
Covid-

Tidak terasa sudah 7 bulan kita menjalani hidup seperti belajar, berdoa, dan bekerja di 

rumah akibat wabah virus covid

kebiasaan baru yang harus dilakukan dan dilaksanakan dalam keseharian. Perubahan ini tidak 

drastis langsung bisa kita terima karena kita juga perlu adaptasi terhadap perubahan tersebut. 

Perubahan di masa pandemi covid

seperti cara berinteraksi dengan sesama yang secara langsung juga mengalami perubahan, 

seperti cara kita menyapa sesama yang biasanya dilakukan dengan saling bersalaman, 

sekarang kita menyapa dengan menjaga jarak dan menggunakan masker

untuk tidak bersentuhan. Hal tersebut dilakukan untuk memutus rantai penularan covid

Sedangkan kita sebagai pelajar juga diharuskan dan wajib belajar di rumah. Awalnya 

belajar di rumah terasa menyenangkan,

gerak kita terbatas dikarenakan tidak bisa berkumpul dengan teman

langsung. Untungnya proses belajar jarak jauh ini didukung teknologi yang canggih sehingga 

bisa menghapus rasa bosan kita. Kita mulai diperkenalkan 

satunya adalah aplikasi zoom, kita dapat 

walaupun dibatasi oleh layar kaca. Pembelajaran jarak jauh ini mengharuskan kita untuk 

banyak mengenal istilah-istilah dan

penunjang proses belajar mengajar. Hal ini sangat menyenangkan juga karena mengajak kita 

untuk terus menggali hal-hal yang baru dan tetap terus berkarya walaupun 

dibatasi oleh situasi saat ini. Perubahan 

harus dijalankan dan menjadi kenangan yang tidak akan terlupakan.
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Tidak terasa sudah 7 bulan kita menjalani hidup seperti belajar, berdoa, dan bekerja di 

rumah akibat wabah virus covid-19. Perjalanan selama 7 bulan ini mengajari kita 

kebiasaan baru yang harus dilakukan dan dilaksanakan dalam keseharian. Perubahan ini tidak 

drastis langsung bisa kita terima karena kita juga perlu adaptasi terhadap perubahan tersebut. 

Perubahan di masa pandemi covid-19 mempengaruhi berbagai aspek terutama aspek sosial 

seperti cara berinteraksi dengan sesama yang secara langsung juga mengalami perubahan, 

seperti cara kita menyapa sesama yang biasanya dilakukan dengan saling bersalaman, 

sekarang kita menyapa dengan menjaga jarak dan menggunakan masker serta diharapkan 

untuk tidak bersentuhan. Hal tersebut dilakukan untuk memutus rantai penularan covid

Sedangkan kita sebagai pelajar juga diharuskan dan wajib belajar di rumah. Awalnya 

belajar di rumah terasa menyenangkan, tapi tidak terasa juga membosankan k

terbatas dikarenakan tidak bisa berkumpul dengan teman-teman dan guru secara 

langsung. Untungnya proses belajar jarak jauh ini didukung teknologi yang canggih sehingga 

bisa menghapus rasa bosan kita. Kita mulai diperkenalkan dengan aplikasi teknologi salah 

satunya adalah aplikasi zoom, kita dapat bertatap muka bersama teman-teman dan guru 

walaupun dibatasi oleh layar kaca. Pembelajaran jarak jauh ini mengharuskan kita untuk 

istilah dan bermacam aplikasi yang berhubungan dengan teknologi 

penunjang proses belajar mengajar. Hal ini sangat menyenangkan juga karena mengajak kita 

hal yang baru dan tetap terus berkarya walaupun 

dibatasi oleh situasi saat ini. Perubahan yang terjadi menjadikan pengalaman terbaru yang 

harus dijalankan dan menjadi kenangan yang tidak akan terlupakan. 

19 Bukan Penghalang Kita Untuk Tetap 
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Tidak terasa sudah 7 bulan kita menjalani hidup seperti belajar, berdoa, dan bekerja di 

19. Perjalanan selama 7 bulan ini mengajari kita suatu 

kebiasaan baru yang harus dilakukan dan dilaksanakan dalam keseharian. Perubahan ini tidak 

drastis langsung bisa kita terima karena kita juga perlu adaptasi terhadap perubahan tersebut. 

erutama aspek sosial 

seperti cara berinteraksi dengan sesama yang secara langsung juga mengalami perubahan, 

seperti cara kita menyapa sesama yang biasanya dilakukan dengan saling bersalaman, 

serta diharapkan 

untuk tidak bersentuhan. Hal tersebut dilakukan untuk memutus rantai penularan covid-19. 

Sedangkan kita sebagai pelajar juga diharuskan dan wajib belajar di rumah. Awalnya 

sankan karena ruang 

teman dan guru secara 

langsung. Untungnya proses belajar jarak jauh ini didukung teknologi yang canggih sehingga 

dengan aplikasi teknologi salah 

teman dan guru 

walaupun dibatasi oleh layar kaca. Pembelajaran jarak jauh ini mengharuskan kita untuk 

yang berhubungan dengan teknologi 

penunjang proses belajar mengajar. Hal ini sangat menyenangkan juga karena mengajak kita 

ruang gerak kita 

yang terjadi menjadikan pengalaman terbaru yang 


