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Penjelasan Surat Nomor B-618/Kk.13.02.3/PP.00/04/2020 Tanggal 3 April 2020 hal 

Perpanjangan Masa Belajar dari Rumah bagi RA/Madrasah dalam Pencegahan Penyebaran Covid-

19, terutama pada angka 4 yaitu: 

Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Penentuan masa atau jangka waktu belajar dari rumah untuk madrasah mengikuti ketentuan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah daerah/Gubernur setempat, termasuk perubahan perpanjangan masa 

belajar dari rumah yang menyesuaikan pada kondisi masing-masing daerah; 

b. Aktivitas dan tugas pembelajaran pada masa Belajar dari Rumah dapat bervariasi antar siswa, 

sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan 

akses/ketersediaan fasilitas belajar di rumah. Pemberian tugas pembelajaran wajib 

mempertimbangkan konsep belajar dari rumah, yaitu sebagai usaha memutus mata rantai 

penyebaran Covid-19, oleh karena itu beban tugas yang diberikan agar dipastikan dapat 

diselesaikan oleh siswa tanpa keluar rumah dan tetap terjaga kesehatan, serta cukupnya waktu 

istirahat untuk menunjang daya imunitas siswa; 

c. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan 

pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh 

capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Madrasah dapat menyelenggarakan 

belajar dari rumah dengan memanfaatkan aplikasi e-learning madrasah melalui 

https://elearning.kemenag.go.id/web dan/atau aplikasi daring lainnya; 

d. Belajar dari Rumah lebih menitikberatkan pada pendidikan kecakapan hidup, misalnya 

pemahaman mengatasi pandemi Covid-19, penguatan nilai karakter atau akhlak, serta 

keterampilan beribadah siswa di tengah keluarga; 

e. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan 

berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif. 

Perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

https://elearning.kemenag.go.id/web


1. Tujuan Utama LFH adalah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sehingga siswa 

harus tetap menjaga kondisi kesehatan dengan istirahat yang cukup dan asupan nutrisi yang 

cukup; 

2. Jadwal pembelajaran di madrasah tidak sama dengan jadwal LFH, sehingga perlu dibuat jadwal 

baru; 

3. Jadwal tugas pembelajaran di rumah tidak harus seluruh mapel, tetapi sesuai jadwal baru yang 

disusun, misalnya hanya 2 mapel perhari, sehingga guru tidak ramai-ramai memberi tugas kepada 

siswa untuk membuat video atau animasi atau tugas lainnya yang tidak wajar; 

4. TLF lebih berfungsi untuk: 

a. Memberi pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa 

Misal: praktik memasak, menjahit, merawat tanaman, memelihara ternak dan sebagainya. 

b. Penguatan nilai karakter atau akhlak 

Misal: penguatan peribadatan, membantu pekerjaan orangtua, gotong royong dan 

sebagainya. 

5. Terkait kinerja guru-guru selain penugasan, masih banyak yang bisa dilakukan 

 Misal: membuat media pembelajaran, mempersiapkan materi penugasan, koreksi atau membuat 

karya lainnya, jadi tidak harus mengajar, yang terpenting semua bisa dipertanggungjawabkan. 

Demikain untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan tetap 

mempertimbangkan perkembangan terbaru yang akan disampaikan lebih lanjut. Atas perhatiannya 

kami sampaikan terima kasih. 

 

Kepala 
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