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menyadari rencana Tuhan dibalik semua ini, kondisi pandemik ini 

memberikan pelajaran amat sangat penting bagi saya karena 

mengajarkan saya lebih mengasihi sesama manusia sebagai hamba 

Tuhan. Menginga

dan menghadirkan kita ke dunia sebagai manusia yang memiliki visi, misi 

dan tujuan untuk menyelamatkan umat manusia, yang memiliki jiwa 

welas asih, daya juang yang tinggi, semangat, pantang menyerah, 

kepedulian, kepekaan dan bukan sekedar hidup di dunia menjadi 

manusia yang tidak bermanfaat bahkan merepotkan dan merugikan 

orang lain.  

Saya mulai menyadari selama kegiatan belajar secara daring di 

rumah ada sesuatu yang hilang dari saya yaitu nilai 

saya dilatih 

menghargai pendapat, bersikap jujur, saling menghormati, kedisiplinan, 

ketegasan, tolong

memecahkan masalah secara mandiri, kebai

kepedulian, cinta kasih karakter dan budi pekerti yang baik. Di mana 

nilai-nilai karakter ini salah satunya diperoleh melalui kebersamaan 

dengan para guru, teman

cleaning service
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COVID-19 hadirmu membuat kami bersedih. Kami butuh waktu 

menyadari rencana Tuhan dibalik semua ini, kondisi pandemik ini 

memberikan pelajaran amat sangat penting bagi saya karena 

mengajarkan saya lebih mengasihi sesama manusia sebagai hamba 

Tuhan. Mengingatkan kembali kepada saya bahwa Tuhan menciptakan 

dan menghadirkan kita ke dunia sebagai manusia yang memiliki visi, misi 

dan tujuan untuk menyelamatkan umat manusia, yang memiliki jiwa 

welas asih, daya juang yang tinggi, semangat, pantang menyerah, 

ian, kepekaan dan bukan sekedar hidup di dunia menjadi 

manusia yang tidak bermanfaat bahkan merepotkan dan merugikan 

 

Saya mulai menyadari selama kegiatan belajar secara daring di 

rumah ada sesuatu yang hilang dari saya yaitu nilai “Soft Skill

saya dilatih di sekolah Santa Maria Surabaya untuk bisa saling 

menghargai pendapat, bersikap jujur, saling menghormati, kedisiplinan, 

ketegasan, tolong-menolong, saling menghargai, sikap toleransi, melatih 

memecahkan masalah secara mandiri, kebaikan, gotong royong, 

kepedulian, cinta kasih karakter dan budi pekerti yang baik. Di mana 

nilai karakter ini salah satunya diperoleh melalui kebersamaan 

dengan para guru, teman-teman di sekolah, para staff di sekolah, 

cleaning service, tukang kebun, dan pak satpam karena secara tidak 
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19 hadirmu membuat kami bersedih. Kami butuh waktu 

menyadari rencana Tuhan dibalik semua ini, kondisi pandemik ini 

memberikan pelajaran amat sangat penting bagi saya karena 

mengajarkan saya lebih mengasihi sesama manusia sebagai hamba 

tkan kembali kepada saya bahwa Tuhan menciptakan 

dan menghadirkan kita ke dunia sebagai manusia yang memiliki visi, misi 

dan tujuan untuk menyelamatkan umat manusia, yang memiliki jiwa 

welas asih, daya juang yang tinggi, semangat, pantang menyerah, 

ian, kepekaan dan bukan sekedar hidup di dunia menjadi 

manusia yang tidak bermanfaat bahkan merepotkan dan merugikan 

Saya mulai menyadari selama kegiatan belajar secara daring di 

“Soft Skill” di mana 

untuk bisa saling 

menghargai pendapat, bersikap jujur, saling menghormati, kedisiplinan, 

menolong, saling menghargai, sikap toleransi, melatih 

kan, gotong royong, 

kepedulian, cinta kasih karakter dan budi pekerti yang baik. Di mana 

nilai karakter ini salah satunya diperoleh melalui kebersamaan 

teman di sekolah, para staff di sekolah, 

an pak satpam karena secara tidak 



langsung mereka sangat membantu dan ikut ambil bagian dalam proses 

membangun karakter saya untuk menjadi siswa yang lebih baik.  

Para guru kami adalah guru yang sangat hebat, kreatif, inovatif di 

mana pelajaran yang kami terima ada pendidikan karakter melalui video 

tentang literasi yang berisikan tentang nilai-nilai budi pekerti yang amat 

bagus bagi sekali yang setiap hari diberikan. Saya diberikan tugas untuk 

bisa merangkum dari nilai-nilai yang baik dari video tersebut dan sangat 

mudah sekali untuk dipahami, kadang mama, papa dan kakak juga ikut 

menyaksikan video yang bagus dari sekolah. Pembelajaran dengan 

melalui “Zoom” sangat menyenangkan dan membantu saya untuk bisa 

memahami pelajaran dan juga saya bisa bertemu dengan para guru dan 

teman –teman, saya sangat kagen sekali. Semoga kondisi pandemik 

COVID-19 cepat berlalu supaya saya bisa belajar dan bermain dengan 

teman-teman di sekolah, tetap semangat ya…teman-teman kita saling 

mendoakan semoga kita menjadi anak yang hebat dan sehat….Tuhan 

memberkati. 

 

 


