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I. Pendahuluan 

Sebagai bentuk tindak lanjut terhadap terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan Corona Virus Disease (COVID- 

19) serta Surat Edaran Bupati luwu timur tentang instruksi untuk melakukan Work From 

Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai lainnya serta kegiatan 

belajar dari rumah bagi seluruh peserta didik di semua jenjang pendidikan di Kabupaten 

Luwu timur Maka SMP Negeri 1 Mangkutana dalam rangka ikut memutus mata rantai 

penyebaran Virus Corona menyambut baik keputusan pemerintah pusat dan pemenrintah 

daerah tersebut diatas. 

Kegiatan pembelajaran pun dialihkan menjadi kegiatan pembelajaran dari rumah, 

pembelajaran daring tersebut dilaksanakan melalui aplikasi Whatsapp dan facebook lite 

Guru dan peserta didik melakukan proses belajar mengajar secara daring sesuai dengan 

jadwal pelajaran seperti biasanya. Pembelajaran meliputi penyampaian materi, penugasan, 

dan penilaian. 

Adapun kendala dalam pembelajaran dirumah pada siswa kelas VII-VIII SMPN 1 

MANGKUTANA yaitu, kurangnya media  (  hanphone dan, data interner),  sehinngga 

siswa tidak dapat menerimah pembelajran sesuai yang diharapkan  dari ruamh melalui 

media group pembelajaran   

 



 

II. Isi 

a. Rombongan Belajar Yang diampuh 

Rombongan belajar yang penulis ampuh adalah Kelas VII dan VIII yang terdiri dari; 

1. Kelas  7A-7D 

2. Kelas 8G- 8J 

b. Media yang digunakan dalam pembelajaran 

1. Whatsapp Group (WAG) terdiri dari; 

 Kelas VII SMPN 1 Mangkutana 

 Kelasa VIII SMPN 1 Mangkutana 

 

2. Facebook lite 

 Kelas VIIA- VIIC  SMPN 1 Mangkutana 

 Kelas VIIIG-VIIIJ SMPN 1 Mangkutana 

Semester Genap 2020 

 

c. Jadwal Kegiatan pembelajaran Daring 

1. Melalui WAG dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 maret 2020 

Berupa pengecekan kehadiran dan pemberian semangat agar siswa tetap aktif 

belajar dari rumah dan member tugas tentang TEATER  

 Membuat naskah dan merancang pementasan Fragmen 

(KELAS VII) 

 Membuat naskah dan merancang pementasan pantomim ( KELAS VIII) 

Serata tetap memberikan intruksi agar tetap memantau perkembangan group 

untuk tugas-tugas selanjutnya 

 

2. Melalui facebook lite pada hari senin tanggal 20 maret 2020 

 Pemberian Materi, dan tugas tentang “membuat naskah dan merancang 

pementasan fragmen ( KELAS VII) 

 Membuat naskah dan merancang pementasan pantomim perkelompok 

 ( KELAS VIII ) 

 Pemberian umpan balik pada komentar  dan pemberian nilai  pada tugas siswa 

 



 

3. Melalui WA dan FB lite pada hari sabtu tanggal  22 Maret 2020 

 pengecekan kembali siswa yang telah menyelasaikan tugas dan yang belum 

 Pemberian penilaian( skor) bagi siswa yang telah menyelesaikan tugas yang 

diberikan   

 

 Tanggal  April 2020 

Pelaksanaan ULANGAN HARIAN Mata Pelajaran seni Budaya  

 

d. Gambaran Foto Kegiatan pembelajaran  

(terlampir) 

 

III. Penutup 

Demikianlah laporan kegiatan ini penulis susun , sebagai bahan rujukan untuk perbaikan 

program kegiatan dimasa yang akan datang dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya., kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. sekian 

 

 

Lampiran 

 Foto gambaran kecil dari Kegiatan di WA dan Facebook lite 

        



 

 

 

            

 



   

 

 

          

 

 

 

 

 























 


