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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PROTOKOL KESEHATAN MELAKUKAN KEGIATAN  PEMBELAJARAN TATAP MUKA  

DI SMA NEGERI 1 PASIRIAN PADA MASA COVID-19 

A. Latar belakang 

Memperhatikan Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Jember Lumajang 

tanggal 8 Januari 2021 nomor: 451/2.035/101.6.5/2021, perihal  Pemberitahuan Pembelajaran 

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Jenjang SMA/SMK/SLB di Kabupaten Lumajang, maka 

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas untuk jenjang 

SMA/SMK/SLB di Kab. Lumajang, menunjukkan bahwa tingkat kesiapan sekolah, kesadaran siswa, 

orang tua/wali, masyarakat dan dukungan pemerintah daerah cukup baik. Untuk itu SMA Negeri 1 

Pasirian sebagai salah satu sekolah yang mendapatkan izin pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka 

Terbatas (PTM) akan melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas mulai Rabu, 13 

Januari 2021. 

 

B. TUJUAN 

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini sebagai berikut. 

1. Untuk memberikan akses pembelajaran yang lebih komprehensif agar dapat memaksimalkan 

hasil pembelajaran. 

2. Untuk mengumpulkan berbagai masalah dari pembelajaran jarak jauh yang sudah dilakukan. 

3. Untuk memberikan ruang belajar yang lebih menyenangkan dibandingkan dengan 

pembelajaran jarak jauh. 

4. Untuk membiasakan peserta didik belajar secara aktif, semangat, dan lebih tekun untuk meraih 

prestasi yang lebih gemilang. 

 

C. SASARAN 

Seluruh peserta didik kelas X, XI, dan XII SMA Negeri 1 Pasirian. 

D. JADWAL KEGIATAN 

 

Kegiatan ini dilaksanakan mulai  Rabu, 13 Januari 2021. Adapun  jadwal PTM dan ketentuan lain 

terlampir. 

E. PROTOKOL KESEHATAN UMUM SEKOLAH SMA NEGERI 1 PASIRIAN 

 

Berikut adalah protokol kesehatan umum untuk melakukan kegiatan di SMA Negeri 1 Pasirian. 

1. Siswa dengan penyakit penyerta dan bawaan (hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, 

penyakit paru, obstruktif kronis, penyakit ginjal, gangguan napas, asma, kanker, gangguan imun, 

dan TBC) tidak diperkenankan ke sekolah. 
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2. Sekolah menyiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan standar protokol kesehatan Covid-19.  

3. Sekolah menyiapkan media sosialisasi dan edukasi  pencegahan Covid-19 untuk warga sekolah.  

4. Pengaturan siswa belajar di sekolah secara bergantian untuk menghindari kerumunan. 

5. Pengaturan jarak dengan prinsip social distancing dan physical distancing. 

6. Koordinasi intensif dengan fasilitas kesehatan terdekat. 

7. Mengajak warga sekolah untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.  

8. Mengajak warga sekolah untuk senantiasa berdoa dan mendekatkan diri pada Allah. 

9. Menggunakan masker dengan benar selama berada di lingkungan dan di luar sekolah. 

10. Apabila memiliki face shield atau pelindung muka dapat digunakan. 

11. Senantiasa menjaga kesehatan. 

12. Menggunakan helm bila mengendarai motor. 

13. Salam di lingkungan sekolah dilakukan tanpa bersentuhan. 

14. Semua warga sekolah wajib menjaga jarak minimal 1 meter setiap saat. 

15. Siswa tidak bergerombol baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

 

F. Kewajiban Peserta Didik 

Berikut adalah kewajiban peserta didik untuk melakukan kegiatan di SMA Negeri 1 Pasirian. 

1. Selalu mengenakan masker dan atau face shield.  

2. Duduk sesuai tempat yang telah ditentukan oleh Bapak/ Ibu guru. 

3. Tidak diperbolehkan memindah meja atau bangku dan juga kursi. 

4. Peserta didik hadir maksimal 5 menit sebelum jam masuk belajar dimulai. 

5. Siswa wajib untuk membawa peralatan tulis sendiri khususnya bolpoin. 

6. Tidak diperbolehkan pinjam meminjam alat tulis atau barang pribadi lain. 

7. Menyemprotkan desinfektan di meja, handle pintu serta daerah daerah yang sering dipegang di 

bawah bimbingan guru. 

 

G. PROTOKOL KESEHATAN BERANGKAT DARI RUMAH MENUJU KE SEKOLAH 

Protokol kesehatan berangkat dari rumah menuju ke sekolah sebagai berikut. 

1. Sebelum berangkat ke sekolah, orang tua memastikan bahwa siswa dalam kondisi sehat (suhu 

badan normal, tidak batuk, pilek, gangguan kulit, mata, muntah, diare, tidak selera makan atau 

keluhan lain). Hal ini berlaku pula bagi guru dan tenaga kependidikan.  

2. Pakaian yang dikenakan dalam kondisi bersih.  

3. Mengenakan masker.  

4. Jika menggunakan kendaraan umum/antar jemput roda 4, tetap menerapkan prinsip jaga jarak, 

dan tidak menggunakan kendaraan umum roda 2 (ojek).  
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5. Jika menggunakan roda 2 milik pribadi atau keluarga dan berboncengan harus dalam satu 

keluarga (satu Kartu Keluarga).  

6. Dari rumah langsung menuju ke sekolah (tidak mampir-mampir).  

7. Sampai di sekolah dilaksanakan pemeriksaan oleh pihak sekolah mulai suhu tubuh, kelengkapan 

masker dan dilanjutkan dengan cuci tangan atau pemakaian hand sanitizer . 

8. Pengantar dan penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan dan di luar sekolah, serta dilarang 

menunggu atau berkerumun selama mengantar atau menjemput.  

 

H. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK SISWA SELAMA DI SEKOLAH 

Protokol kesehatan untuk siswa selama di sekolah sebagai berikut. 

1. Selalu mengenakan masker.  

2. Selalu menjaga jarak, tidak berkerumun dan tidak saling bersentuhan. 

3. Membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu. 

4. Melaporkan kepada guru/tenaga kependidikan jika merasa sakit atau tidak enak badan. 

5. Setelah selesai melakukan kegiatan belajar di sekolah wajib untuk langsung pulang. 

 

I. PROTOKOL KESEHATAN PULANG DARI SEKOLAH MENUJU KE RUMAH 

Protokol kesehatan pulang dari sekolah menuju ke rumah sebagai berikut. 

1. Selesai kegiatan di sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan, siswa langsung 

meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah masing-masing (tidak mampir-mampir).  

2. Mengenakan masker.  

3. Jika menggunakan kendaraan umum/antar jemput roda 4, tetap menerapkan prinsip jaga 

jarak, dan tidak menggunakan kendaraan umum roda 2 (ojek).  

4. Jika menggunakan roda 2 milik pribadi atau keluarga dan berboncengan harus dalam satu 

keluarga (satu Kartu Keluarga).  

5. Sampai di rumah langsung ganti pakaian dan mandi dengan menggunakan air hangat/air 

mengalir dan sabun.  

6. Tidak berkumpul atau melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum mandi.  

 

Lumajang, 11 Januari 2021 

Mengetahui 

Kepala SMA NEGERI 1 PASIRIAN, 

 

 

ANANG DWI UJIANTO, S.Pd, M.M. 
 N IP 19650610 198903 1 01 


