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Sekapur Sirih

Bismillahir rahmaanir rahiim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Sebagai insitusi resmi pemerintah, Dinas Pendidikan Kota Bandung
berkewajiban memberi ruang seluas-luasnya bagi penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran bagi peserta didik oleh satuan pendidikan. Tahun
pelajaran 2020/2021 yang akan dihadapi saat ini, tentunya diawali
dengan kegiatan permulaan pembelajaran dalam kemasan program
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Meski dalam
keterbatasan akibat pendemi Covid-19, namun semangat untuk
memberikan stimulus awal bagi peserta didik tetap menjadi komitmen
yang harus dijalankan oleh satuan pendidikan. Komitmen tersebut
ditunjukkan dengan lahirnya Pedoman Pelaksanaan MPLS pada masa
Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) bagi satuan pendidikan tingkat sekolah
dasar di Kota Bandung.
Sejalan dengan fungsinya sebagai sebuah pedoman, buku ini lahir untuk
menjadi bagian penting bagi satuan pendidikan tingkat sekolah dasar
dalam mengelola program MPLS yang berkarakter. Sebab pada ujung
keterlaksanaannya diharapkan mampu membuat peserta didik menjadi
generasi kuat berkarakter yang tetap lantang untuk menyuarakan, "tetap
semangat", "tetap sehat", dan "tetap sekolah".
Selamat mengikuti kegiatan MPLS dengan penuh kegembiraan dan
kebahagiaan walaupun dilakukan secara virtual.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bandung
Drs. H. Hikmat Ginanjar, M.Si.

Pengantar MPLS
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Di tengah pergerakan virus corona (Covid-19) yang
sedang melanda, kebutuhan dasar akan pendidikan
bagi peserta didik tetap harus terlayani. Mengusung
motto "Tetap Semangat!", "Tetap Sehat!", dan
"Tetap Sekolah!" diharapkan mampu menjadi
katalisator untuk menjadi generasi kuat berkarakter.
Tentu banyak kendala teknis dan non teknis untuk
menjalankan Pembelajaran Jarak Jauh dalam situasi
pandemi ini. Namun semangat kebersamaan berbagai pihak akan mampu menjadi
solusi dalam pelaksanaannya. Melalui buku pedoman yang disusun ini, kegiatan awal
melalui Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi peserta didik mudahmudahan menjadi tonggak semangat untuk menjadi insan pembelajar. Selamat
menikmati kegiatan MPLS di tahun pelajaran 2020/2021. Semoga buku pedoman ini
memiliki kebermanfaatan yang luar biasa bagi satuan pendidikan dalam mengelola
kegiatan MPLS sehingga tujuan yang diharapkan akan tercapai.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Kepala Bidang PPSD
Dinas Pendidikan Kota Bandung

Deni Kurniadi, S.Pd., M.M.Pd.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Segala puji dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberi kekuatan sehingga
telah terbit buku Pedoman Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang
tersusun sebagai referensi bagi satuan pendidikan tingkat sekolah dasar. Tahun
pelajaran 2020/2021 sebagai awal kegiatan persekolahan, tentunya MPLS akan
menjadi bagian penting bagi peserta didik untuk menyerap informasi terkait sekolah.
Walaupun saat ini kegiatan MPLS harus menyesuaikan dengan kondisi penyebaran
Covid-19. Adaptasi kegiatan MPLS tahun ini dilakukan peserta didik di rumah saja.
Namun kegiatan MPLS yang dilakukan di rumah tetap dijaga kualitasnya. Salah satu
upayanya dengan melahirkan buku pedoman ini. Kita berharap kegiatan MPLS akan
menjadi acuan bagi satuan pendidikan tingkat sekolah dasar dalam menjadikan
peserta didik yang berkarakter kuat. "Tetap semangat!", "Tetap sehat!", dan "Tetap
sekolah!".
Selamat ber MPLS!
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik
Dinas Pendidikan Kota Bandung

Risman Al Isnaeni, S.H.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia telah mengalami banyak perubahan,
mulai dari paradigma, kurikulum, pelaksanaan pembelajaran termasuk penyelenggaraan
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Peserta Didik Baru menyatakan bahwa
pengenalan lingkungan sekolah dimaksudkan untuk mendukung proses pembelajaran
yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Menurut Undang-undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh
karena itu, pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik perlu
dilakukan secara edukatif dan kreatif untuk mewujudkan sekolah sebagai taman belajar
yang menyenangkan.
Pengenalan Lingkungan Sekolah menjadi penting dilakukan oleh sekolah bagi peserta
didik untuk memperkenalkan lingkungan sekolah baik fisik maupun non fisik. Pada masa
pengenalan lingkungan sekolah ini, sekolah dapat merancang kegiatan yang memberikan
informasi kepada peserta didik terkait program sekolah, sarana dan prasarana sekolah,
cara belajar yang efektif, penanaman konsep pengenalan diri, dan penguatan pendidikan
karakter.
Ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia, dampaknya terasa terhadap kegiatan
pengenalan lingkungan sekolah untuk tahun pelajaran 2020/2021. Perlu dilakukan
adaptasi atau penyesuaian kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang menitik
beratkan pada kesehatan dan keselamatan peserta didik.
Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) bagi peserta didik bertujuan
untuk mengenali potensi diri,membantu beradaptasi dengan
lingkungan sekolah dan sekitarnya, menumbuhkan motivasi,
semangat, dan cara belajar efektif. Kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan pada masa pengenalan lingkungan sekolah
diharapkan dapat mengembangkan interaksi positif antarpeserta
didik dan warga sekolah, menumbuhkan perilaku positif antara lain
kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati
keanekaragaman dan persatuan, kedisplinan, hidup bersih dan
sehat untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai integritas,
etos kerja, dan semangat gotong royong.

Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun
2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah
Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 01/KB/2020 Tahun 2020 tentang Panduan
Penyelenggaraan Pembelajaran
Peraturan Walikota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan
Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19)

Tujuan
Buku pedoman ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:
Menjadi panduan bagi satuan pendidikan tingkat Sekolah Dasar Kota Bandung agar
dapat melaksanakan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah pada masa Adaptasi
Kebiasaan Baru (AKB) dalam rangka pencegahan Covid-19 sesuai dengan regulasi
yang berlaku dan protokoler kesehatan.
Memberikan informasi kepada orangtua, masyarakat, dan stake holder pendidikan
mengenai pelaksanaan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah tingkat Sekolah
Dasar di Kota Bandung.
Menjadi acuan Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam melakukan pemantauan dan
evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah pada
tingkat satuan pendidikan Sekolah Dasar.

Ruang Lingkup
Ruang lingkup Buku Pedoman MPLS pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) ini
adalah sebagai berikut:
Informasi mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah
pada tingkat satuan pendidikan Sekolah Dasar di Kota Bandung.
Model dan/atau contoh Implementasi MPLS yang dapat
dikembangkan pada tingkat satuan pendidikan Sekolah Dasar
sesuai dengan tingkatan kelas dan karakteristik sekolah.

KETATALAKSANAAN KEGIATAN MPLS PADA
MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU (AKB)

Perencanaan
Perencanaan Kegiatan MPLS pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) harus
dilakukan dengan matang dan penuh kesungguhan. Sekolah harus melakukan analisis
tentang berbagai hal terkait pelaksanaan MPLS sehingga dapat meminimalisir resiko
terjadinya penularan Covid-19 di sekolah dengan cara menyiapkan dan melakukan
standar protokoler kesehatan yang ketat. Kegiatan MPLS yang dilakukan oleh satuan
pendidikan harus tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan
rinci sehingga dapat digunakan sebagai panduan bagi seluruh komponen sekolah dalam
melaksanakannya.
Beberapa langkah teknis perencanaan yang dapat dilakukan oleh sekolah antara lain:
Sekolah menyusun Panitia Penyelenggara Kegiatan MPLS terdiri atas Pembina,
Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Humas/PPID dan pelaksana
kegiatan.
Panitia Penyelenggara Kegiatan MPLS dikukuhkan dengan SK Kepala sekolah.
Panitia MPLS menyusun silabus dan materi pengenalan lingkungan sekolah serta
materi sosialisasi program sekolah pada masa AKB baik secara daring (dalam
jaringan) maupun luring (luar jaringan).
Humas/PPID melakukan kegiatan sosialisasi mengenai program MPLS melalui media
daring atau luring kepada orangtua peserta didik untuk memastikan semua peserta
didik terlayani dan dapat mengikuti kegiatan MPLS dengan baik.
Silabus dan Materi MPLS dapat mengadopsi model Permendikbud Nomor 18 Tahun
2016 ditambah Penguatan Pendidikan Karakter Bandung Masagi, Inklusi (sekolah
ramah, aman dan menyenangkan), Literasi, Sekolah Digital, Sekolah Sehat
berkarakter dan unggulan sekolah lainnya.
Panitia MPLS menyusun jadwal kegiatan harian MPLS.
Panitia MPLS menyusun instrumen pemantauan kegiatan MPLS, melakukan kegiatan
pemantauan secara konsisten serta melaporkan hasilnya setiap hari setelah kegiatan
MPLS dilaksanakan

Pelaksanaan
Berdasarkan kalender pendidikan, kegiatan MPLS dilaksanakan selama tiga hari, yaitu hari
Senin-Rabu, tanggal 13-15 Juli 2020. Kegiatan MPLS dapat dilakukan secara daring atau
luring. Kegiatan MPLS secara daring dilakukan dengan menggunakan media online yang
dimiliki oleh peserta didik. Jika peserta didik tidak memiliki fasilitas media online maka
kegiatan MPLS dilakukan secara luring.
Beberapa langkah teknis yang dapat dilakukan Panitia Penyelenggara MPLS adalah
Hadir di sekolah bersama kepala sekolah sebelum kegiatan MPLS dilaksanakan
Melakukan briefing sebelum kegiatan MPLS dilaksanakan
Memastikan fasilitas pendukung kegiatan MPLS daring berfungsi dengan baik.
Mengecek kembali bahan MPLS luring telah diterima oleh peserta didik dengan cara
berkoordinasi dengan wali kelas.
Melaksanakan kegiatan MPLS sesuai dengan jadwal yang telah disusun sebelumnya.
Mengatasi berbagai kendala yang mungkin terjadi selama masa pelaksanaan MPLS.
Mendokumentasikan dan melaporkan resume kegiatan MPLS yang dilaksanakan.

Pemantauan
Pemantauan pelaksanaan MPLS dilakukan oleh Kepala Sekolah dan panitia
penyelenggara. Hasil pemantauan tersebut didokumentasikan dan dilaporkan ke Dinas
Pendidikan Kota Bandung melalui pengawas sekolah.
Beberapa langkah teknis yang dapat dilakukan Panitia Penyelenggara MPLS adalah
Mengisi instrumen pemantauan secara lengkap
Membuat catatan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan MPLS
Melakukan rencana tindak lanjut untuk perbaikan kegiatan MPLS hari berikutnya
Pada hari ketiga kegiatan MPLS, melakukan evaluasi program kegiatan MPLS secara
menyeluruh dan memanfaatkan hasilnya untuk perbaikan penyelenggaraan MPLS di
masa yang akan datang.

PENUTUP
Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada tahun pelajaran
2020/2021 mengalami perubahan dalam pelaksanaannya. Pada tahun ini kegiatan MPLS
dilaksanakan dari rumah peserta didik. Meskipun dilakukan dari rumah peserta didik,
namun dalam pelaksanaannya tetap harus dipandu oleh satuan pendidikan agar kegiatan
MPLS dapat bermakna bagi peserta didik.
Salah satu upaya agar pelaksanaan kegiatan MPLS bermakna maka diperlukan
pedoman dalam penyelenggaraannya. Untuk itu kehadiran buku Pedoman MPLS pada
masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) diharapkan dapat mewujudkan tujuan yang
hendak dicapai oleh satuan pendidikan.
Harapan utama dengan tersusunnya buku pedoman MPLS ini dapat menjadi acuan
satuan pendidikan untuk melahirkan peserta didik yang kuat dan berkarakter. Semoga di
tengah kondisi Adaptasi Kebiasaan Baru ini keterlaksanaan dan ketercapaian dari MPLS
yang bermutu dapat diraih dengan "Tetap Semangat!", "Tetap Sehat!", dan "Tetap
Sekolah!"".

SILABUS MPLS PADA MASA
ADAPTASI KEBIASAAN BARU
SEKOLAH DASAR
KOTA BANDUNG

SEKOLAH DASAR
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HARI PERTAMA
SENIN, 13 JULI 2020
Materi MPLS
Pembukaan MPLS
Sambutan-sambutan
Materi Covid-19
Instrumen Pendukung
Jadwal MPLS
Naskah sambutan
Informasi tentang Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)
Beberapa alternatif kegiatan yang dapat dilakukan oleh peserta didik
bersama orangtua
Deskripsi Pelaksanaan
Semua peserta didik diberi jadwal MPLS digital atau cetak
Menyimak sambutan dari Kepala Sekolah melalui video
Membaca informasi Covid-19 dan AKB yang dibuat dalam bentuk
buku saku atau brosur

HARI KEDUA
SELASA, 14 JULI 2020
Materi MPLS
Pengenalan Lingkungan Sekolah
Pengenalan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pengenalan Program Unggulan Sekolah
Pengenalan Ekstrakurikuler Sekolah
Instrumen Pendukung
Profil Sekolah
Profil PTK
Program Unggulan Sekolah
Program Ekstrakurikuler
Deskripsi Pelaksanaan
Semua peserta didik melaksanakan kegiatan melalui berbagai media
(daring atau luring).
Media daring dapat berupa video yang dibagikan oleh sekolah melalui
media whatsapp, youtube, media sosial dan lain sebagainya.
Media luring dapat berupa informasi dalam pamflet, brosur, buku saku dan
lain sebagainya yang disusun oleh sekolah.
Selain kegiatan mengamati dan mencermati paparan dalam bentuk daring
atau luring, peserta didik diarahkan untuk melaksanakan aktifitas terkait
dengan materi pada hari kedua. Beberapa alternatif kegiatan dapat
berupa kegiatan literasi, membuat produk, penguatan pendidikan karakter
dan lainnya.

HARI KETIGA
RABU, 15 JULI 2020
Materi MPLS
Penguatan Pendidikan Karakter Bandung Masagi.
Informasi terkait pelaksanaan Belajar dari Rumah dengan metode Pembelajaran Jarak
Jauh (PJJ) yang dapat dilaksanakan secara daring, luring, atau kombinasi.
Instrumen Pendukung
Program pembiasaan sekolah terkait Bandung Masagi.
Panduan Belajar dari Rumah dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang
dapat dilaksanakan secara daring, luring, atau kombinasi.
Deskripsi Pelaksanaan
Semua peserta didik melaksanakan kegiatan pengamatan melalui berbagai media
(daring atau luring).
Sekolah memberikan bahan belajar kepada peserta didik berupa video yang dapat
diakses melalui media whatsapp, youtube, dan lain sebagainya.
Sekolah memberikan bahan belajar berupa informasi dalam bentuk pamflet, brosur,
buku saku, dan lain sebagainya.
Selain kegiatan mengamati dan mencermati paparan dalam bentuk daring atau luring,
peserta didik diarahkan untuk melaksanakan aktivitas terkait dengan materi pada hari
ketiga. Beberapa alternatif kegiatan dapat berupa kegiatan literasi, membuat produk,
penguatan pendidikan karakter, dan lainnya.

MODEL MPLS PADA MASA
ADAPTASI KEBIASAAN BARU
SEKOLAH DASAR
KOTA BANDUNG

SEKOLAH DASAR

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
Kelas 1
Sekolah Dasar Kota Bandung

Informasi bagi Ayah dan Bunda
Pada tanggal 13 – 15 Juli 2020 kegiatan yang dilakukan
ananda adalah mengenal lingkungan sekolah. Ayah dan
bunda dapat memandu kegiatan yang disajikan dalam
Modul ini. Pada tanggal 16-18 Juli 2020 kegiatan yang
dilakukan adalah mengenal pendidikan kepramukaan.
Adapun tema MPLS adalah “Menggali kebaikan dan
Potensi Diri dengan Maksimal dari Rumah”
Selamat menemani ananda belajar, ayah dan bunda !

Ayah dan Bunda, pastikan ananda
mengikuti kegiatan belajar di rumah
dengan penuh kesungguhan dan
kedisiplinan. Perhatikan kesiapan dan
pembiasaan
baik
sebelum
dan
sesudah belajar agar hal ini menjadi
kebiasaan positif yang tertanam
dalam diri ananda.

Anak Sehat
Selalu Siaga
Lawan Covid -19!

Kegiatan hari pertama MPLS ini adalah menonton video mengenai
Covid-19 melalui you tube yang dapat diakses melalui link berikut
https://youtu.be/LeS2-uUlVP8
Namun jika tidak memiliki akses menonton youtube, Ayah dan
Bunda dapat berdiskusi dengan ananda mengenai upaya
pencegahannya. Lalu ajaklah ananda memerangi virus corona
dengan cara mewarnai gambar berikut serta bermain ular tangga
bersama, boleh juga mengajak saudara yang di rumah.

Terima kasih Ayah dan Bunda telah
menemani ananda belajar hari ini dan
berdiskusi tentang Covid-19. Semoga
ananda memahami mengapa ia tidak
berangkat ke sekolah melainkan Belajar
dari Rumah dan tetap menjaga kesehatan
diri serta melaksanakan kegiatan yang
bermanfaat bersama anggota keluarga.

Sekolahku
Lingkungan asri
Sehat,aman,dan nyaman

Ayah dan Bunda, hari ini kita akan mengajak
ananda mengenali lingkungan sekolahnya.
Ayah dan Bunda dapat mengakses link video
berikut _____________________ (isi oleh sekolah)

Pada hari kedua ini Ayah dan Bunda menemani
ananda mengenal lingkungan sekolah. Ananda
sekarang mengetahui nama sekolah, kepala sekolah,
para guru, penjaga sekolah dan petugas layanan
administrasi di sekolah. Ananda juga mempelajari
hal-hal dan fasilitas yang terdapat di sekolah. Jika
Ayah dan Bunda tidak memiliki akses menonton
video, maka Ayah dan Bunda dapat berdiskusi
dengan ananda mengenai sekolah serta dapat
mengajak ananda untuk menggambar lingkungan
sekolah menurut presepsi mereka sendiri. Selamat
Menggambar !

Namaku _____________________
Aku bersekolah di SD _______________
Corona segeralah pergi, aku ingin
segera bersekolah dan bertemu dengan
teman baruku.
Tuhan, kabulkanlah doa kami semua.
Aamiin.

Tetap Sehat
Tetap Semangat
Belajar dari Rumah

Ayah dan Bunda, pada hari ketiga ini kita akan
mengajak ananda untuk memahami tentang
Belajar dari Rumah dengan AKI BAGI.
Pembelajaran AKI BAGI ini dilakukan di rumah
melalui bimbingan ayah dan bunda untuk
mendorong ananda Aktif belajar secara
Kolaboratif (kerjasama dengan orangtua) dan
Integratif (terpadu) serta mengembangkan
pendidikan karakter Bandung Masagi (AKI BAGI).

Pendidikan karakter Bandung Masagi ini mengembangkan
karakter ananda untuk menjadi anak yang religius, cinta
seni budaya, peduli lingkungan, berjiwa nasionalisme serta
mampu melakukan bela negara dalam berbagai aspek
kehidupannya kelak kemudian hari. Pembelajaran AKI BAGI
pada masa pandemi Covid ini dilakukan dengan dua cara
yaitu dalam jaringan (daring) atau luar jaringan (luring). Jika
ayah dan bunda memiliki perangkat teknologi yang
memadai dapat mengikuti kegiatan BdR (Belajar dari
Rumah) secara daring, jika tidak memiliki akses dapat
melakukannya secara luring menggunakan Modul ini
selama satu semester ke depan. Semoga Ayah dan Bunda
dapat mendampingi ananda belajar dari rumah dengan baik
sehingga hasilnya dapat maksimal. Agar ananda senang
Belajar dari Rumah, yuk kita ajari ananda menyanyikan lagu
Bandung Masagi.
Selain Modul AKI BAGI ini, ananda kelas 1 akan difasilitasi beberapa buku untuk
digunakan sebagai sumber belajar, yaitu buku tematik, buku belajar membaca permulaan,
buku belajar menulis (latin dan tegak bersambung), dan buku belajar berhitung
permulaan. Semoga dalam waktu 60 hari, ananda sudah bisa membaca nyaring dengan
lancar secara baik dan benar. Nah kegiatan hari ini adalah Ayah dan Bunda bisa
berdiskusi dengan ananda dan memilih dengan cara menghubungkan karakter-karakter
berikut dengan gambar yang sesuai yang harus dikembangkan di rumah agar ananda
dapat menjadi anak yang berkarakter Bandung Masagi.

Terima kasih Ayah dan Bunda yang
telah mendampingi ananda memahami
Bandung Masagi dan kegiatan Belajar
dari Rumah. Semoga ananda menjadi
anak yang berkarakter kebanggaan
ayah bundanya. Aamiin.

Mari Sukseskan!

Belajar dari
Rumah
METODE PEMBELAJARAN JARAK JAUH
(PJJ)

