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Pada tanggal 13 Oktober 2020

dengan agenda kegiatan yang telah dijadwalkan di dalam group 

dan wali kelas. Aku mengikuti dengan semangat, 

Karena  aku bangun terlalu pagi dan tidurku terlalu malam, aku merasa

sekali tapi aku tahan.

mengantuk, laptop aku bawa pindah masuk ke dalam kamarku

sendiri di dalam kamar

bersandar di lemari, sampai difoto oleh bu Yuni (wali kelasku)

ke bapakku dan dedek

Yuni memanggil namaku berkali

bapakku mendengar suara panggilan

sudah tertidur pulas bersandar di lemari. Oh my God.......malunya aku

dilihat teman-temanku dan guru

dengan pulasnya aku tertidur bahkan aku tidak 

pengalamanku ini aku tidak akan pernah tidur malam lagi supaya besok waktu m

pembelajaran zoom aku tidak tertidur pulas.
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Pada tanggal 13 Oktober 2020. Seperti biasanya, pagi hari aku mengikuti zoom 

dengan agenda kegiatan yang telah dijadwalkan di dalam group 

dan wali kelas. Aku mengikuti dengan semangat, bersama teman 

arena  aku bangun terlalu pagi dan tidurku terlalu malam, aku merasa

sekali tapi aku tahan. Tidak terasa aku berpindah tempat pada saat mulai merasa 

mengantuk, laptop aku bawa pindah masuk ke dalam kamarku

sendiri di dalam kamar. Ternyata........lima menit aku duduk tak terasa aku tertidur 

bersandar di lemari, sampai difoto oleh bu Yuni (wali kelasku)

dedeku. Hingga zoom berakhir aku belum 

Yuni memanggil namaku berkali-kali, “Gandhi.....Gandhi......Gandhi......

bapakku mendengar suara panggilan. Setelah bapakku masuk kamarku, dilihat aku 

sudah tertidur pulas bersandar di lemari. Oh my God.......malunya aku

temanku dan guru-guruku kalua aku membuat pulau pada saat zoom, 

dengan pulasnya aku tertidur bahkan aku tidak tahu namaku disebut. Aku belajar dari 

pengalamanku ini aku tidak akan pernah tidur malam lagi supaya besok waktu m

pembelajaran zoom aku tidak tertidur pulas. 
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eperti biasanya, pagi hari aku mengikuti zoom 

dengan agenda kegiatan yang telah dijadwalkan di dalam group Whatsaapp orang tua 

bersama teman – teman dan ibu guru. 

arena  aku bangun terlalu pagi dan tidurku terlalu malam, aku merasa mengantuk 

Tidak terasa aku berpindah tempat pada saat mulai merasa 

mengantuk, laptop aku bawa pindah masuk ke dalam kamarku. Aku mempersiapkannya 

ernyata........lima menit aku duduk tak terasa aku tertidur 

bersandar di lemari, sampai difoto oleh bu Yuni (wali kelasku). Kemudian foto dikirimkan 

ingga zoom berakhir aku belum leave meeting juga, hingga bu 

Gandhi.....Gandhi......Gandhi......”. Dan akhirnya 

etelah bapakku masuk kamarku, dilihat aku 

sudah tertidur pulas bersandar di lemari. Oh my God.......malunya aku........Aku sudah 

guruku kalua aku membuat pulau pada saat zoom, 

namaku disebut. Aku belajar dari 

pengalamanku ini aku tidak akan pernah tidur malam lagi supaya besok waktu mengikuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


