


JUKNIS PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM) 100% 

 KELAS 7,8,9 SEM 2 

 SMP MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA 
 

1. Jadwal PTM 100% Kelas 7,8,9 (ABCDEFGH) ketika kelas 9 Ujian Praktik:  

NO HARI / TANGGAL PTM SESI KETERANGAN 

1 

 

Senin - Jumat 
17 - 21 Januari 2022 

 

Kelas 7,8  Sesi 1 : Kelas EFGH (07.00 - 11.00) 

 Sesi 2 : Kelas ABCD (07.50 – 12.30) 

Khusus Jumat  
Sesi 1 pulang 

10.35 

Kelas 9 Semua kelas 9 masuk Sesi 1 
Jam 07.00 – 10.30 

Ujian Praktek 

 

2. Jadwal PTM 100% Kelas 7,8,9 (ABCDEFGH) normal (tanpa Ujian Praktik) 

NO HARI / TANGGAL PTM SESI KETERANGAN 

1 Senin – Jumat 
24 - 28 Januari 2022 

Kelas 7,8,9  Sesi 1 : Kelas ABCD (07.00 - 11.00) 

 Sesi 2 : Kelas EFGH (07.50 – 12.30) 

Khusus Jumat  
Sesi 1 pulang 

10.35 

3. Jadwal PTM akan diupdate tiap bulan sesuai kondisi dan kebijakan dilapangan. 

4. Pembagian Sesi Waktu PTM : 

a. Pergantian Sesi PTM bertukar setiap 1 minggu sekali. 

b. Waktu Sesi 

 Sesi 1 masuk jam 07.00 dan pulang jam 11.00 (Senin – Kamis) dan 10.35 (Jumat) 

 Sesi 2 masuk jam 07.50 dan pulang jam 12.30 (Senin – Jumat) 

c. Tadarus dan Solat Dhuhur 

 Setiap hari sebelum KBM dimulai akan dipimpin tadarus oleh wali kelas (20 Menit). 

 Untuk siswa yang masuk sesi 2, setelah KBM maka diakhiri solat dhuhur berjamaah 

d. Tadarus dan Solat Dhuhur 

 Setiap hari sebelum KBM dimulai akan dipimpin tadarus oleh wali kelas (20 Menit). 

 Untuk siswa yang masuk sesi 2, setelah KBM maka diakhiri solat dhuhur berjamaah (Pembagian 

tempat menyusul) 

5. Tugas Wali Kelas : 

a. Memimpin Tadarus ,mencatat suhu siswa dan menyiapkan kelas pada jam ke 1 (sesi 1 pukul 07.00 – 07.20 

dan sesi 2 pukul 07.50 – 08.20) 

b. Jika wali kelas bertabrakan dengan jam mengajar maka tadarus akan dipimpin oleh guru BK (sesuai jadwal) 

c. Mengambil HT sesuai kode kelasnya. 

d. Mengatur tempat duduk siswa dan selama masuk PTM siswa tidak boleh berpindah-pindah tempat duduk. 

e. Saat jam istirahat wali kelas menunggui kelasnya. 

f. Wali kelas dan BK sesi 2 saat solat dhuhur berjamaah ikut memantau, mendampingi dan mengatur 

siswanya solat. 

6. Tugas Bapak Ibu Guru 

a. Bapak Ibu Guru Wajib Hadir dikelas tepat waktu sesuai jadwal. 

b. Saat pergantian jam Bapak/Ibu Guru dilarang meninggalkan kelas sebelum Guru berikutnya datang. Jadi 

Guru Mapel berikutnya diharapkan segera datang tepat waktu.  

c. Bapak/Ibu Guru mohon membawa air mineral saat mengajar supaya tidak perlu meninggalkan kelas hanya 

untuk minum di ruang Guru. 

d. Ada petugas piket di setiap lantai. 

e. Selama PTM tidak boleh ada Jam Kosong. Jika terpaksa ijin,mohon menginformasikan ke KS dan kurikulum 

sehari sebelumnya 

f. Selalu Selipkan pendidikan karakter dan sopan santun untuk siswa sehingga anak bisa kembali menemukan 

masa indah bersekolah. 

g. Bpk Ibu guru BK,wali kelas dan Tim Kesiswaan memantau dan memonitoring ketertiban siswa selama 



disekolah. 

h. Bapak Ibu Pengampu Jam Terakhir menunggui kelas hingga semua siswa dijemput (kecuali yang harus 

mengajar di sesi berikutnya lapor guru piket) dan khusus pengampu jam terakhir SESI 1 

mengestafetkan HT : 

Kelas A  
 

Kelas E 

Kelas B  
 

Kelas F 

Kelas C  
 

Kelas G 

Kelas D  
 

Kelas H 

7. Tata tertib siswa selama berada di sekolah : 

a. Siswa yang hadir adalah dalam keadaan sehat wal afiat dan sudah berwudhu dari rumah sehingga dalam 

keadaan suci. 

b. Siswa memakai seragam sesuai ketentuan jadwal sekolah.(Khusus saat ada jadwal KBM mapel PJOK, siswa 

memakai Seragam Olahraga dari rumah). 

c. Siswa membawa Alquran, buku, alat tulis sendiri dan khusus sesi 2 membawa alat solat (tidak 

boleh saling pinjam) 

d. Siswa menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker dobel dan Face Shield, 

mencuci tangan dan membawa handsanitizer. 

e. Siswa menempati tempat duduk yang telah ditentukan. 

f. Siswa dipersilakan : Membawa bekal dari rumah (Diperbolehkan dikelola komite kelas masing-masing) dan 

Bekal dimakan pada saat jam istirahat dengan didampingi wali kelas. 

g. Masker tidak boleh dilepas (kecuali ijin akan minum) 

h. Siswa yang kurang sehat tidak diperbolehkan masuk kesekolah. 

8. Penjemputan Siswa 

a. Siswa Keluar lewat Pintu Gerbang Barat. 

b. Penjemput membawa kartu penjemputan kemudian diserahkan pada petugas di Pintu gerbang barat. 

c. Orang tua wajib mengantar dan menjemput tepat waktu sesuai jadwal. 

d. Seandainya terpaksa orang tua tidak bisa menjemput dan akan menggunakan jasa ojek online, mohon 

konfirmasi pada wali kelas masing-masing. 

 

DOKUMENTASI PTM SMP MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA 
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