
CONTOH AKTIVITAS BELAJAR DI RUMAH UNTUK JENJANG SMP 

1. Tema: Edukasi Covid-19 Versi anak.  

Peserta didik mempresentasikan cara-cara pencegahan penularan Covid-19 menggunakan media 

berupa poster atau yang lain. Aktivitas direkam berupa video berdurasi pendek. Video dapat 

diupload di youtube kemudian linknya dikirimkan ke guru atau wali kelas. Guru atau wali kelas 

memberikan tanggapan sebagai motivasi dan pengahargaan atas hasil kerja peserta didik. 

Contoh Edukasi Virus Corona atau COVID-19: dan https://youtu.be/7O2EbG2bOJ0 

 

2. Tema: Aktivitas membantu orang tua di rumah 

Peserta didik melakukan aktivitas membantu orang tua di rumah. Aktivitas bisa berupa 

membersihkan peralatan rumah, menyapu lantai, mengepel, membersihkan toilet dan lain-lain. 

Dibuat video atau foto. Video dapat diupload di youtube kemudian linknya dikirimkan kepada 

guru atau wali kelas, sedangkan foto dapat dikirimkan langsung ke guru atau wali kelas atau 

disimpan di google drive.  Guru atau wali kelas memberi tanggapan hasil karya peserta didik. 

Contoh aktivitas membantu orang tua di rumah: 

https://www.youtube.com/watch?v=_uxJ08GyXn4 

 

3. Tema: Life Skills 

Menurut definisi World Health Organization (WHO), life skills atau ketrampilan hidup adalah 

kemampuan untuk berperilaku yang adaptif dan positif yang membuat seseorang dapat 

menyelesaikan kebutuhan dan tantangan sehari-hari dengan efektif. 

Penugasan bisa berupa membuat disinfektan dari bahan-bahan yang tersedia di rumah. Dibuat 

video atau berupa foto alat bahan, cara pembuatan dan cara pemakaian. Video dapat diupload 

di youtube kemudian linknya dikirimkan kepada guru atau wali kelas, sedangkan foto dapat 

dikirimkan langsung ke guru atau wali kelas atau disimpan di google drive.  Guru atau wali kelas 

memberikan tanggapan hasil karya peserta didik. 

Contoh video life skills: https://youtu.be/WeUyRJc7ZiQ dan https 

://www.youtube.com/watch?v=vWLeA2RxsS0 serta https://youtu.be/Y7YD9SukHA4 

 

 

4. Tema: Aktivitas Keagamaan 

Penugasan berupa peserta didik melakukan aktivitas keagamaan di rumahnya masing-masing. 

Untuk agama Islam bisa melakukan shalat berjamaah di rumah, baca Al Qur’an di rumah, 

menghafal arti bacaan Al Qur’an dan lain-lain. untuk agama selain Islam melakukan aktivitas 

keagamaan sesuai dengan agamanya masing-masing.  

Dibuat video atau berupa foto alat bahan, cara pembuatan dan cara pemakaian. Video dapat 

diupload di youtube kemudian linknya dikirimkan kepada guru atau wali kelas, sedangkan foto 

dapat dikirimkan langsung ke guru atau wali kelas atau disimpan di google drive.  Guru atau wali 

kelas memberikan tanggapan hasil karya peserta didik. 

Contoh kegiatan keagamaan di rumah: https://www.youtube.com/watch?v=cmgoqJM6i3c 

 

5. Tema: Literasi 

Pemerintah sedang menggalakkan Gerakan Literasi Nasional (GLN). Gerakan Literasi Nasional 

terdiri dari literasi baca tulis, literasi numerik, literasi sains, literasi digital, literasi finansial dan 

literasi budaya dan kewargaan. 

Penugasan literasi antara lain membuat tulisan tentang pengalaman belajar di rumah 

menggunakan fasilitas yang ada di internet (rumah belajar, jateng pintar, google clasroom dan 
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lain-lain), membuat puisi, membuat cerpen atau dengan tema yang lain. Hasil tulisan 

dipresentasikan sesuai dengan tema dan dibuat video. Video bisa diupload di youtube kemudian 

linknya dikirimkan kepada guru atau wali kelas untuk mendapatkan tanggapan. 

Contoh penugasan literasi: https://youtu.be/5a5cqdUWj9Q dan 

https://www.youtube.com/watch?v=jTDIczSfwT8   

 

 

6. Tema: Permainan Tradisional 

Permainan tradisional merupakan salah satu bagian dari Budaya Indonesia. Banyak macam 

permainan tradisional seperti petak umpet, gobak sodor, engklek, bola bekel, dakon, layang-

layang, egrang dsb. Banyak juga pelajaran yang dapat diambil dari bermain permainan 

tradisional. 

Peserta didik memilih permainan tradisional yang dapat dilakukan di rumah. Bisa dibuat dengan 

alat dan bahan yang ada di sekitar rumah.  

Dibuat video yang diupload di youtube kemudian linknya dikirimkan kepada guru atau wali kelas. 

Guru atau wali kelas memberikan tanggapan hasil karya peserta didik. 

Contoh permainan tradisional yang dapat dilakukan di rumah:   

https://www.youtube.com/watch?v=-C9M8CkGFR4 
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