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Pandemi COVID-19 di Indonesia diawali pada bulan Maret 2020, sejak itu semua 

sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga PT diminta oleh pemerintah 

melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah secara online atau daring. Sejak Maret 2020 

semua sekolah mulai meliburkan siswa siswanya untuk mencegah merebaknya pandemi 

Covid-19 salah satunya SD Santa Maria. Belajar dari rumah selama masa pandemi 

merupakan pengalaman pertama bagi saya. 

belajar dari rumah. PJJ telah dilakukan 6 bulan. Sistem PJJ ini sangat berbeda dengan saat 

kami sekolah seperti biasa. Saat PJJ kami menggunakan aplikasi di gawai/gadget seperti 

Moodle,Zoom,Google Classrom. Kami akan zoom dari hari Senin sampai Jumat 2 jam. 

Ketika ulangan / mengumpulkan tugas kami akan mengupload pekerjaan kami di Moodle 

dan kami juga ada PKH  

(Pendidikan Kecakapan Hidup

kedisiplinan,bertanggungjawab,ketaatan. Dalam 1 minggu kami melakukan sesuai dengan 

temanya misalnya Kedisiplinan maka saya akan melakukan kegiatan yang bertema 

kedisiplinan selama satu minggu sebagai contoh merapikan tempat tidur, mengikuti zoom 

tidak terlambat, mengerjakan tugas dan itu

kami mendokumentasikan kegiatan tersebut

dikumpulkan di Moodle. 

 

Saat ini saya sedang melakukan PH (Penilaian Harian) kami menggunakan si

baru dari sekolah untuk PH dengan aplikasi Moodle seperti saat kami melakukan quiz di 

aplikasi Kahoot dan Quizizz. Sistem PJJ ini sama seperti sekolah biasa hanya saja 

semuanya dilakukan secara viritual mulai dari pembiasaan pagi hari, upacara bendera

senam pagi bersama setiap Kamis, tetapi saya lakukan ini dari rumah lewat zoom dan live 

sreaming. Pada saat kami sekolah kami belum memerlukan gawai / laptop untuk belajar. 

Berbeda dengan saat kami sekolah biasa, saat kami sekolah biasa kita tidak memaka

dan tidak diperbolehkan untuk membawa gawai. Tetapi dengan adanya pandemik ini saya 

banyak belajar berbagai hal tentang penggunaan aplikasi. Saya bersyukur saya belajar 

banyak hal tetapi adanya sedihnya juga saya tidak dapat bertemu dan bersosialis

bercanda dengan Bapak/ ibu guru dan teman
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