
PETUNJUK TEKNIS TENTANG 

PENYELENGGARAAN HYBIRD LEARNING 

PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 
 

A. LATAR BELAKANG 

Perubahan metode pembelajaran dari yang awalnya belajar tatap muka di 

sekolah, berubah dengan belajar dari rumah (BDR). Dengan karakteristik siswa 

yang beranekaragam dan guru harus bisa memberikan pelayanan menyeluruh ini 

menjadi tantangan tersendiri bagi guru untuk memberikan pelayanan yang 

maksimal. Ada beberapa cara yang sudah kita lakukan untuk melayani peserta didik 

dalam pembelajaran dari rumah (BDR), bisa dilakukan secara synchronous maupun 

asynchronous. Pembelajaran synchronous artinya pembelajaran dilakukan secara 

online dengan tatap muka maya, sedangkan pembelajaran asynchronous 

pembelajaran dilakukan tidak tatap muka maya.Alternatif pembelajaran daring 

diantaranya menggunakan zoom meeting cloud, Whatsapp, google classroom, 

ataupun yang lain. 

Masing-masing aplikasi pembelajaran tentunya memiliki kekurangan dan 

kelebihan. Melalui analisis karakteristik peserta didik, sarana dan prasarana, kondisi 

ekonomi dan lain sebagainya. Akhirnya pembelajaran daring dilakukan dengan 

kombinasi antara whatsapp, google classroom dan video pembelajaran inovatif. 

Dengan pembuatan video pembelajaran ini, guru bisa tampil di dalam video yang 

nantinya dapat menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa. Video 

pembelajaran ini pun dapat dibuka oleh siswa dan orang tua kapan pun dan di 

manapun. Dengan demikian bagi mereka yang dalam satu keluarga hanya memiliki 

satu HP dapat bergantian dengan anggota keluarga lainnya. Selain itu siswa juga 

dapat memutar ulang video pembelajaran ini berkali-kali untuk memahami materi 

dan bisa berkolaborasi dengan orang tua. 

Pembelajaran Hybrid adalah solusi di masa pandemi saat ini, karena 

pembelajaran ini menjawab semua keluhan dari wali murid, dengan sistem 

pembelajaran gabungan tatap muka dan tatap maya secara bersamaan, dengan 

menggunakan video conference yaitu google meet salah satu fitur dari akun 

pembelajaran. Guru juga bisa mengunggah video pembelajarannya di channel 

youtube sekolah maupun pribadi guru tersebut, sehingga siswa bisa mengulang 

Kembali jika nanti ada materi yang masih belum dipahami. Pelayanan Hybrid 

Learning ini sangat ditanggapi baik oleh masyarakat karena mengurangi kesulitan 

orang tua dirumah dalam mendampingi putra putri mereka dalam belajar. 

 



B. DASAR HUKUM  

 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional 

Pendidikan; 

 

C. TUJUAN  

1. Meminimalisir terjadinya ancaman putus sekolah ( Drop Out ) 

2. Banyak orang tua yang kurang bisa memahami peranan sekolah dalam 

kegiatan belajar mengajar apabila tidak dilakukan secara tatap muka 

3. Ketidakoptimalan pencapaian kualitas pendidikan selama pembelajaran jarak 

jauh, terutama yang disebabkan oleh kesenjangan sosial ekonomi. 

4. Resiko Learning Loss atau hilangnya pembelajaran secara berkepanjangan 

yang beresiko terhadap kemampuan kognitif maupun perkembangan karakter. 

5. Meminimalisir terjadinya tekanan secara Psiko-sosial dan kekerasan dalam 

rumah yang disebabkan karena interaksi orang tua, teman dan lingkungan 

yang bisa membuat anak stress. Tanpa sekolah anak bisa terjebak dalam 

kekerasan rumah tangga. 

6. Menjadikan pembelajaran lebih asyik dan menyenangkan dengan Video 

Conference yang bisa direkam dan yang dapat diputar kapan saja dan dimana 

saja Ketika siswa mengalami kesulitan. 

7. Mewujudkan kolaborasi antara guru, siswa dan orang tua dalam pelaksanaan 

pembelajaran di masa pandemi. 

 

D. SASARAN 

Kegiatan pembelajaran melalui Hybird Learning dilaksanakan bagi peserta didik pada 

Satuan Pendidikan sasaran program. 

 

BAB II 
PENGERTIAN, PERSYARATAN, WAKTU PELAKSANAAN DAN BENTUK 

PELAKSANAAN 

 
A. PENGERTIAN 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi 

3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi 

4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 

Banyuwangi 

5. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan tertentu. 

6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 



7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, 

konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan 

sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan. 

8. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

9. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari 

pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui 

teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. 

 

B. PERSARATAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

1. Pembelajaran jarak jauh menggunakan program Hybird Learning disesuaikan 

dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. 

2. Pembelajaran bagi peserta didik dilaksanakan secara luring dan daring dalam 

waktu bersamaan dan live, guna menjamin pemerataan pembelajaran bagi 

peserta didik. 

 

C. BENTUK PELAKSANAAN 
 

Bentuk pelaksanaan program Hybird Learning adalah sistem pembelajaran 

gabungan tatap muka dan tatap maya secara bersamaan, dengan menggunakan 

video conference yaitu google meet salah satu fitur dari akun pembelajaran. 

Pendidik juga bisa mengunggah video pembelajarannya di channel Youtube, 

sehingga peserta didik bisa mengulang Kembali jika nanti ada materi yang masih 

belum dipahami. 

 

BAB IV 

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

1. Tenaga pendidik yang bertugas melaporkan pelaksanaan kegiatan Hybrid Learning 

kepada Kepala Satuan Pendidikan. 

2. Kepala Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan kegiatan Hybird Learning secara 

berkala dan berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. 

 

 

BAB V 

MONITORING EVALUASI 

 

Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala oleh Kepala Satuan Pendidikan 

Pelaksana kegiatan Hybird Learning yang dilaporkan berjenjang kepada Kepala Dinas 

Pendidikan Kabupaten Banyuwangi secara luring dan/atau daring. 

 

 

 

 



BAB VI 

PENUTUP 

 

Program Hybird Learning di Kabupaten Banyuwangi diharapkan dapat memberikan 

manfaat yang lebih besar dan berkontribusi terhadap pembangunan pendidikan di 

Kabupaten Banyuwangi.  

 
 

 
 

 

 

 

Plt. Kepala Dinas Pendidikan 

 Kabupaten Banyuwangi 
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