SISWA: https://bit.ly/2V8DFa9 
 

9. Membuat dan Mengisi Jurnal Pembelajaran Online setiap kali melakukan kegiatan 
pembelajaran. (Link Duplikasi): 
 
Link JURNAL PEMBELAJARAN GURU: https://bit.ly/3fgfflQ 
 

10. Mengisi daftar hadir manual siswa yang telah disediakan oleh TU. 
11. Di akhir semester setiap guru wajib mengunduh jurnal pembelajaran dalam format Excel dan 

menyerahkannya ke bagian Kurikulum. 
12. Di akhir semester setiap guru wajib mengunduh daftar hadir pembelajaran siswa dalam 

format Excel dan menyerahkannya ke bagian Kurikulum. 
 

B. STANDAR PENILAIAN/PEMBERIAN TUGAS 
1. Memberikan Penugasan kepada siswa maksimal 5 proyek dalam 1 semester (dilakukan 

secara kolaboratif baik antar KD maupun antar Mapel). 
2. Memberikan Penugasan masing-masing mapel maksimal 5 tugas dalam 1 semester (dapat 

dilakukan secara kolaboratif baik antar KD dalam Mapel). 
3. Memberikan Penilaian secara tertib dan terarsip baik PH, PTS, maupun PAS. 
4. Menyusun Peta Konsep dan RPP lengkap dengan media dikumpulkan paling lambat akhir 

Januari 2021. 
5. Menyusun kisi-kisi dan soal setiap mapel, baik PH, PTS, maupun PAS. 

http://www.smanselkutim.sch.id/
https://bit.ly/2V8DFa9
https://bit.ly/3fgfflQ


 
C. ETIKA PEMBELAJARAN GURU 

1. Berpakaian Rapi sesuai ketentuan seragam harian. 
2. Menyapa siswa di awal pembelajaran 
3. Meminta/menunjuk siswa untuk memimpin doa sebelum pembelajaran 
4. Memberikan pujian atau hadiah kepada siswa yang berperan aktif. 
5. Meminta/menunjuk siswa untuk memimpin doa di akhir pelajaran 
6. Mengajak siswa mengucapkan terimakasih secara Bersama-sama di akhir pembelajaran 

dengan membuka kamera masing-masing (sebelum meeting diakhiri). 
 

D. ETIKA SISWA DALAM PEMBELAJARAN DARING 
1. Wajib mengganti foto profile dengan foto yang mengenakan seragam sekolah 
2. Hadir 15 menit sebelum jam belajar 
3. Memanfaatkan waktu 15 menit sebelum belajar untuk saling tegur sapa 
4. Menjaga etika bicara/ketertiban selama meeting berlangsung 
5. Mematikan microphon saat guru presentasi/menjelaskan 
6. Rise hand/menekan tombol rise hand jika hendak bertanya. 
7. Mematikan video saat guru presentasi (agar jaringan lebih lancar) 
8. Menghidupkan mic dan video saat bertanya atau diberikan kesempatan bicara. 
9. Menggunakan Chat untuk ijin dan atau bertanya. 
10. Mengucapkan terimakasih secara Bersama-sama sesaat sebelum meeting di akhiri dalam 

kondisi mic dan video dibuka. 
 
 
Demikian standar ini disusun untuk dilaksanakan. Jika ada kekurangan dalam standar pembelajaran ini 
akan diperbaiki kemudian. 
 
 

Ditetapkan di Sangatta, 30 Juli 2021 
Kepala SMAN 1 Sangatta Selatan 
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