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SURAT EDARAN 
No: 08.011/MDS/B/XII/2020 

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb., 

 

Dengan hormat berikut kami sampaikan kepada Bapak/Ibu wali santri Madrasah 

Darus-Sunnah, beberapa hal penting terkait Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Semester 

Genap Tahun Ajaran 2020-2021: 

 

1. KBM Semester Ganjil 2020-2021 berakhir pada hari Ahad, 13 Desember 2020. 

2. Penjemputan santri; 14 Desember 2020 (teknis penjemputan menyusul). 

3. Libur akhir semester; 14 Desember 2020-8 Januari 2021. 

4. Pengantaran santri kembali ke pesantren; 9 Januari 2021. 

5. Merujuk pada Surat Edaran Khodim Ma’had Darus-Sunnah dan hasil musyawarah 

Dewan Asatidz dan Dewan Musyrif pada 26 November 2020, bahwa Kegiatan 

Belajar Mengajar (KBM) Semester Genap Tahun Ajaran 2020-2021 diselenggarakan 

secara daring (dalam jaringan) dari rumah masing-masing dan luring (luar 

jaringan) tatap muka di pesantren. 

6. Bagi santri yang mendapatkan persetujuan wali santri, diperkenankan kembali ke 

pesantren dengan mematuhi protokol Covid-19 dengan pembatasan kuota 75 santri 

(50 persen) dari jumlah total santri MDS. Koordinasi satu pintu melalui wali kelas 

dan wali asuh masing-masing kelas.  

7. Terlampir keterangan panduan daring dan mekanisme santri kembali ke 

pesantren. 

 

 

Demikian surat edaran ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. 

 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb., 

Tangerang Selatan, 6 Desember 2020 

Kepala Madrasah 

 

 

 

Dr. Ahmad Ubaydi Hasbillah, Lc, MA.Hum 
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LAMPIRAN I: PANDUAN DARING 

 

A. PRINSIP-PRINSIP KBM DARING  

1) Keselamatan dan kesehatan lahir batin santri, asatidz, dan seluruh keluarga 

besar Darus-Sunnah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan 

KBM Daring. 

2) Kegiatan KBM Daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman 

belajar yang bermakna bagi santri, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan 

seluruh capaian kurikulum. 

3) KBM Daring dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara 

lain mengenai pandemi Covid-19. 

4) Materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang 

pendidikan, konteks budaya, karakter dan jenis kekhususan peserta didik. 

5) Hasil belajar santri  selama KBM Daring diberi umpan balik yang bersifat 

kualitatif-deskriptif dan berguna dari asatidz tanpa diharuskan memberi 

skor/nilai kuantitatif. 

6) Mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara santri, 

asatidz, dan wali santri. 

 

B. KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB 

KBM Daring adalah pembelajaran kolaboratif dan sinergis antara asatidz, 

santri dan wali santri. 

 

Asatidz 

1) Membuat group WA perkelas yang diikuti oleh santri, asatidz, dan wali 

santri. PJ dan admin group adalah wali kelas dan wali asuh masing-

masing. 

2) Membuat Google Classroom sesuai dengan mata pelajaran dan kelas yang 

diampu. Berkoordinasi dengan wali kelas dan waka kurikulum. 
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3) Membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang sesuai minat 

dan kondisi santri. 

4) Menghubungi wali santri untuk mendiskusikan rencana pembelajaran yang 

inklusif sesuai kondisi anak didik. 

5) Mengumpulkan dan merekap tugas yang dikirim santri dalam waktu yang 

telah disepakati. 

6) Muatan penugasan adalah pendidikan kecakapan hidup, antara lain 

mengenai pandemi Covid-19. Selain itu, perlu dipastikan adanya konten 

rekreasional. 

7) Memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar: 

a. Memastikan persiapan bahan dan rencana pembelajaran untuk peserta 

didik. 

b. Melakukan refleksi dengan peserta didik. 

c. Menjelaskan materi yang akan diajarkan. 

d. Memfasilitasi tanya jawab. 

 

Santri 

1) Menyiapkan perangkat pembelajaran (buku, alat tulis, dan media lainnya). 

2) Memastikan dapat berkomunikasi dengan lancar dengan asatidz. 

3) Mengajak orang tua untuk mendukung proses pembelajaran. 

4) Menyiapkan tempat di rumah yang cukup nyaman untuk belajar. 

5) Memahami jadwal pembelajaran serta tujuan pembelajaran. 

6) Aktif dalam diskusi dengan asatidz melalui media online yang tersedia. 

7) Menyelesaikan tugas dari asatidz tepat waktu. 

8) Mengumpulkan tugas dan foto pembelajaran (jika ada). 

9) Menyampaikan ke asatidz atau orang tua jika ada kesulitan saat kegiatan 

belajar harian. 

10) Menuliskan rencana kegiatan sesudah belajar harian. 

11) Memakai pakaian yang rapi dan sopan saat KBM Daring.  

12) Mengaktifkan video saat KBM daring sebagai bukti kehadiran. 
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Wali santri 

1) Menyepakati cara untuk berkomunikasi dengan pihak MDS; melalui wali 

kelas atau wali asuh. 

2) Mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif  bersama guru sesuai 

kondisi anak didik, terlebih melalui group WA wali santri per kelas. 

3) Membantu menyiapkan perangkat pembelajaran. 

4) Memastikan santri siap mengikuti pembelajaran. 

5) Menyiapkan waktu untuk mendukung proses pembelajaran daring. 

6) Mendorong anak agar aktif selama proses pembelajaran. 

7) Secara aktif berdiskusi dengan asatidz terkait tantangan dan kendala yang 

dihadapi selama proses pembelajaran daring. 

8) Memastikan tempat dan fasilitas belajar nyaman. 

 

C. POLA PEMBELAJARAN 

1. Asatidz menyampaikan materi inti yang harus diketahui santri melalui 

mind mapping (what should we know). Penambahan materi ini setelah 

asatidz mengawali kelas dengan menanyakan hal baru yang ingin 

diketahui (what do you want to know) setelah mengulangi pembelajaran di 

mudzakaroh (belajar bersama setelah Isya’). 

2. Wali asuh menanyakan dan mengajak diskusi santri terkait materi yang 

sudah dipelajari saat KBM (what did you know) dan pengembangkan rasa 

ingin tahu santri setelah memahami materi inti (what do you what to 

know). 

3. Masing-masing asatidz dan wali asuh mengajak santri untuk merefleksikan 

proses dan hasil pembelajaran bersama (reflect what you have just known). 

 

D. INDIKATOR DAN TARGET KBM DARING 

Target daring KBM Daring ini adalah karya santri yang telah direncanakan dan 

disepakati oleh santri dan asatidz pengampu mata pelajaran sesuai dengan 
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karakter masing-masing mata pelajaran. Ketiga bentuk karya ini akan menjadi 

bahan evaluasi dalam Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester 

(UAS). 

1) Mind mapping dan infografis materi KBM, bisa dalam buku tulis atau 

menggunakan aplikasi digital.  

2) Catatan dan review materi KBM dalam bentuk video singkat atau vlog.  

3) Cerita pengalaman harian mengikuti pembelajaran, komik, dan lain 

sebagainya.  

 

E. BAHAN PEMBELAJARAN  

Bahan pembelajaran disesuaikan dengan karakter masing-masing mata 

pelajaran yang telah disiapkan asatidz. Termasuk di dalamnya:  

1) File pdf kitab atau buku rujukan. 

2) Mapping content materi atau infografis. 

3) Video tutorial. 

4) TV dan radio. 

5) Sumber pembelajaran online, semisal Rumah Belajar Kemendikbud, You 

Tube, Facebook, Line, Instagram, dan sumber lainnya. 

 

F.  SARANA KELAS KBM DARING  

KBM daring akan dilaksanakan dalam group WA tiap kelas dilengkapi 

pertemuan virtual dengan menggunakan Zoom, Google Meet, atau Google 

Classroom.  

 

G. WAKTU KBM DARING 

KBM daring akan diadakan sesuai jadwal biasanya, hanya saja panjang 

pertemuan tiap mapel melalui Daring diperpendek (30-40 menit) dan 

diperbanyak dengan pengayaan di luar jaringan (offline). 

1) Pagi: 05.00-12.00 WIB (Intrakurikuler) 

2) Sore: 16.00-17.00 WIB (Ngaji Kitab) 
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3) Malam: 18.00-19.00 WIB (Ngaji al-Qur’an) 

4) Malam: 20.00-21.00 WIB (Mudzakaroh) 

 

H. AKTIF KBM DARING 

KBM Daring Semester Genap tahun pelajaran 2020-2021 mulai aktif pada: 

Senin, 11 Januari 2021. 

 

 

 

*** 
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LAMPIRAN II; MEKANISME SANTRI KEMBALI KE PESANTREN 

 

1. Wali santri mendaftarkan diri melalui google form dengan mengunggah; (1) Surat 

pernyataan mengizinkan santri kembali ke pesantren, ditandatangani oleh wali 

santri di atas materai. (2) Surat pernyataan kesediaan patuh protokol Covid, 

ditandatangani santri di atas materai. (3) Surat keterangan sehat. 

2. Paling lambat pendaftaran; 23 Desember 2020. MDS akan melakukan verifikasi 

dan mengumumkan nama santri yang disetujui kembali ke pesantren pada; 25 

Desember 2020.  

3. Santri yang disetujui kembali ke pesantren wajib melakukan isolasi mandiri di 

rumah masing-masing sebelum kembali ke pesantren pada; 8 Januari 2021. 

4. Kuota santri yang diizinkan kembali ke pesantren adalah 75 santri, diutamakan 

santri baru (kelas I), kelas III dan VI. 

5. Santri diantar langsung oleh walisantri dengan menggunakan kendaraan pribadi 

6. Sejak tiba di pesantren, maka wajib mengikuti protokol Covid-19 

7. Wali santri tidak diperkenankan untuk menjenguk. 

8. Santri diperkenankan untuk membawa peralatan elektronik untuk mengikuti KBM 

Daring; Laptop dan HP, kecuali kelas I.  

9. Kedatangan santri akan dijadwalkan oleh Waka Kesiswaan untuk menghindari 

kerumuman. 

 

*** 


