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SEULAS KATA 

Pandemi covid 19 menjadi bagian dari 
sejarah kehidupan manusia yang tak 
terlupakan. Banyak pengalaman yang 
menjadi cerita masing-masing pribadi. 
Ada perasaan cemas, takut, dan juga 
khawatir. Namun, kita tidak bisa tinggal 

diam dalam situasi ini. Dengan selalu mematuhi protokol 
kesehatan sebagaimana mestinya situasi pandemi ini tidak 
menjadikan surutnya semangat belajar dan berkegiatan di SMA 
Santa Maria Yogyakarta meski harus melalui virtual (online). 
Pembelajaran dan berbagai kegiatan di SMA Santa Maria 
Yogyakarta dilakukan secara jarak jauh. Termasuk salah 
satunya adalah kegiatan bulan bahasa. 

Dalam rangka bulan Bahasa 2021, Siswi-siswi SMA Santa 
Maria Yogyakarta menuangkan ide dan kreativitas dalam 
bentuk tulisan pengalaman mereka dalam belajar dan 
berkegiatan selama pandemi covid 19. Kumpulan tulisan 
pengalaman ini disatukan dalam bentuk buku yang akan 
menjadi sebuah kenangan bagi siswi-siswi dan akan menjadi 
sejarah, bahwa ada peristiwa “pandemi” di kehidupan mereka 
semasa belajar dan berkegiatan di SMA Santa Maria 
Yogyakarta. 

Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca, tetap 
semangat meski dalam situasi apapun. 

Tuhan memberkati. Deus Providebit. 

Yogyakarta, 28 Oktober 2021 

Kepala SMA Santa Maria Yogyakarta, 
Sr. M. Margaretha, OSF., S.Pd. 
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Pengalamanku dalam Belajar dan Berkegiatan di Sekolah di Masa Pandemi

Christiana Dea Arindha-X IBB

  Pada bulan Juli 2021,ini pertama kalinya aku menginjakkan kakiku di tanah Jawa,
Yogyakarta di dalam hidupku. Aku sangat senang sekali bisa ke Yogyakarta, rasanya
seperti mimpi. Aku hampir tidak percaya bisa ke tanah Jawa ini. Aku ke Jogja bersama
ibuku. Ibuku asli orang Jogja dan dia ingin mengantarku ke SMA Santa Maria, sembari
melihat kembali SMAnya dulu. Sebelum ke SMA Santa Maria, aku bersama ibuku ke
rumah saudara ibuku yang berada di Kulon Progo. Sudah lama sekali ibuku tidak pergi
ke Jogja, ia sangat senang bertemu dengan saudara sepupunya yang berada di Jogja.
Aku pun juga senang karena bisa bertemu sepupu yang belum pernah aku temui
sebelumnya. Setelah singgah beberapa hari di tempat saudara yang berada di Kulon
Progo, kami ke Kalasan ke tempat budheku, saudara sepupu ibuku. Kami singgah di situ
agar lebih dekat ke Jogja. 
  Kami berkeliling berjalan-jalan melihat kota Jogja. Kami juga ke SMA Santa Maria
untuk mengurus berkas sekolah, mengambil seragam dan melihat-lihat sekolah juga.
Saat ke asrama, aku melihat asrama masih sepi karena pandemi. Ibuku memutuskan
untuk pulang saja dan sementara PJJ dulu dari rumah. Aku dan ibuku pulang pada saat
awal mulainya PPKM, untungnya kami tidak terkena biaya tes PCR. 3 bulan saya PJJ di
rumah, pada bulan Oktober aku memutuskan kembali ke Jogja karena sudah dibuka
PTMT. Kali ini aku diantar bapakku. Sesampainya di Jogja kami menginap di hotel
Tasneem depan SMA Santa Maria. 
   Kami menyewa rental motor selama 2 hari untuk berkeliling kota Jogja dan mencari
bahan keperluan aku untuk di asrama. Kami hanya bermodalkan google untuk
mengelilingi kota Jogja, sempat nyasar karena salah jalan tetapi bisa ditemukan dengan
melihat kembali google maps. Setelah puas berkeliling Jogja dan kebutuhan asrama
juga sudah siap, aku diantar bapak ke asrama dan melepaskan diriku di sini dengan
haru. Rasanya sedih ketika bapakku pergi. Tetapi ini pilihan yang aku mau. Aku ingin
menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab di asrama Santa Maria ini.
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Pembelajaran Jarak Jauh
 

Cicut Agustin Bita Ellyawani Nitipura-X IBB
 

    Aku sudah 2 tahun tidak pembelajaran sekolah offline seperti biasa, karena masih
ada pandemi. Karena itu aku dan teman-teman lainnya mengikuti pembelajaran jarak
jauh. Selama pembelajaran jarak jauh awalnya aku merasa tidak seru karena tidak
dapat bertemu teman-teman dan guru, tapi karena aku menjalani hari-hariku dengan
belajar online, lama kelamaan juga aku terbiasa.
    Kadang aku merasa kesulitan untuk memehami materi baru di 2/3 mata pelajaran,
itu terjadi ketika guru yang menjelaskan materi ini terlalu cepat dalam berbicara
sehingga saat aku masih mencerna 1 judul dari materi itu, guru ini sudah melanjutkan
menjelaskan judul berikutnya. Hanya beberapa saja mata pelajaran yang seperti itu,
kalau sisanya kadang guru selalu memberikan PPT materi di hari pembelajarannya.            
  Saat pembelajaran daring jujur saja, ada waktu-waktu tertentu pelajaran itu
membosankan. Biasanya itu terjadi ketika kita sudah lama di dalam Google meeting
setelah itu diberikan tugas yang sulit dan membutuhkan waktu lebih. Apalagi kalau saat
ada tugas pelajaran matematika, pelajaran matematika lebih banyak menghabiskan
waktu untuk penjelasan materi yang terlalu banyak. 
     Untuk saat ini pelajaran yang paling menyenangkan itu pelajaran Bahasa Indonesia,
Inggris dan Mandarin. Alasan kenapa aku memilih 3 pelajaran itu lebih menyenangkan,
alasan kenapa aku memilih ketiga bahasa itu, karena aku suka menjelajahi berbagai
bahasa. 
   Di sela-sela aku belajar pembelajaran daring sekolah, aku selalu menyempatkan
waktu sedikit untuk mempelajari bahasa asing lainnya, yaitu bahasa Korea. Aku ingin
bisa lancar dalam berbahasa Korea, karena aku mempunyai niat untuk sekolah di sana.
Korea adalah mimpiku. 
Aku harap segeralah situasi menjadi normal seperti pada awalnya, agar sekolah juga
lebih menyenangkan tanpa menjaga jarak. Kalau memang kondisi tidak mendukung,
setidaknya masih bisa tatap muka dan menjaga jarak supaya aman. 
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Pengalamanku Belajar di Masa Pandemi
 

Gracya Anjani Brouch-XIBB

  Hallo semua, nama aku Gracya Anjani Brouch biasa di panggil Anjani aku berasal dari
kelas sepuluh Bahasa (XIBB) aku merupakan salah satu murid dari sekolah SMA Santa
Maria Yogyakarta. Anjani Mau cerita sedikit tentang mengapa Anjani memilih sekolah di
stama. Mungkin ada yang nanya kenapa memilih  sekolah di Stama sih? mengapa Anjani
ingin sekolah stama karena Anjani tahu stama merupakan sekolah yang dapat
membentuk anjani menjadi wanita mandiri, berprestasi, dan berpribadi.
 Sebelum Anjani masuk di stama, Anjani sempat bingung mau SMA di mana antar
Magelang atau di tempat Anjani sekarang (stama). Akhirnya Anjani memutuskan ingin
sekolah di stama, karena Anjani ingin membentuk diri Anjani menjadi pribadi yang lebih
baik, ingat mendalamkan iman Anjani di stama. Setah masuk di stama Anjani banyak
mendapatkan teman-teman dari berbagai daerah, teman-teman di stama sangat baik,
dan di stama Anjani belajar untuk menjadi diri sendiri. Anjani mau cerita pengalaman
Anjani mengikuti pembelajaran secara online di masa pandemi ini. Sudah beberapa
bulan Anjani bersekolah di stama secara online, banyak kendala dan pengalaman yang
anjani dapat.
 Pada masa Pandemi Covid – 19 ini pembelajaran di Indonesia atau bahkan hampir di
seluruh dunia pasti mengalami gangguan. Tak terkecuali dengan dunia pembelajaran di
sekolah, semua kalang kabut sehingga terkesan tak siap menerima perubahan
mendadak ini. Virus corona datang tiba-tiba saja tak diundang menyeruak menjangkiti
manusia. Termasuk menjangkiti dunia pendidikan di Indonesia.
  Semua kegiatan, pekerjaan, bersekolah, semuanya serba online. Awalnya terasa aneh,
tapi lagi-lagi kita akan terbiasa. Ini pengalaman pertama belajar online, tidak pernah
terbayang akan belajar online seperti ini dan tidak pernah sebelumnya mempunyai
pengalaman sekolah online. Rasanya campur aduk sekali, terkadang merasakan
nyaman untuk bersekolah dari rumah tetapi ada tidak nyaman juga. Jika diberi tugas
yang cukup banyak selalu mengeluh dan menangis, setelah beberapa bulan ini
menjalankan belajar online Anjani sudah lumayan bisa mengikuti kegiatan tersebut.
Saya sendiri terkadang mengalami kesulitan, mulai dari jaringan internet yang tidak
stabil, malu bertanya. Ada juga dampak positif dari belajar di rumah, seperti kita banyak
mempunyai waktu di rumah bersama keluarga, waktu efisien belajar karena kita bisa
belajar dan mengerjakan tugas kapan dan di mana saja.
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Belajar tetap seru meskipun dengan PJJ 
 

Gratcia Nobi Philant Seven-X IBB

   Pandemi Covid 19 membuat pembelajaran tatap muka di sekolah dibatalkan. Aku
ingat saat lulus SMP aku sangat semangat untuk bertatap muka dengan teman baru
dan guru baru di SMA Santa Maria. Akan tetapi pembelajaran tatap muka dibatalkan
untuk mengurangi penyebaran virus Covid 19. Aku paham akan keputusan sekolah
akan tetapi rasa semangatku menurun karena berpikir bahwa PJJ akan jadi
membosankan. Semangatku turun karena berekspektasi terlalu tinggi sehingga saat
realita itu menghantam, aku susah untuk menerimanya. Meskipun semangatku turun,
aku tetap menantikan bagaimana PJJ yang ada di Santa Maria 
  Sehari sebelum pembelajaran PJJ dimulai, aku sudah gelisah karena takut aku kurang
aktif di kelas. Sebenarnya tidak terlalu gugup juga karena sebelumnya sudah diadakan
MPLS untuk seluruh siswi kelas 10, jadi aku sudah tahu tentang teknis PJJ. Aku gelisah
karena membayangkan aku tidak bisa beradaptasi dengan baik, tetapi ternyata
kegelisahanku itu benar-benar sia-sia. Pembelajaran jarak jauh di kelasku X IBB sangat
seru. Gurunya baik dan mengajak siswinya untuk aktif.  
 Saat di kelas online aku benar-benar berusaha untuk percaya diri, karena selama di
SMP aku tidak terlalu banyak bicara. Takut salah jawab, takut ini takut itu. Tapi saat di
kelas online teman-temanku sangat aktif, mereka menyatakan pendapat dan
menjawab pertanyaan sebisa mereka dan jika jawaban temanku salah guru pun
membenarkan.
  Tentu saja biasanya guru selalu membenarkan jika muridnya salah menjawab, tapi
guru di Santa Maria saat membenarkan jawaban siswi-siwi itu dibarengi dengan
senyum. Bagi saya yang sering tidak pede itu, melihat senyum guru benar-benar
memberi kekuatan karena ekspresi saat tersenyum itu seperti mengatakan “Gapapa
salah, terima kasih sudah merespon pertanyaannya ya” dan reaksi teman-teman jika
ada yang salah menjawab pun biasa saja, benar-benar merasa lega saat melihat reaksi
teman-teman Santa Maria karena sebelum masuk SMA Santa Maria, teman-temanku
yang dulu terkadang menertawakan jika ada yang salah menjawab.  
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Benar-benar PJJ itu membuatku keluar dari zona nyamanku. Benar-benar suasana
pembelajaran online yang menyenangkan dan menenangkan karena didukung oleh
guru dan teman-teman yang membuatku semakin percaya diri. Saat PJJ pun lomba-
lomba di Santa Maria pun masih berjalan. Mulai bulan Juli sampai Oktober ini sudah
ada 3 acara lomba yang diadakan oleh Santa Maria. Lomba pertama merayakan
kemerdekaan Indonesia di masa pandemi, lomba kedua dalam rangka memperingati
bulan kitab suci dan yang ketiga adalah lomba memperingati bulan bahasa. Hanya
dalam 4 bulan saja sudah ada 3 lomba. Lomba-lomba itu kugunakan untuk melatih
rasa percaya diri dan bakat yang kumiliki. Aku sudah ikut serta sebagai peserta dalam
lomba pertama dan kedua, sedangkan untuk lomba ketiga ini aku sebagai panitia dan
menjadi penanggung jawab lomba cerdas cermat. Aku berusaha untuk mendapatkan
pengalaman-pengalaman dengan lomba yang diadakan oleh OSIS Santa Maria. Orang
tuaku pun mendukungku saat aku berencana untuk mengikuti lomba. Mereka
mengatakan “Ikut saja dulu, menang dan kalah itu tidak penting”. Benar-benar senang
karena kehidupan SMA ku didukung oleh orang tua, sekolah dan teman-teman. 



Kumpulan Pengalaman Siswi SMA Santa Maria Yogyakarta Dalam Rangka
Bulan Bahasa 2021

7

Cerita Tentang Pengalaman Saat Belajar di Rumah
 

Julia Septiani-X IBB

Nama saya Julia Septiani, saya ingin bercerita pengalaman saya saat belajar di rumah
selama saya SMP. Di saat saya SMP saya bersekolah di SMP-SMA RK DELI MURNI
BANDAR BARU (MEDAN) dan saya tinggal di Pekanbaru. Tepat kelas delapan semester
dua, saat itulah keadaan tidak membaik. Virus Corona menyebabkan kami satu sekolah
sementara diliburkan. Kami diliburkan selama dua minggu. Saat itu saya tidak
langsung pulang ke Pekanbaru karena tidak memungkinkan untuk pulang. Saya di
asrama bersama sebagian temen saya. Banyak yang tidak pulang karena memang saat
itu sangat sulit untuk pulang. Seiring berjalannya waktu, tidak terasa dua minggu telah
berlalu hingga saat itu kami mendapat info dari wali kelas kami masing-masing bahwa
liburnya diperpanjang, hingga pembelajaran ditetapkan dari rumah terlebih dahulu
(Daring). Oleh karena itu saya masih menunggu di asrama selama sebulan. Saya
belajar daring dari asrama. Sebulan berlalu, saya jenuh di asrama hingga saya
menelpon kedua orang tua saya untuk menanyakan, “Apakah saya bisa pulang?
Karena jujur saya sangat jenuh di sini Mak, Pak” ucap saya kepada orang tua saya.
Hingga orang tua saya menjawab “ Bisa Dek, tapi harus memakai masker ya, jaga jarak
nanti kalau sudah di dalam bus, jaga jarak dan bawa saja bekal supaya gak turun-
turun lagi nanti dari bus” ucap orang tua saya. Dan saya melaksanakan apa yang
dikatakan kedua orang tua saya, karena perjalanan dari Medan-Pekanbaru selama
satu malam, hingga saya memang harus menjaga jarak kepada orang lain, jujur saat
itu Virus Corona sangat mengancam sekali. Setelah saya sampai di Pekanbaru, saya
menelpon orang tua, memberi tahu bahwa saya sudah sampai, kemudian orang tua
saya menjemput saya. Sesampainya di rumah saya langsung mandi dan istirahat
sebentar, setelah bangun saya langsung mengerjakan tugas saya. Jujur saya sangat
rajin mengerjakan tugas, hingga seiring berjalannya waktu, saya semakin hari
semakin malas, saya bosan, jenuh, emosi. 
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  Karena tidak ada materi yang saya pahami selama pembelajaran daring, tapi saya
tetap berusaha untuk memahami, walaupun terkadang ada tugas yang tidak saya
kerjakan. Seiring berjalannya waktu, kelas delapan saya tidak terasa, waktu begitu
cepat berlalu selama pembelajaran daring. Akhirnya saya menduduki kelas sembilan
(IX). Kelas sembilan juga saya melakukan pembelajaran daring. Sungguh sangat jenuh.
Rasa malas sangat kuat dibandingkan rasa semangat saya dalam mengerjakan tugas,
hingga akhirnya saya mendapatkan info bahwa di semester dua, kelas sembilan - saya -
harus kembali ke asrama, agar tidak ada kendala karena sudah mau kelulusan.
Pengumpulan tugas dilakukan dengan datang ke sekolah seminggu sekali, dengan batas
jumlah para siswa. Tidak terasa, saya sudah menduduki kelas sembilan semester dua,
hingga saya pun harus kembali ke Medan. Orang tua saya sendiri yang mengantar saya,
karena orang tua saya khawatir selama masa pandemi. Sesampainya di Medan saya
langsung ke asrama dan tidak bermalas-malasan karena sungguh tugas semakin
banyak. Rasanya tugas-tugas itu seperti mengejar saya, hingga saya pun mengerjakan
dan mengumpulkannya dengan datang ke sekolah, dan tetap mematuhi protokol
kesehatan. Hingga waktu pun berlalu, saya ujian akhir semester. Ujian semester akhir
juga dilaksanakan secara online, tetapi saya dari asrama mengerjakannya. Sampai
pada saatnya saya selesai dan menunggu pengumuman kelulusan, hingga saat itu kami
mengusulkan kepada wali kelas kami untuk mengadakan acara perpisahan kecil-
kecilan. Saat itu wali kelas mencoba membicarakan kepada Kepala Sekolah kami,
hingga akhirnya mendapatkan izin, tetapi harus tetap mematuhi protokol kesehatan.
Kami mengadakan acara perpisahan dengan singkat, dengan acara pengumuman
kelulusan, hingga makan bersama, nyanyi bersama. Di saat itu saya sedih campur
bahagia. Sedih karena masa SMP saya begitu singkat, begitu tidak terasa, dan akan
berpisah dengan temen-temen saya, dan bahagia karena nilai yang saya peroleh tidak
mengecewakan. Dan akhirnya masa SMP saya selesai. Saya kembali pulang ke
Pekanbaru. Di sini saya sangat terharu, jujur sangat sedih, berkata dalam hati,
“mengapa secepat ini, aku belum puassss menikmati masa SMPkuu.” Tetapi apa boleh
buat, saya harus menjalaninya, dan melangkah ke depan. Masa pandemi ini
mengajarkan saya bahwa harus menikmati prosesnya, tidak boleh banyak mengeluh. 
Sekian cerita pengalaman saya. Terima kasih. 
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Pengalaman Saat Saya di Asrama Santa Maria Yogyakarta
 

Komang Intan Pawitrani-X IBB
 

 Pengalaman dari pertama kali saya datang di Asrama Santa Maria Yogyakarta, yang
saya dapat adalah tentang saling mengenal satu sama lain dengan anak asrama
lainya, saling menghargai, toleransi, dan tahu kepribadian orang itu berbeda-beda. 
 Lalu yang saya dapat pengalaman dari SMA Santa Maria Yogyakarta adalah, menurut
saya sangat menyenangkan karena gurunya yang bisa diajak kompromi, asik, lalu
selalu mendukung keputusan anak muridnya sendiri, lalu untuk tugas-tugasnya saya
agak kesusahan dalam membagi waktu. 
 Maka dari pengalaman itu saya dapat belajar tentang berapa pentingnya membagi
waktu dan mengatur strategi untuk bagaimana bisa menyeimbangkan
waktu/deadline-nya .
 Saya selama di Jogja cukup menyenangkan karena bisa menambah wawasan saya,
jadi wawasan saya tidak hanya tahu tempat asal saya, tetapi saya bisa belajar banyak
dari wawasan saya selama di Jogja. Walaupun masih sedikit, tapi setidaknya saya bisa
memahami bahwa di setiap daerah, kota dan provinsi itu berbeda cara bicaranya,
sikap perilakunya, dan orang-orangnya. Saya harus bisa menyesuaikan diri saya
dengan [situasi] di mana saya tinggal, di mana saya berkunjung dan cara menyikapi
orang-orang yang berbeda-beda di setiap daerahnya masing-masing dan saling
menghargai satu sama lain.
 Menurut saya hanya itu saja pengalaman yang dapat saya ceritakan. 
 
 
 SEKIAN TERIMA KASIH.
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Pengalamanku dalam Belajar dan Berkegiatan di Sekolah di Masa Pandemi
 

Krisolith Athalya M. Marjen-X IBB

Kegiatan belajar mengajar melalui media daring atau online kian menjadi populer di
tengah masyarakat. Terutama bagi para pelajar yang sedang tidak diperbolehkan
untuk keluar rumah, metode online atau belajar daring adalah alternatif paling baik
yang bisa diaplikasikan setiap sekolah untuk tetap dapat membuka kelas bagi seluruh
murid-muridnya. 
Saya sebagai seorang pelajar banyak mendapati pengalaman baru selama proses
belajar maupun kegiatan di sekolah di masa pandemi. Pengalaman baru di mana setiap
kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan sekolah dilakukan secara daring
(dalam jaringan), kita tidak dapat bertemu dengan teman-teman ataupun guru secara
langsung (tidak dapat bertatap muka). Meskipun demikian kelebihan pembelajaran
daring, tidak terbatas jarak, mencegah penularan virus Covid-19, dan juga
mempercepat proses pembelajaran, seperti mengirim file, googling dan kita banyak
mempunyai waktu di rumah bersama keluarga, waktu efisien belajar karena kita bisa
belajar dan mengerjakan tugas kapan dan di mana saja. Meskipun memiliki kelebihan,
pembelajaran daring memiliki kekurangan seperti memerlukan koneksi internet yang
cukup cepat dan stabil. Bagi sebagian siswi pembalajaran daring tergolong sulit dan
susah untuk dipahami. Mengapa demikian? Karena tidak adanya interaksi secara
langsung antara guru dan murid, hal itu yang menghambat proses belajar bagi
sebagian siswi.
Tetapi bagi saya satu hal yang paling penting yaitu hadir dalam setiap proses
pembelajaran daring. Guru juga selalu hadir sebagai pendukung, pemecah masalah,
hingga tokoh panutan yang dapat memotivasi murid-murid untuk mengembangkan
diri mereka terlebih lagi. Kehadiran guru yang menjaga interaksinya dengan siswa-
siswinya merupakan satu hal yang tidak dapat tergantikan dalam dunia belajar
mengajar. Walaupun ada banyak dampak baru yang terasa, saya tetap tidak ingin
virus itu berlama-lama ada di bumi. Semoga kita semua dapat melaksanakan aktivitas
kembali normal dan bumi kita lekas sembuh.
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Pengalaman Ku
 

Miracle Nanda Anugerah-X IBB

Hai Namaku Miracle sekarang aku duduk di kelas 10. Oh ya Aku bersekolah di SMA
Santa Maria Yogyakarta. Aku memilih sekolah ini karena menurutku unik dan jarang
ada sekolah yang isinya perempuan semua, dan yang pasti di sini aku dididik menjadi
wanita mandiri berprestasi dan berpribadi seperti visi sekolah ini. Walaupun sekarang
dalam masa pandemi, tetapi hari-hari di sekolahku cukup asik dan yang pasti guru di
sini sangat friendly dan seru. Selama pembelajaran jarak jauh guru-guru mengajar
dengan baik karena pembawaan gurunya yang asik. 
Saat pembelajaran jarak jauh pasti ada kendala entah itu sinyal atau gangguan dari
orang yang ada di sekitar tetapi di situ adalah tantanganku untuk belajar menjadi
bertanggung jawab, sabar dan fokus. Setelah melalui pembelajaran jarak jauh sekitar
kurang lebih 3 bulan, akhirnya sekolah SMA Santa Maria melakukan pembelajaran
tatap muka terbatas dan benar saja tidak hanya pada saat Google meet tetapi saat
bertemu langsung dengan bapak ibu guru rasanya lebih asik daripada saat bertemu
saat pembelajaran jarak jauh. Walau tidak semua siswi bisa mengikuti pembelajaran
tatap muka terbatas tetapi tetap seru dan yang pasti saat pembelajaran tatap muka
terbatas ini sekolah SMA Santa Maria Yogyakarta mengerahkan protokol kesehatan
dengan sangat ketat.
Oh ya aku juga mau bercerita awal mula sebelum aku masuk SMA Santa Maria ini. Jadi,
aku berpikir jika sekolahnya hanya perempuan semua tidak akan seru. Tetapi itu
berbanding terbalik setelah aku masuk SMA Santa Maria. Setelah aku masuk di SMA
Santa Maria, aku merasa teman-temannya sangat seru dan di sini ini aku bisa
mengekspresikan diriku dan di sini aku bisa menjadi diriku sendiri. 
Di SMA Santa Maria ini banyak sekali ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan
bakat dan minat para siswanya seperti tata boga, jurnalistik, cheerleader, Kir, paduan
suara, Pramuka, dan lain-lain. Aku memilih ekstra paduan suara. Di extra ini aku
belajar banyak sekali hal seperti kedisiplinan dan tanggung jawab. Ini ceritaku selama
aku di SMA Santa Maria terima kasih.
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“Pengalamanku Dalam Belajar dan Berkegiatan di Sekolah di Masa Pandemi”

Nadine Andira Darma Sastrowiyono-X IBB

 Haloo.. Namaku Nadine Andira Darma Sastrowiyono, biasa dipanggil Nadine. Sekarang
aku bersekolah di SMA Santa Maria Yogyakarta, aku duduk di kelas 10, tepatnya kelas
10 IBB. Aku akan menceritakan pengalamanku selama belajar di STAMA melalui daring
selama Pandemi ini…
 Pandemi Covid-19 ini sudah berlangsung selama 1,5 tahun. Pandemi ini berdampak
cukup besar terhadap Dunia termasuk Indonesia. Pandemi ini juga berdampak besar
dan buruk terhadap sektor pendidikan di Indonesia. Sejak Maret tahun 2020 terjadi
Pandemi di Indonesia ini. Sekolah-sekolah di Indonesia melakukan PJJ (Pembelajaran
Jarak Jauh) dengan memanfaatkan beberapa teknologi Komunikasi
(Handphone,Laptop,Komputer,dsb)
 Selama saya bersekolah 4 bulan di STAMA saya sangat menikmatinya, karena saya
bersekolah dengan semua anak perempuan yang berasal dari berbagai daerah,
budaya, suku, ras, dan juga agama. Mereka juga memiliki kepribadian yang beragam. 
 Saya menyukai cara belajar daring di STAMA, yang cukup berbeda dibandingkan
dengan di SMP saya dulu. Seperti contoh, di SMP saya melakukan pembelajaran
menggunakan aplikasi Zoom, Telegram, dan sangat jarang menggunakan Google
classroom ataupun google meet. Sekarang di STAMA, saya belajar menggunakan
Google meet, Whatsapp,dan juga E-learning yang cukup baru bagi saya.
 Di STAMA sekarang saya menjadi ketua kelas dari kelas saya, dan ini merupakan hal
yang baru bagi saya sekaligus menjadi pengalaman berkesan bagi saya selama
bersekolah di STAMA. Dengan menjadi ketua kelas saya lebih bisa mengenal teman
teman saya dan lebih mudah untuk mengatur waktu.
  Saya juga sangat menyukai bagaimana guru-guru mengajar di STAMA terutama di
Kelas saya. 
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Pengalaman yang cukup mengesankan bagi saya adalah berpartisipasi menjadi Panitia
Bulan Bahasa tahun ini. Saya menjadi PJ (Penanggung jawab) lomba menyanyi
Mandarin. Saya menjadi PJ bersama salah satu kakak kelas saya di Kelas 12 IBB.
 Walaupun saya baru bersekolah di STAMA selama 4 bulan,tetapi saya sudah sangat
menyukai bersekolah dan belajar di STAMA dan saya tidak menyesal bersekolah di
STAMA. STAMA merupakan sekolah homogen dan juga sekolah yang sangat bagus. Itu
saja pengalaman yang saya alami dan menurut saya berkesan bagi saya selama 4
Bulan ini.
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Pengalamanku Dalam Belajar di Masa Pandemi
 

Rachel Rury Salya- X IBB

Belajar, tentu adalah sebuah kewajiban bagi para pelajar. Namun, bagaimana jadinya
jika belajar secara daring? Terdengar sangat membosankan dan memalaskan sekali.
Aku sangat lelah dengan dunia online dan ingin segera mengakhiri pandemi ini, tapi
apa boleh buat, semua orang merasakan dampak pandemi ini. Sekolah ditutup, guru
mengajar secara online, siswa-siswi mendengarkan di rumah masing-masing. Sejak
awal pandemi dimulai, awalnya aku senang karena kupikir “yey libur lama”, tapi tidak,
ini bukan libur, ini belajar di rumah. Perasaanku tidak senang karena makin tidak
semangat belajar, karena belajar sendiri, tidak ada canda tawa riang dari teman-
teman. Setelah 1 bulan berjalan, aku benar-benar rindu sekolah, rindu suasana belajar
bersama teman-teman. Tapi mau gimana lagi, hanya ini caranya, cara untuk
melangsungkan sekolah di masa pandemi. Setelah lulus, Aku sekolah di SMA Santa
Maria, kupikir “mau sampai kapan sih sekolah online?” karena Aku telah kehilangan
setengah tahun dari masa-masa SMP ku yang seharusnya diisi dengan hari-hari yang
begitu menyenangkan. Di SMA, beda, kupikir akan sama saja malasnya seperti saat aku
masih SMP. Sekolah baruku benar-benar melaksanakan pembelajaran jarak jauh
dengan serius. Pemberian tugas yang teratur menjadikan aku mulai rajin belajar
dengan baik. Tapi lepas dari itu semua, akan lebih bersemangat ketika semuanya
dilakukan dengan offline. Lama-lama menurutku tidak apa-apa deh belajar online, toh
juga menambah ilmu tidak ada salahnya. Aku juga makin menyadari bahwa semua
pasti ada saja masalah yang tiba, menjadikan aku tidak kaget lagi bila tiba-tiba ada
masalah datang secara mendadak, menambah kesabaran karena sudah cukup lama
pandemi berjalan, menambah rasa bersyukur juga karena tiba-tiba menyadari aku
mempunyai keluarga yang mendukung sekolahku. Tidak semua orang seberuntung
aku. Setelah lama melaluinya, aku juga berterima kasih kepada pandemi karena aku
jadi makin paham dengan diriku, aku melihat diriku bertumbuh dewasa tubuh dan
pikiran dengan jelas setiap harinya.
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“Pengalamanku dalam belajar dan berkegiatan di sekolah di masa pandemi”
 

Mutiarasari br Sihaloho-X IPS
 

Perkenalkan nama saya Mutiarasari br Sihaloho, Aku ingin menceritakan
pengalamanku selama belajar di tengah pandemi ini. Pertama kali aku dengar kalo
sekolah ini sekolah khusus perempuan, aku sedikit kaget karena sebelumnya aku tidak
pernah bersekolah di sekolah khusus perempuan. Aku merasa seperti jika sekolahnya
tidak ada cowok pasti tidak seru dan ternyata aku salah. Ternyata sekolah khusus
perempuan juga seru loh, apalagi kita bisa berteman dengan orang-orang yang berasal
dari berbagai daerah/ras/suku dan guru-guru di sini  pun sangat baik. 
Untuk aku yang pertama kali sekolah menggunakan zoom dan google meet itu agak
sedikit membingungkan karena waktu SMP aku tidak pernah menggunakan zoom
ataupun google meet. Sebenarnya sekolah menggunakan google meet dan zoom itu
tidak terlalu susah. Tapi karena masalah jaringan jadi aku biasanya tidak terlalu
paham dengan materi yang diberikan oleh guru-guru. Karena menurutku jika kita tidak
masuk di satu mata pelajaran maka kita tidak akan paham dengan tugas yang dikasih
oleh guru. 
Dan waktu ada pengumuman yang akan diadakannya PTMT aku sangat bersemangat,
karena ingin merasakan kembali kegiatan sekolah offline yang sudah tidak dirasakan
selama hampir 2 tahun karena adanya virus Covid-19 ini. Aku senang sekali ketika
bertemu secara langsung dengan teman-teman sekolahku tanpa harus melihatnya di
google meet lagi, tapi walaupun kita sudah PTMT kita tetap mematuhi protokol
kesehatan ya jadi sudah dipastikan kalau kita semua itu dalam keadaan sehat. Dalam
Pertemuan tatap muka ini pun membuat kita bisa lebih memahami ketika guru-guru
menjelaskan.
TERIMA KASIH
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Pengalamanku dimasa pademi dan kegiatan dimasa pademi

 
Agnes Paulina Marga Setyaningsih -X IPS

Di masa pademi kalau tidak salah pembelajaran di rumah atau daring di sekolahku
bulan April 2020 lalu. Awal pembelajaran daring saya saat masih kelas 8 SMP. Jujur saja
saya dulu malah merasa senang karena pembelajaran di rumah ini. 
Pembelajarannya dulu kita cuma langsung dikasih materi atau enggak ditanya-tanya di
dalam chat oleh guru dan nanti akan dijawab oleh murid yang mungkin mau
menjawabnya. Soal-soal itu nanti kita akan membahas tentang materi yang sedang kita
pelajari. Setelah selesai membahas materi guru nanti akan memberikan soal-soal untuk
dijawab oleh murid dan akan dikumpulkan lewat nomor wa gurunya. Karena
pembelajaran daring ini membuat saya menjadi malas. Namun soal-soal dari guru
memang tetap saya kerjakan dan hasil raport pun menurut saya bagus saat belajar di
sekolah. Saat di rumah saya tidak tahu mengapa nilai saya menurun, saat SMP
terkadang guru hanya langsung memberikan soal, dan saya pun mengerjakannya selalu
mepet dengan waktunya, kalau enggak ngerjainnya besok-besok. Saat pembelajaran di
rumah saya selalu santai-santai, sampai tugas menumpuk, dan saat tugas menumpuk
pasti saya baru menyesalinya. Saya harus cepat-cepat mengerjakannya, itu mungkin
yang membuat nilai saya menurun. Pembelajaran daring ini menurut saya memang
sangat membosankan.Walaupun membosankan namun karena sekarang sudah PTMT
membuat saya senang bisa bertemu teman-teman yang tadinya hanya bisa melihat dari
handphone, hanya bisa chat atau telpon, melihat wajahnya dari google meet atau zoom,
sekarang bisa bertemu teman-teman secara langsung. Mungkin saat PJJ teman-teman
ada yang kelihatan kurus namun setelah ketemu ternyata gemuk, yang saat PJJ
kelihatannya gemuk bisa saja saat bertemu ternyata kurus. Karena PTMT ini juga bisa
lebih mengenal teman-teman lebih dalam sifatnya. Saat di sekolah juga lebih mudah
memahami materi daripada saat di rumah. Untuk beberapa materi yang mungkin belum
bisa dimengerti bisa bertanya kepada guru secara langsung dan mungkin
penjelasannya juga lebih mudah dipahami. Saat bertemu teman-teman dan guru-guru
ternyata mereka lebih asik dibanding saat PJJ. Mereka ramah-ramah dan baik-baik,  
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Sekolah di Rumah Dalam Masa Pandemic

 
Amata Dwi Merdiawati-X IPS

 
   Saat itu  bulan Maret 2020, saat aku duduk di kelas 8 terdapat kabar bahwa gejala
Covid-19 sudah melonjak, dan banyak orang sudah terpapar Covid-19. Dikabarkan
bahwa semua sekolah ditutup hanya dua minggu. Saat itu aku dan teman-teman yang
lain senang dengan dapatnya tersebut. Seminggu kemudian kami dikabarkan lagi
minggu depan sekolah masih ditutup, dan para guru memberitahu akan diberi tugas
sekolah. Beberapa minggu kemudian sekolah belum memberikan informasi kapan
akan masuk sekolah. Sebulan kemudian aku mengikuti pembelajaran jarak jauh. Awal-
awal sekolah online aku merasa jenuh karena tidak ada teman dan materi pun sulit
untuk dipahami. 
 Saat itu juga PTS di SMPku ditiadakan. Jadi nilai rapot diambil dari nilai tugas. Waktu
itu aku ketinggalan tugas karena aku belum memiliki hp. Berjalannya waktu tidak
terasa sudah 3 bulan aku sekolah online. Dan di bulan Juni diberi kabar akan masuk
sekolah seperti biasa, dan harapan itu musnah karena sekolah masih belum membuka
sekolahan. Semua tugas dari sekolah cukup membuatku pusing dan memory hpku
penuh dengan dokumen-dokumen dari sekolahan. Dan tanpa disadari aku sudah
berada di kelas 9 namun masih sekolah online. Masa masa kelas 8 ku direnggut oleh
Covid-19.Saat di kelas 9 tugas-tugas semakin menambah banyak dan sulit. Namun saat
itu aku di asrama, Romo berinisiatif untuk menambahakan les matematika dan bahasa
inggris. Tetapi aku masih merasa bosan dengan keadaan seperti ini. Dan aku berharap
Covid-19 segera hilang dan sekolah dapat dibuka kembali sehingga bisa bertemu
dengan teman-teman. Saat itu ujian UN ditiadakan tetapi masih ada US dan ujian
praktik. Ujian praktik aku bekerja sama dengan teman-teman asrama, kami saling
tolong menolong. Sebenarnya aku ingin sekali merasakan ujian praktik di sekolah
namun karena pandemi tidak bisa.  
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Tidak terasa aku sudah selesai bersekolah di SMP dan lulus jalur Covid-19. Dan tidak
terasa aku sudah sekolah online selama setahun. Banyak hal yang aku rasakan saat
sekolah online pada masa SMP. Aku merasakan pengalaman sekolah offline hanya 2
tahun dan itu waktu yang sangat kukenang di masa SMPku. Awal masuk SMA aku pun
masih online sangat sedih rasanya pertama masuk SMA tapi tidak bertemu dengan
teman secara langsung. Dari MPLS seharusnya bisa bertemu langsung namun karena
pandemi masih ada jadi hanya virtual. Hingga sudah pembelajaran pun masih sekolah
di rumah. Aku semakin pusing dengan bertambahnya tugas yang banyak daripada
SMP. Sampai terkadang aku telat makan karena banyaknya tugas. Namun aku sangat
berharap di bulan ini aku bisa bersekolah offline dan bertemu dengan teman-teman
dan guru-guru di SMA. 
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Pengalamanku Selama Belajar di Masa Pandemi

 
Angela Rona Bayu Nirmala-X IPS

Hallo semuanya, perkenalkan aku Angela Rona Bayu Nirmala dari kelas X IPS, SMA
Santa Maria Marsudirini Yogyakarta. Di sini aku akan menceritakan pengalamanku
saat aku belajar di masa pandemi ini. Jadi sudah lebih dari setengah tahun aku dan
semua murid-murid di sekolah belajar dari rumah. Awalnya aku agak ragu pada saat
pembelajaran online itu aku ragu karena aku takut tidak memiliki teman. Tetapi di saat
aku masuk ke kelas IPS ini aku memiliki banyak teman yang baik.
Selama pembelajaran online bersama anak-anak X IPS ini ada senangnya ada tidaknya
hehe... Senang itu karena yaa mereka baik-baik orangnya terus juga mereka kadang
suka membantu teman yang susah dalam suatu pembelajaran, dan tidak senangnya itu
karena ada beberapa orang di kelas X IPS ini yang agak kurang mantep gitu buat
berteman denganku. Bukannya aku memilih-milih teman yaa, tapi kayak emang dari
muka dia tu kek kurang gak mau gitu temenan sama aku hehe...
Lalu selama pembelajaran online ini kita juga bisa lebih mengenal teman-teman kita
sebelum masuk ke sekolah offline. Selama pembelajaran online juga kita
memperhatikan guru yang sedang menjelaskan. Tapi kadang saat guru sedang
menjelaskan itu kadang aku merasa bosan, jadi saat guru menjelaskan materi itu aku
juga bermain ukulele untuk menghilangkan rasa bosanku.
Dan juga saat ada ekskul di hari Rabu dan Jumat itu kadang juga bosan, tetapi kadang
ekstra di hari Rabu itu kadang tidak ada karena guru yang mengajar ekstra sedang ada
halangan. Dan saat ekstra di hari Jumat yaitu ekstra Pramuka, nah di sini itu sangat
bosan karena yang biasanya kita ngobrol berkelompok dengan teman sekelompok
kita, tetapi saat online ini kita jarang mengobrol. Bahkan mengobrol pun hanya saat
ada tugas untuk mengerjakan tugas kelompok itu.
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Setelah beberapa hari beberapa bulan kita lalui di dalam pembelajaran online. Dan
setelah itu terdapat informasi dari sekolah jika sekolah akan mengadakan PTMT 
(Pembelajaran Tatap Muka Terbatas), yaa itu membuatku sangat senang karena
setelah sekian lama akhirnya sekolah dan dinas memperbolehkan kita untuk
bersekolah tatap muka. Dan di situ aku juga memiliki rasa deg-degan karena aku takut
aku belum memiliki teman nanti. Dan ternyata sekarang mereka adalah teman-
temanku.
Dan selama beberapa hari bersekolah tatap muka ini, aku sangat senang dan juga saat
guru memberikan materi aku bisa lebih memahami materi yang diberikan. Beda saat
sedang online karena yaa membaca materi di laptop itu sangat membosankan. Lalu
juga saat pembelajaran matematikanya jadi terasa berbeda, karena saat online itu
kadang tidak paham dengan materi yang dijelaskan dan sekarang karena sudah
bertatap muka kita jadi lebih paham dengan materi yang dijelaskan.
Dan saat pembelajaran tatap muka ini aku jadi bangun pagi. Karena yang biasanya
saya bangun hanya untuk mengecek apakah ada google meet atau zoom, jika ada yaa
saya mengikutinya tetapi jika tidak saya melanjutkan tidur saya sebentar hehe. Dan
sekarang saya bangun lebih pagi dari biasanya saat sekolah online.
Saat sekolah tatap muka ini aku juga semakin mengenal teman-teman kelasku, tetapi
aku belum berkenalan dengan teman dari kelas lain. Aku juga sudah berkenalan
dengan beberapa guru yang mengajar. Selama pembelajaran tatap muka ini juga aku
bisa bertemu dengan kakak kelas dari berbagai suku juga. Aku juga melihat ternyata
ada kakak kelasku dulu yang pernah satu sekolah denganku waktu SMP. 
Yaa sekian ceritaku selama sekolah ini, terima kasih karena sudah membacanya. Tetap
semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa terus sama Tuhan agar coronanya
cepat hilang. Terima kasih. God Bless You All.
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Pengalaman Saat Bersekolah di SMA Santa Maria 
 

Desideria Aji Kusuma -X IPS

Hari pertama kembali ke dunia sekolah di sekolah baru, bertemu teman, guru, dan
suasana yang baru. Hari pertama kami sebagai siswi baru di SMA Santa Maria
Yogyakarta melaksanakan MPLS yaitu Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. MPLS ini
berjalan kurang lebih selama 5 hari/1 minggu. Walaupun kami hanya bisa
melakukannya secara online tetapi karena kecanggihan teknologi yang ada, kami tetap
bisa melakukan MPLS dengan menyenangkan. Saat itu kami berkenalan dengan guru –
guru dan teman–teman yang lainnya . 
Setelah MPLS berakhir kami membagi kelas dan juga berkenalan dengan wali kelas
kami. Kami dibagi menjadi 3 kelas dan kami dibagi sesuai jurusan yang kami pilih. Di
SMA Santa Maria ada 3 jurusan, yaitu ada jurusan Bahasa, IPA, dan IPS. Aku memilih
untuk mengambil jurusan IPS karena aku ingin mengambil jurusan hukum dan cita–cita
saya adalah ingin menjadi Notaris. Di kelas X IPS awalnya wali kelasnya adalah Bu Siska.
Tapi karena Bu Siska resign jadi wali kelas kami diganti menjadi pak Siswanto.
Setelah kami sudah dibagi kelasnya, minggu depannya kami memulai pembelajaran.
Pada awal pembelajaran kami tidak langsung pelajaran. Kami melakukan perkenalan
kembali dengan guru–guru yang mengajar pelajaran di hari itu dan juga melakukan
pengenalan tentang penilaian pembelajaran.
Setelah itu juga SMA Santa Maria mengadakan lomba–lomba untuk memeringati hari
Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Saat acara ini OSIS SMA Santa Maria
mengadakan banyak perlombaan yang menarik. Dan juga kami mengikuti upacara
pengibaran bendera merah putih di Istana Negara secara online. Setelah itu kami
melakukan Penilaian Tengah Semester 1. Setelah melakukan Penilaian Tengah Semester,
kami melakukan pembelajaran seperi biasa dan kami melakukan pembelajaran secara
online. Setelah itu SMA Santa Maria melakukan/mengadakan Bulan Bahasa, dan juga
OSIS mengadakan lomba–lomba yang menarik. 
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Setelah itu OSIS SMA Santa Maria membuka pendaftaran untuk anggota baru OSIS SMA
Santa Maria. Saat itu saya berminat untuk mengikuti kegiatan organisasi OSIS SMA
Santa Maria untuk menambah kegiatan berorganisasi, dan saat kami melakukan
wawancara. Saat wawancara ada 3 kakak OSIS yang bertanya, dan kakak OSISnya
ramah semua, jadi aku tidak begitu gugup untuk menjawab pertanyaan. Setelah selesai
menjawab pertanyaan wawancara, kami tinggal menunggu hasilnya .
Akhirnya setelah sekian lama kami melakukan juga PTMT, saya sangat senang karena
akhirnya kami bisa bertemu secara langsung di sekolah, walaupun terbatas, dan juga
tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat. Sekian pengalamanku selama
bersekolah di SMA Santa Maria .
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Tugas Pengalamanku Saat Pembelajaran Online
 

Geacinta Janggem-X IPS

Saat pertama kali masuk SMA saya bingung dengan cara pemakaian E-Learning. Saya
tidak tahu cara pemakaiannya karena waktu SMP tidak pernah menggunakan E-
Learning. pada saat itu saya kebingungan karena saya belum terlalu dekat dengan
teman-teman. Lalu pada saat itu juga saya langsung meminta bapak saya untuk
memasukkan saya ke asrama. Tujuannya agar saya memiliki teman. Saat saya sudah di
asrama saya merasa senang karena banyak teman-teman yang peduli. Bahkan saat
saya tidak bisa mengerjakan tugas matematika, ada salah satu teman yang mengajari
saya cara mengerjakannya. Meskipun di asrama saya sangat jauh dari orang tua, tapi
saya sanggat senang. Tetapi juga ada sedihnya, yaitu banyak masalah pertemanan. 3
bulan di asrama banyak suka duka yang dialami bersama, mulai dari masalah sinyal di
sekolah, sampai masalah sepele. Saat pembelajaran online juga banyak dukanya, yaitu
tidak bisa mengenal teman lebih dekat, tidak bisa bertemu langsung dengan guru, dan
sulit mencerna pelajaran yang ada. Nah waktu sudah belajar bersama teman di sekolah
saya juga jauh lebih mengerti pelajaran dibanding waktu saya di rumah. Sewaktu saya
di rumah saya tidak punya teman, lebih banyak waktu untuk berberes rumah dari pada
untuk belajar.
Sekarang sudah mulai memasuki PTMT, saya sangat senang karena bisa bertemu guru
dan teman-teman secara langsung, lebih mengerti pelajaran (apalagi matematika).
Walaupun masih terbatas tapi saya sangat bersyukur dengan hal ini. Semoga
pembelajaran tatap muka terus berlangsung hingga ke depannya.
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Pengalamanku Belajar di Masa Pandemi
 

Natalie Gracia Putri M-X IPS

           Saat aku menduduki kelas 8 semester 2 tiba–tiba saja di situ aku mendapatkan
pengumuman bahwa sekolah diliburkan selama 2 minggu. Entah, yang terlintas di
pikiranku hanyalah bahagia, senang, terbebas dari tugas, dll. Setelah 2 minggu berlalu
sekolah SMPku mengumumkan bahwa kita sudah tidak libur lagi melainkan
melanjutkan pembelajaran dari rumah. Yang masih menjadi pertanyaanku belakangan
ini, sebenarnya apa yang terjadi sehingga menimbulkan banyak hal yang baru? Setelah
saya melihat tv dan menonton berita rupanya ada virus yang berasal dari Wuhan, Cina
yang bernama Corona Virus masuk ke Indonesia, dikarenakan ada 2 orang asal Depok,
Jawa Barat yang masuk ke Indonesia membawa virus corona tersebut dari Cina.
Sejujurnya saya sangat tidak biasa dengan hal-hal baru yang diakibatkan Covid-19
yang mengharuskan kita untuk hanya diam di rumah, memakai masker, menjaga
jarak, dll. Tentunya juga belajar dari rumah menggunakan laptop dan hp yang
membuat saya sempat stress dan malas. Saat kelas 8 semester 2 saya melakukan
pembelajaran jarak jauh menggunakan laptop maupun hp untuk zoom mata pelajaran
yang berlangsung pada hari itu. Saya dulu di SMP zoom dari pagi hingga sore, sampai
mata saya capek dan pusing melihat ke laptop terus. Tugas juga saat di SMP sangat
menumpuk sehingga membuat saya frustasi, entah bagaimana caranya agar tugas
saya cepat selesai. Semua menjadi online semenjak adanya Covid-19, belajar online,
terima rapot juga online, ujian pun online. Akhirnya setelah beberapa bulan berlalu
saya mulai terbiasa dengan hal–hal baru tersebut, ya walaupun kadang masih
melanggar seperti sering keluar-keluar entah ke mana itu. Kelas 8 telah usai tibalah
kelas 9 yang ternyata masih online juga, kupikir setelah kelas 8 corona akan hilang
tetapi nyatanya tidak, kelas 9 juga masih berlangsung dan kelas 9 sangatlah
melelahkan karena banyak tugas dan ujian praktek yang menumpuk membuat saya
pusing dan suka menangis kalau mengerjakan tugas. Saat kelas 9 jujur saya lebih
memahami materi yang diberikan dan hasil–hasil ulangan juga memuaskan pada saat
itu, tibalah ujian akhir di mana itu juga dilaksanakan secara online menggunakan
website dari sekolah, 
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dan saat ujian akhir itu juga sambil nge-zoom jadi kita ujian akhir tersebut diawasi
lewat zoom oleh guru dan kita juga harus oncam, jadi tidak bisa menyontek, dan itu
sangat bagus karena melatih kejujuran para murid dalam mengejakan soal. Saat
kelulusan puji Tuhan SMP saya mengadakannya bisa secara offline walaupun sangat
terbatas dan ketat protokol kesehatannya. Saya juga menerima hasil dari ujian akhir
tersebut, ya walaupun hasilnya tidak sesuai ekspektasi tapi hasil tersebut sesuai
dengan usaha saya selama ini. Lalu setelah kelulusan saya memikirkan SMA di mana
ya. Saya mencoba daftar ke negeri tetapi tidak masuk karena umur yang kurang dan
nilainya juga belum memenuhi standar. Kemudian saya memilih untuk bersekolah di
SMA Santa Maria Yogyakarta dan tinggal di asrama karena jauh dari tempat asal. Saat
pertama kali saya masuk ke Stama saya sangat excited melakukan kegiatan yang ada
di Stama, tapi ternyata masih online juga. Saya pikir saat SMA saya akan merasakan
sekolah offline lagi, tapi ternyata tidak, walaupun tetap online saya tetap semangat
bersekolah di SMA Santa Maria, sebelum mpls saya sudah belajar materi-materi SMA
sedikit demi sedikit dengan mencatat dan memahami materinya. Setelah sudah selesai
mpls dan memang sudah mulai pembelajaran, saya senang karena saya bisa
menjawab apa yang ditanyakan guru dan saya bisa mengerjakan tugas–tugas yang
diberikan oleh guru secara cepat. Beradaptasi di SMA Santa Maria cukup cepat
dikarenakan semua muridnya perempuan dan lebih bisa mengerti satu sama lain. Yang
saya suka muridnya dari berbagai macam daerah mulai dari Sabang sampai Merauke
ada di sini. 3 bulan berlalu saya bersekolah di SMA Santa Maria ini saya mendapatkan
nilai hasil belajar saya selama setengah semester ini melalui ulangan tengah semester
dan saya senang karena hasilnya cukup memuaskan, walaupun ada beberapa
pelajaran yang mengecewakan saya karena tidak sesuai ekspektasi. Kesimpulannya
belajar di masa pandemic seperti ini ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi kalau
disuruh milih online atau offline saya bingung milih yang mana karena dua-duanya
ada enaknya ada enggaknya.
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Pengalaman ku dan kegiatan selama pelajaran online
 

Rut cicien- X IPS

Pelajaran online ini dimulai sejak kelas 8 SMP, di saat itu di kampung saya kita pergi ke
rumah guru untuk meminta tugas supaya mendapatkan nilai, karena terkendala
jaringan di masa itu. Di saat itu kita juga mengalami kesulitan mengerjakan tugas
karena belum mendapatkan penjelasan materi tetapi sudah dikasih tugas. Dan itu
berlanjut sampai ujian kenaikan kelas 9. Di saat kelas 9 itu saya sudah pindah ke
sekolah yang mungkin keberadaannya tidak beda jauh dengan kota tapi juga masih
sering terkendala jaringan, di saat itu saya kelas 9 itu kita juga masih online di sekolah
yang baru saya pindah. Tidak semua guru bisa diajak kerjasama karena terkadang
mereka tidak membalas wa di saat kita bertanya dan mereka hanya memberikan tugas
saja tidak disertai penjelasan. Tidak hanya kegiatan sekolah yang dilakukan secara
online. Ibadah pun kita melakukan dengan online di mana saat itu terasa kurang
suasananya karena terasa berbeda. Namun kita tetap mematuhi aturan pemerintah
agar Corona cepat mereda. Lalu lanjut di mana kita melakukan kelulusan secara
virtual karena belum diizinkan melakukan aktivitas yang menimbulkan keramaian.
Hingga sampai saat di mana kita masuk SMA, tepatnya di SMA Santa Maria
Yogyakarta. Di mana juga kita melakukan aktivitas secara virtual dimulai dari awal
masuk hingga saat ini banyak pelajaran dan pengalaman yang didapat di waktu yang
seperti ini.
Selama belajar online atau PJJ itu banyak sekali hal yang dialami mulai dari yang baik
dan tidak baik.
Selama belajar banyak rintangan yang harus dilalui mulai dari kendala jaringan, rasa
takut di saat ingin menjawab atau bertanya.
Dan juga banyak hal lagi, selama belajar online kita diharuskan banyak bersabar,
bersabar dalam menghadapi jaringan.
Dalam artinya tidak ada batasan untuk belajar selama masih ada kemuan dari diri kita
sendiri.
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PJJ Saat Pandemi
 

Vinsensia Kristi Putri-X IPS

Aku mulai belajar online sejak kelas 8 semester dua. Terdapat kabar bahwa gejala
Covid-19 sudah melonjak, dan banyak orang sudah terpapar Covid-19. Dan dikabarkan
bahwa semua sekolah ditutup hanya dua minggu. Saat itu aku dan teman-teman yang
lain senang dengan adanya berita tersebut. Seminggu kemudian kami dikabarkan lagi
minggu depan sekolah masih ditutup, dan para guru memberitahu akan diberi tugas
sekolah. Beberapa minggu kemudian sekolah belum memberikan informasi kapan akan
masuk sekolah.
 Sebelum belajar online saya masih belajar di sekolah saat sebelum diadakannya
sekolah online sekolah tempat saya termasuk sekolah yang paling akhir mengadakan
sekolah online. Tetapi sejak pelajaran online saya tidak bisa bertemu dengan teman dan
merasa bingung dengan materi yang tidak dijelaskan secara langsung oleh guru. Saat
awal sekolah online aku merasa bingung dengan sistem yang pertama kali digunakan
contohnya Google classroom, zoom, Google Meet dll. 
Selama belajar online aku menggunakan zoom untuk pertemuan dengan guru dan
teman-teman, namun ada beberapa mata pelajaran yang tidak menggunakan media itu
sehingga membuat aku bingung. Di sinilah pengalaman pertama aku merasakan
mengikuti ujian online mulai dari PTS hingga ujian USBN. Hingga sekarang aku telah
masuk ke SMA masih menggunakan online tapi sekarang materinya sudah lumayan
paham karena selalu dijelaskan melalui Google Meet, Zoom dan pemberian materi
melalui ppt. Saat pelajaran online selama ini badan ikut pegel karna kelamaan duduk
dan mataku jadi mudah lelah karena terlalu sering terkena radiasi. 
Tugas selama online juga nggak kalah banyaknya sama dengan sekolah offline
walaupun deadlinenya diberi waktu beberapa hari sampai seminggu aku tetap harus
mengerjakan hari itu juga atau jika dirasa tidak sanggup aku bisa mengerjakan besok.
Setidaknya tidak terlalu lama menunda tugas yang ada karena setiap hari tugas yang
diberikan sangat banyak sehingga tidak lupa. Terkadang belajar online menggunakan
Hp atau laptop membuat bosan ya walaupun dengan belajar online bisa membuka
beberapa situs dengan google tetapi beda rasanya jika bertatap muka langsung bisa
menikmati keadaan suasana kelas dan sekitar sekolah. 



Kumpulan Pengalaman Siswi SMA Santa Maria Yogyakarta Dalam Rangka
Bulan Bahasa 2021

29

 
Selama pjj ini juga beberapa kali terjadi hilang sinyal atau sinyal tidak stabil. Itulah
masalah yang setiap pjj saling berkaitan yang bikin kesel kalau ada situs yang harus
membutuhkan sinyal kuat. 
Tidak hanya sinyal saja yang membuat kesal dan pusing tetapi juga semua tugas dari
sekolah cukup membuatku pusing dan memory hpku penuh dengan dokumen-
dokumen dari sekolahan. Aku berharap Covid-19 segera hilang dan sekolah dapat
dibuka kembali sehingga bisa bertemu dengan teman-teman. 
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Pengalamanku Dalam Belajar dan Berkegiatan di Sekolah di Masa Pandemi 

 
Yose Marieta -X IPS

 Ketika covid mulai masuk ke Indonesia aku merasa tidak ada hal yang perlu
dikawatirkan. Pada awal sekolah meliburkan kami, aku dan temanku senang karena
bisa libur di semester akhir. Covid terus meningkat dan menyebabkan sekolah tidak bisa
dilakukan seperti biasa, perasaanku saat itu masih biasa karena aku mengira pandemi
akan segera berakhir. Tetapi nyatanya, sampai saat ini belum usai. Jika ditanya
perasaanku belajar di masa pandemi ini, ada senangnya dan ada tidaknya. Jika tidak
ada tugas maka bisa beristirahat dan bermalas– alasan. Terkadang aku menjadi malas
mengerjakan tugas sekolah karena belum paham materi yang disampaikan oleh guru.
Pada awal pandemi bapak dan ibu guru hanya memberi tugas, tidak dijelaskan materi
yang harus dipelajari .
 Hal itu membuat anak murid yang lain dan termasuk aku merasa malas untuk
mengerjakan tugas yang diberikan bapak dan ibu guru. Akan tetapi jika tidak
mengumpulkan tidak mendapatkan nilai dan membuat tugas menjadi tertumpuk hingga
ditagih oleh bapak dan ibu guru. Saat ada kegiatan sekolah pun rasanya tidak
menyenangkan karna dibatasi jumlah oarangnya. Dan biasanya yang mengikuti acara
atau kegiatan sekolah hanya anak osis dan bapak ibu guru, lalu dividio dan diunggah ke
channel youtube sekolah agar para murid yang tidak ada di situ bisa berpartisipasi
dalam kegiatan . 
Hal itu sangat membosankan bagi para murid dan aku sendiri karena tidak bisa
mengikuti kegiatan yang ada di sekolah seperti biasanya yang diselenggarakan secara
meriah oleh warga sekolah. Ketika kelulusan tiba kami pun masih berada di rumah
masing–masing karena covid semakin meningkat waktu itu. Rasanya sangat berbeda,
walaupun ada perpisahan secara virtual tetapi kami tidak merasakan momen kelulusan
dengan bahagia seperti kakak kelas yang dulu bisa merayakan kelulusan dengan meriah
.
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Waktu memasuki jenjang SMA rasanya begitu cepat terkadang aku masih merasa
seperti anak SMP. Saat SMA ini sangat menyenangkan karna mendapatkan teman baru
dan lingkungan yang baru. Aku memutuskan untuk sekolah di luar daerah untuk
mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman. Ya walaupun saat SMA masih virtual
tapi rasanya menyenangkan bisa berbaur dengan orang baru dan guru baru.
Terkadang aku agak kurang paham dengan materi yang disampaikan karena
terkendala oleh sinyal. Tetapi aku berusaha untuk memahami materi itu agar bisa
mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan mudah dan mengirim tugas
dengan tepat waktu tanpa harus di tagih. Walaupun terkadang tugas yang diberikan
guru sangat banyak, aku akan berusaha untuk mengerjakannya tepat waktu agar tidak
menumpuk dan menyebabkan malas untuk mengerjakannya dan aku berharap agar
pandemi cepat usai dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa.
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Cerita Pengalaman Mengenai Pembelajaran Online 

 
Nyoman Ella -X Ips

 
Pada saat saya masih SMP dari kelas 8 sudah mulai ada sekolah online. saat itu awal
mulanya hanya 2 minggu onlinenya. tapi tidak disangka sampai hampir 2 tahun aku
sekolah online pada saat aku kelas 9 aku sudah mulai berfikir mau sekolah mana
selanjutnya niatnya mau sekolah jauh tapi banyak orang bilang “juga bakal sekolah
online kok ngapain harus jauh-jauh." Pada saat itu aku berfikir oh benar juga tapi entah
kenapa tekadku mau sekolah bareng kakakku dan juga mau sekolah jauhku itu lebih
kuat. Jadi pada saat itu aku tidak memikirkan perkataan mereka dan fokus mencari
sekolah. Pada saat aku bilang kepada kakakku kalau aku mau sekolah di kota yang
sama dengannya, dia langsung mengatakan “Kamu boleh sekolah sini asal kamu asrama
dan juga isi siswanya cewe semua karena kakak takut kamu nanti di sini punya
pergaulan bebas." Jadi pada saat tahu alasannya, aku menyetujui dan aku mau sekolah
di tempat yang hanya ada perempuan semua. Aku mulai berangkat pada hari kamis dan
sampai hari jumat dari Palembang ke Jogja. Di Jogja aku sempat tinggal bersama
kakakku di kosannya. Tetapi hanya 1 minggu saja, kemudian aku langsung diajak ke
asrama. Pada saat ke asrama aku mulai risau “apa di sana bakal ada orang yang tinggal
sedangkan sekarang kan masih online. Mana ada yang ke asrama!” Tetapi pada saat
aku sampai, ternyata ada 1 teman dari Papua yang juga asrama. Hari itu mulai dari
yang tadinya hanya ada kami, di asrama sampai saat ini sudah rame. Tapi pada saat
rame ini juga pasti ada cerita di baliknya. Kuceritakan pengalamanku selama sekolah
online di sekolahanku saat ini. Awalnya aku merasa takut karena aku dari SD sampai
SMP selalu sekolah negeri. Tetapi pada saat SMA aku harus sekolah swasta karena
keinginan orang tuaku. Mereka belajar dari pengalaman kakakku. Mereka beranggapan
bahwa kalau sekolah swasta maka gurunya akan ketat dan anaknya bisa sekolah
dengan baik. 
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Memang benar apa yang dikatakan ayahku. Selama sekolah online ini para guru jarang
sekali rasanya tidak mengajar siswinya. Kecuali, pada saat lagi sibuk atau rapat
mungkin iya guru tidak akan mengajar. Tetapi di GM tetap saja selalu ada tugas. Dari
sinilah aku tahu bahwa guru-guruku ini tidak pernah yang namanya korupsi waktu.
Tetapi aku merasa risau karena jika pembelajaran online seperti ini aku tidak bisa
mengerti. Dan ternyata benar saja, dari BAB 1 matematika aku sama sekali tidak
mengerti penjelasannya, jadi aku takut jika ulangan offline nanti aku bagaimana.
Kesimpulannya, ada enaknya sekolah online, tapi ada juga nggak enaknya. Kalau
enaknya itu mungkin pada saat jam pelajaran kan kita nggak tatap muka jadi bisa
belajar sambil rebahan, kalau ada tugas. 
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Pengalamanku Dalam Belajar dan Berkegiatan di Sekolah Pada Masa Pandemi 

 
Twent Maria Angel Rettob - X IPS

 
Pengalaman saya akan saya tulis dari awal pandemi 2020. Dari tahun 2020 saya sudah
merasakan pembelajaran secara daring (dalam jaringan)/pembelajaran secara online.
Dari kelas 8 semester 2 sudah dilakukan daring. Awalnya dibilang libur dua minggu,
malah keterusan libur. Jika libur terus menerus guru akan bingung mendapat nilai
darimana dan kita sebagai murid juga ketinggalan pelajaran. Maka diberlakukan oleh
pemerintah pembelajaran secara online. Tetapi pembelajaran secara online ini sangat
tidak efektif.
Kenapa bisa dibilang tidak efektif? Karena menurut saya pembelajaran ini seharusnya
tidak dilakukan. Jika kita belajar secara online, kita belajarnya bermain-main dalam
artian bahwa pembelajaran secara online ini dilakukan oleh murid tidak serius. Murid
ketika daring bisa saja sambil makan, rebahan, main hp, bahkan tidur pun bisa.
Saya pun pernah melakukan beberapa hal tersebut. Saya ikut pembelajaran sambil
rebahan, sambil makan, sambil main hp, bahkan karena masih mengantuk saya pun
masuk daring hanya untuk absen. Nanti ketika saya dipanggil untuk menjawab
pertanyaan yang diberikan untuk saya, saya tidak bisa menjawab karena saya tidak
mengikuti/menyimak materi yang disampaikan oleh guru.
Ketika ujian online pun saya tetap membuka buku. Tetapi hasilnya tidak memuaskan
karena ketika pembelajaran online saya tidak serius, saya bermain-main, dan ketika
ujian saya tidak bisa menjawab soal yang dikasih walaupun saya sudah membuka
materi. Semenjak saat itu saya langsung merubah gaya/model belajar saya. Yang
awalnya saya bisa belajar di kasur, setelah ujian saya belajar di meja belajar. Dan untuk
kegiatan sekolah, selama online tidak diselenggarakan oleh sekolah. Waktu saya SMP
karena keterbatasan fasilitas, tidak ada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh
sekolah saya.
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 Sedangkan untuk sekarang SMA, sangat berbeda yang dulu tidak ada kegiatan.
Sekarang SMA memiliki beragam kegiatan, di mana itu sangat bagus karena walaupun
secara online kita tetap bisa terlibat kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh
sekolah. Untuk pengalaman saya dalam belajar di masa pandemi, yaitu tentunya sudah
berbeda. Sebelum dimulai pembelajaran tahun ajaran baru, saya sudah ada di Jogja
bahkan sudah masuk asrama. Jadi saya merasakan perbedaan itu.
Menurut saya sudah cukup efektif karena di SMA ini selalu ada GM, dan tugas-tugas
sehingga ini membuat kita tetap merasakan suasana sekolah walaupun secara online
dan kegiatan yang dibuat oleh sekolah yang pasti melibatkan siswi stama. Di sini saya
mendapatkan pengalaman bahwa tidak harus menang. Menang kalah dalam lomba itu
biasa yang penting kita sudah berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang
diselenggarakan oleh sekolah
Pembelajaran di SMA sudah efektif karena guru yang selalu aktif dan dibantu oleh
pengurus kelas agar teman-teman di dalam kelas tersebut bisa mengikuti daring,
sehingga ada kekompakan dan kerjasama antara sesama teman maupun dengan guru.
Dan pengalaman saya dalam kegiatan di SMA ini semua membuka bakat-bakat
terpendam saya dan membuat saya menjadi orang yang bertanggung jawab atas tugas
yang diberikan, menjadi orang lebih percaya diri, dan tentunya menambah pengalaman
saya.
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Pengalaman Selama Belajar Online

 
Adela Aguista Ceriel - X MIPA

 
Perkenalkan nama saya Adela Aguista Ceriel. Saya dari kelas X Mipa SMA Santa Maria
Yogyakarta. Saya berasal dari Sulawesi Tenggara, tapi sekarang udah tinggal di Asrama.
Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya dari awal PJJ sampai sekarang udah
masuk PTM. 
Pengalamanku selama belajar online banyak mengalami gangguan jaringan, di tempatku
di Sulawesi Tenggara jaringan lumayan lancar. Tapi kalau gangguan, itu bisa berhari-
hari untuk memperbaiki jaringannya. Belajar online juga belum tentu saya mengerti.
Kadang saya harus berulang-ulang baca PPT nya untuk paham satu materi saja. 
Tugas selama belajar online juga banyak, tapi biasanya tenggatnya lama. Jadi untuk
kerjanya bisa dicicil karena tugasnya banyak banget. Saya di rumah jaringannya pakai
wifi, dan itu jarang banget beli kouta data biasa. Jadi kalau biasanya ada pemadaman
lampu bergilir, tidak sempat lagi ikut PJJ dan pasti ketinggalan pelajaran. Kalau pun ada
kuota kalau mati lampu pasti jaringan juga bermasalah. Biasanya pemadaman bergilir
itu lama berjam-jam. Tapi jarang terjadi pemadaman, mungkin setahun 2 kali. 
Pada Saat PTS kemarin juga ada banyak kendala jaringan yang saya alami. Hari pertama
sampai hari keempat itu jaringan Indihome dan jaringan Telkomsel ada perbaikan di
bawah laut. Jadi jaringan Telkomsel di Sulawesi terjadi kendala sangat panjang. Untuk
buka e-learning aja susah banget sampai beberapa mata pelajaran terlambat kumpul
karena jaringan. Untuk soal yang kirim gambar saya tidak kirim gambarnya. Malah saya
ketik karena tidak bisa untuk proses dan jaringannya lemot banget. Tapi puji Tuhan
sekarang sudah PTM, udah bisa ke sekolah lagi ketemu dengan teman. Yang biasanya
lewat GM sekarang udah bisa tatap muka langsung, tidak mikir jaringan lemot atau
hambatan jaringan. Sudah bisa ketemu dengan bapak ibu guru juga, walaupun harus
melewati protokol kesehatan ketat, dan belum semua teman juga yang datang dan
ketemu langsung, masih ada yang PJJ. Saya sendiri mau ikut PTM, agar nantinya kendala
jaringan yang sering terjadi di tempat saya sebelumnya tidak menjadi hambatan lagi.
Dari SMP juga sudah online dan itu bikin nilai saya anjlok turun drastis, karena
terhambat materi dan jaringan, tugas tugas juga yang banyak ngga bisa kontrol tugas
lagi.
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Akhirnya tugasnya numpuk dan bingung kerjainnya dari mana aja, bikin nilaiku di SMP
turun baget. Dan tiba-tiba aja masuk sekolah harus ujian secara offline, sedangkan
saya sendiri banyak belum paham dengan materi yang diberikan oleh guru waktu SMP
dan materinya pun jarang dikirimkan, langsung tugas saja. Untungnya selama di SMA
materi yang berikan waktu PJJ bisa di-share-kan lagi oleh bapak ibu guru. Menurut
saya itu sangat bagus karena bagi siswi yang belum paham bisa membaca materinya
lagi, dan kalau Ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. 
Ini cerita pengalaman saya selama PJJ. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima
kasih
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Pengalaman Pembelajaran di Masa Pandemi

 
Agnesia Nadine Ivanda Salamanang - X MIPA

Hai... Perkenalkan saya Agnesia Nadine Ivanda Salamanang biasa dipanggil Nadine, di
sini saya mau bercerita tentang pengalaman belajar di masa pandemi seperti ini. Pada
masa Pandemi Covid – 19 ini pembelajaran di Indonesia atau bahkan hampir di seluruh
dunia pasti mengalami gangguan. Mulai dari gangguan teknis pembelajaran sampai
gangguan pada psikologis guru dan peserta didik. Nah, gangguan-gangguan ini tentu
saja menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan. Tak terkecuali dengan dunia
pembelajaran di sekolah, semua kalang kabut sehingga terkesan tak siap menerima
perubahan mendadak ini. Virus corona datang tiba-tiba saja tak diundang menyeruak
menjangkiti manusia. Termasuk menjangkiti dunia pendidikan di Indonesia.
Pembelajaran di masa pandemi seperti ini awalnya saya sangat tidak terbiasa dengan
pembelajaran daring di masa pandemi, sangat susah menyesuaikan diri dengan metode
pembelajaran melalui via online. 
Banyak halangan dalam belajar daring ini seperti jaringan kurang memadai, saya juga
kurang cepat dalam memahami pelajaran lewat online yang kemungkinan besar waktu
pelajaran yang sangat sedikit dibanding biasanya. Pelajaran lewat online yang saya
sudah alami hampir satu tahun lebih bisa dikatakan bahwa saya kurang mendapatkan
ilmu, kurang cepat mencerna ilmu.
Semuanya harus saya pelajari lebih dalam sendiri walaupun saya juga kurang mengerti.
Meskipun begitu, pembelajaran harus terus berlanjut. Setiap sekolah termasuk para
stafnya tak kehilangan akal untuk mencari solusi segala kekurangan di tengah
mewabahnya pandemi. Para guru memiliki cara masing-masing dalam menyikapi
kekurangan ini. Capeknya mata di depan alat elektronik terus menyebabkan saya sering
cepat lelah, kadang mata perih, bahkan hingga sakit kepala yang tidak biasa. Beberapa
hari saya lalui dengan keadaan seperti itu, di sela itu juga orang tua saya menganjurkan
saya untuk selalu makan teratur, mengatur waktu dengan baik ada waktu belajar dan
waktu istirahat tidak sepenuhnya hanya untuk belajar, mengatur pola makan seperti
makan makanan yang bergizi serta banyak minum air putih dan selalu istirahat yang
cukup agar badan tetap sehat bugar.
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Awalnya saya tidak tahan dengan keadaan yang menurut saya membuat saya
terkekang dengan ini semua, namun secara perlahan saya berusaha untuk
menyesuaikan diri dengan keadaan di mana virus Covid-19 yang sedang melanda bumi.
Ya saya harus bisa…!
Seiring berjalannya waktu saya mulai terbiasa dengan keadaan yang sudah disarankan
pemerintah pada masa pandemi sekarang, dengan dukungan keluarga terutama kedua
orang tua, dukungan Gereja, dukungan teman-teman, dukungan sahabat, dukungan
masyarakat sekitar, saya bisa melewati pembelajaran melalui online dengan baik
walaupun tidak sebaik pembelajaran melalui offline yang sudah biasa dan menjadi
kebiasaan sebelum masa pandemi Covid-19 sekarang ini.
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Pengalamanku Dalam Belajar dan Berkegiatan di Sekolah Selama Pandemi”

               
Angelina Beathrix - XMIPA

 
   Kegiatan sekolah dalam masa online adalah rutinitas 5 hari berturut-turut. Senin
sampai Jumat tiada hari tanpa kegiatan sekolah, memulai pelajaran online saat masih
di kelas 8 di pertengahan bulan September. Sungguh itu sangat menyebalkan. Awalnya
saya pikir itu hanya selama beberapa bulan, ternyata itu hanya pembohongan publik.
Yaaaa, saya harus menuruti peraturan pemerintah dan sekolah. Kami memulai
pelajaran online. Saat pelajaran daring bulan pertama menurut saya biasa saja, malah
sangat enak. Tapi lama-kelamaan nilai saya menurun. Itu sangat frustasi, saya belajar
giat agar naik kelas 9. Mungkin nilai saya hanya berapa persen naik, tetapi sudah
cukup kalau saya mampu belajar dipandu secara online. 
 Dalam beberapa bulan kemudian, diri saya sungguh pemalas bahkan jarang belajar.
Hanya saat ujian saja belajar. Itu sungguh berbeda dari diri saya. Saat mengalami
kelulusan menjelang SMA, Puji Tuhan nilai saya diterima di Sekolah SMA St. Maria
walau tetap melakukan tes untuk pembagian kelas. Selama beberapa bulan belajar
online, itu menyusahkan, saya tetap tidak fokus, bahkan ilmu yang diterima saat
online hanya sedikit, jadi saya hanya ingin sekolah kembali normal. 
 Dan saat masa pengumuman dikirimkan “sudah boleh masuk sekolah”, itu menurut
saya sangat mendadak bahkan saya menanyakan dalam hati “apakah corona sudah
selesai, mengapa pemerintah membuat peraturan tersebut?” Tetapi senang, takut,
gugup karena akan direncanakan tatap muka. Yaa jadi kesan saya selama online
sungguh menyusahkan, banyak enak di rumah, sulit fokus terhadap pelajaran dan
menerima ilmu sangat sedikit. 
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Pengalamanku
 

Allodya Kanaya Tiffany Susmiko - X MIPA
 

Hai perkenalkan nama saya Allodya Kanaya Tiffany Susmiko. Saya dari kelas X MIPA. Di
sini aku ingin menceritakan pengalamanku saat belajar di saat pendemi ini. Pertama
kali tertarik untuk msuk ke SMA Santa Maria karena kakak sepupu dan mama aku
bersekolah di sana dan denger-denger sekolah SMA Santa Maria cukup bagus. Juga
sekolah yang mengkhususkan untuk sekolah wanita. Saya juga ingin menjadi wanita
mandiri, tidak pemalu. Muridnya berasal dari berbagai daerah dan bahasanya juga
berbeda dengan kita yang orang Jawa asli, yang keseringan setiap hari menggunakan
bahasa jawa ngoko. Sekarang jika berbicara dengan teman-teman menggunakan
bahasa indonesia.
 Waktu itu juga sempet takut kalau guru-gurunya galak. Ternyata guru-gurunya juga
seruuu. Takut juga kalau kakak kelasnya ada yang bully gitu, ternyata juga gak ada
bullying. Awalnya saat pembagian kelas aku kaget karena bisa masuk di kelas MIPA.
Tidak sangka, sempat hampir putus asa karena takut kalau gak masuk kelas Mipa.
Mama juga suruh ke IPA dan aku memilih jurusan IPA karena ingin seperti tante dan
suaminya yang menjadi dokter hewan. Alasan saya ingin menjadi dokter hewan adalah
saya sangat suka dengan hewan. Apalagi kalu hewannya lucu, dan bisa membantu
anjing yang sedang sakit. 
 Selama PJJ berlangsung, saat awal masuk kelas saya sanggat malu untuk
memperkenalkan diri di depan teman-teman waktu itu. Guru-guru yang sabar untuk
menjelaskan materi walaupun secara online walaupun ada kendala di jaringan murid
ataupun guru yang sedang mengajar. Walaupun kita belajar jarak jauh kita harus tetap
semangat untuk mengapai cita-cita yang kita impikan sejak dulu. Harus bisa memotivasi
dan memberikan semangat untuk diri kita sendiri.
 
 TERIMA KASIH
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Pengalamanku
 

Brigita Aurellia - X MIPA

HAIIIIIII, nama saya Brigita Aurellia W. Bisa dipanggil Gita atau Brigita. Saya lahir di Duri
pada tanggal 10 april 2006. Saya adalah anak ke-2 dari 2 bersaudara. Saya berasal
dari SMP Cendana Pekanbaru. Saya berasal dari kelas X MIPA.
Dan ini merupakan pengalaman serta testimoni saya terkait pembelajaran di kala
pandemi 2020, awal dari pandemi Covid-19 ini berlangsung. Datangnya pandemi ini
membuat banyak sekali kegiatan kita terhenti, mulai dari beribadah, bekerja, jalan-
jalan serta kegiatan belajar mengajar. Ramainya kasus pada masa itu, membuat
sekolah libur hingga 2 minggu yang akhirnya sekolah menjadi daring hampir 2 tahun.
Kasus Covid-19 yang semakin meningkat, membuat sekolah tidak dapat
menyekolahkan anak muridnya, dengan tujuan agar para murid tidak tertular.
Akhirnya diberlakukanlah sekolah secara daring, yang di mana hal itu dilakukan secara
online oleh masing-masing siswa siswi di rumah masing-masing. Semenjak saat itu
pertemuan serta tugas-tugasnya diberikan secara online melalui berbagai media mulai
dari zoom, google meet serta lainnya. Pengalaman saya melakukan pembelajaran
secara daring dimulai dari kelas 8 SMP Semester 2. Bulan itu, seharusnya seminggu lagi
kami akan berangkat study tour, namun karena pandemi akhirnya kegiatan tersebut
dibatalkan. Sejujurnya kami awalnya mengira libur 2 minggu lalu kami akan
melaksanakan study tour tapi yah akhirnya zonk ☹
Tentunya awal-awal pelajaran online masih merasa aneh karena melakukan
pembelajaran dari rumah di mana kita hanya duduk di depan layar gadget kita dan
tidak harus berangkat ke sekolah. Namun lama kelamaan tentunya kita terbiasa. Bagi
sebagian orang mungkin belajar langsung di sekolah akan membuat mereka lebih
paham akan materinya,tetapi untuk sebagian orang mereka ada beberapa yang lebih
paham online, dengan alasan mereka bisa lebih fokus .
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Belajar online ini sendiri ada suka dukanya juga. Sukanya: kita jadi tidak perlu ribet-
ribet untuk datang ke sekolah (bagi murid yang letak rumahnnya lumayan jauh)=
efesiensi waktu. Dukanya: terkadang di beberapa rumah siswa jaringan sangat susah
didapat, sehingga ketika guru sedang menjelaskan lewat zoom (atau aplikasi lainnya)
suara guru yang didengar murid putus-putus (tidak bisa didengar secara jelas, kadang
juga sharescreen guru tidak bergerak dengan lancar, ataupun kadang  kendala
jaringan oleh bapak ibu guru. Alternatif lain biasanya para guru hanya memberikan
murid tugas, walaupun kadang saya suka menunda mengerjakan dan akhirnya harus
terburu-buru ketika akan mendekati deadlinenya, (but harus tetap enjoy, kerjain+
Spotify) atau sambil nonton bisa juga, apapun yang ternyaman aja. YANG PENTING
SELESAI TUGASNYA!
Akhir-akhir ini semenjak ditemukannya vaksin untuk usia di bawah 17 tahun, serta
pandemi mulai reda. Pemerintah mulai memperbolehkan murid-murid untuk
melakukan PTMT (Pembelajaran Tatap Muka Terbatas). Dengan itu para murid yang
merasa kesulitan dalam bersekolah online dapat melakukan pembelajaran tatap
muka, tetapi juga jika ada persetujuan oleh masing-masing orang tua. Namun apapun
pembelajaran yang kita pilih, kita harus tetap fokus dan terus semangat .
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Pengalaman Selama PJJ

 
Carola Taradhea Putri -X MIPA

 
PJJ merupakan pembelajaran jarak jauh yang sudah dilakukan oleh sekolah SMA
SANTA MARIA. Kegiatan PJJ ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran wabah virus
Covid-19 di Indonesia. Kegiatan ini sangat berguna sekali saat di masa pandemi, namun
ada juga kurangnya bagi siswa atau pelajar.
Pengalamanku saat PJJ adalah: awal-awal PJJ aku merasa senang karena saat itu aku
masih berfikir ke arah libur. Tetapi semakin lama aku merasakan kesulitan dalam
belajar karena materi yang diberikan terkadang masih belum bisa masuk ke otak
sehingga nilaiku pun juga ikut menurun. Saat SMA aku berkata kepada diriku sendiri
walaupun PJJ tetapi aku harus bisa mengejar materi yang diberikan dan belajar
dengan baik agar mendapatkan hasil yang maksimal juga. Kendala yang terjadi saat
PJJ jadalah sinyal dan juga jaringan yang kurang bagus. Aku beryukur sekali memiliki
teman-teman yang baik, karena saat aku kesulitan mereka membantuku dan juga kita
saling membantu satu sama lain. Mulai tanggal 18 Oktober 2021, SMA SANTA MARIA
sudah memberlakukan pembelajaran tatap muka yang pastinya menggunakan
protokol yang ketat dan juga semua siswi harus sudah divaksin. Namun dengan adanya
pemberlakuan ini aku senang sekali karena dapat bertemu dengan teman-teman, dan
materi yang diberikan dapat kumengerti dengan baik. Saat pertama kali aku bertemu
dengan teman-temanku, aku merasa senang sekali karena kita saat PJJ sudah akrab
sehingga saat offline kita semua menjadi tambah akrab. Aku berharap semoga virus
Covid-19 ini segera dapat diobati dan semua orang di dunia ini dapat melakukan
aktivitasnya seperti biasa.
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Pengalamanku

 
Christina Lisa Novita Sari - X MIPA

 
Hai, namaku Christina Lisa Novita Sari dari kelas X MIPA. Aku sekolah di SMA Santa
Maria Yogyakarta (stama). Saya belajar online di rumah. Saya belajar secara daring
selama 3 bulan, setelah PTS SMA Santa Maria Yogyakarta diperbolehkan untuk PTMT.
Di SMA Santa Maria ada 3 jurusan yaitu MIPA, IPS, dan IBB. Saya mengambil jurusan di
MIPA dan juga mengambil ekstra cherleeader. Di kelas saya setiap jam pembelajaran
pasti menggunakan media Gmeet untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar dan
jika guru mapel sedang ada acara para siswi hanya diberi ppt pembelajaran dan diberi
tugas melalui GoogleClass atau elearning.
Pengalaman belajar masa pandemi ini awalnya sangat sulit menurut saya. Jika diberi
tugas yang cukup banyak mereka mengeluh dan setelah beberapa bulan ini
menjalankan belajar online sudah lumayan bisa mengikuti kegiatan pembelajran. Saya
terkadang mengalami kesulitan, mulai dari jaringan internet yang tidak stabil, motor
yang lewat depan rumah, rumah tetangga yang sedang direnovasi dan sebagainya.
Ada juga dampak positif dari belajar di rumah, seperti kita banyak mempunyai waktu
di rumah bersama keluarga, waktu efisien belajar karena kita bisa belajar dan ini
mengerjakan tugas kapan dan di mana saja.
Sekolah sudah cukup banget memfasilitasi kita buat belajar, ngebuat gimana caranya
biar kita bisa bener belajar, tatap maya semaksimal mungkin, tetapi saya pribadi
nggak nyaman dengan sistem online di masa pandemi seperti ini. Tidak bisa
bersosialisasi, nggak bisa bercanda ketika bertemu dengan teman-teman secara
langsung, misalnya juga ada pelajaran yang lebih enak kalau tatap muka secara
langsung. Kondisi tempat tinggal sebenarnya cukup nyaman, hanya terkadang sinyal
tidak stabil (saat hujan) sehingga kualitas video tatap maya tidak maksimal,namanya
juga belajar dan bersekolah, pasti ada aja sulitnya. Katanya pepatah, kalau mau sukses
kita harus ngelewatin rintangan dulu entah rintangan apa tetapi mau dan tidak mau
kita harus benar-benar melewatinya biar bisa jadi orang sukses.
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“ Pengalamanku “

 
Cinly Eka Wiyanti Mato’ori-X MIPA

Pengalamanku saat pembelajaran jarak jauh dari SMA Santa Maria Yogyakarta ke
Sulawesi tengah sungguh sangat menyenangkan. Namun banyak kendala yang terjadi
saat pembelajaran jarak jauh tersebut, karena jauhnya jarak dari Yogyakarta ke
Sulawesi tengah. Contohnya semacam jaringan yang jelek, kehabisan kuota, dan yang
lainnya. Namun itu tidak akan mematahkan semangatku untuk belajar dan menuntut
ilmu di Stama. 
Tapi pengalaman buruk saat pembelajaran jarak jauh ini adalah saat lagi penilaian
tengah semester, tiba-tiba ada pemadaman listrik. Di tempat saya ketika ada
pemadaman listrik, jaringan juga akan hilang. Karena itu saya menjadi panik karena ini
kali pertama saya mengikuti pembelajaran jarak jauh. Karena di tempat saya
pembelajarannya tidak dilakukan online menggunakan Zoom maupun Google meet,
jadi setiap hari Senin harus mengambil soal dan materi dari guru, dan pada hari Sabtu
harus mengantarkan kembali jawaban dari soal yang telah diberikan.
Saya minta tolong mama untuk meminta ijin karena internet dan listrik lagi
bermasalah. Setelah diberikan pengarahan dari guru, saya tidak menjadi  panik dan
jadi tenang.
Beberapa minggu setelah PTS saya sudah bersedia untuk masuk asrama SMA Santa
Maria yang penuh dengan rasa kekeluargaan. Tetapi setelah ke Jogja, saya mengikuti
karantina selama 4 hari lamanya sampai saya bisa bergabung bersama teman-teman
saya. Di asrama saya sangat senang karena Suster, Bu Hesti, Mbak Vera, Mbak Tutut,
dan ibu serta bapak yang ada di asrama sudah seperti orang tua kami. Maka dari itu
saya senang bersekolah di SMA Santa Maria. 
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Pengalamanku Dalam Belajar dan Berkegiatan Selama Masa Pandemi
 

Cynthia Mayra Dena - X MIPA
 

Haiii...kenalin, namaku Cynthia Mayra Dena. Biasa dipanggil Cynthia atau Thia juga bisa
(terserah dehh), lahir di Sleman, 12 Mei 2006 dan menetap di pulau Sumba. Aku
sekarang bersekolah di SMA Santa Maria Yogyakarta, kelas 10 jurusan Mipa. Jadi,
sekarang aku mau cerita sedikit tentang pengalamanku selama masa pandemi Covid-19
ini….. Covid-19 pertama kalinya masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020, saat di mana aku
duduk di kelas 8 SMP. Tidak lama setelah itu, muncul pemberitahuan dari sekolah untuk
libur selama 2 minggu, dan yahh berlanjut menjadi 1,5 tahun. Entah kenapa bagi aku hal
itu seru juga, mungkin karena tidak perlu ke sekolah, tidak perlu ketemu guru yang
galak, tidak perlu bangun pagi-pagi (ya karena aku mager huhuhu) dan bisa tetap tinggal
di rumah sama mama dan adikku. Tapi itu tidak berlangsung lama, karena setelah itu
muncullah berbagai macam tugas yang diberikan oleh guru. Di sisi lain juga aku jadi tidak
bisa selalu ketemu teman, beda kalau ke sekolah. Lama-lama juga jadi bosan di rumah,
bosan ngerjain tugas juga. Tapi mau bagaimana lagi, tugas memang harus dikerjakan
karena itu kewajiban kita dan kalau tidak dikerjakan ya tidak dapat nilai.
Waktu SMP kami tidak menggunakan Zoom, Google meet, E-learning, dan Classroom tapi
guru langsung memberikan materi dan tugas melalui pesan WA. Oleh karena itu, waktu
pertama masuk ke SMA, di mana harus menggunakan aplikasi seperti zoom, google
meet, dan lainnya aku jadi kesusahan dan bingung. Tetapi, lama kelamaan aku mulai
terbiasa dan merasa mudah dalam menggunakan aplikasi tersebut. Selama mengikuti
PJJ di STAMA, banyak hal baru yang aku pelajari. Selain itu juga, aku bisa lebih mengenal
siswi Stama dari berbagai daerah, suku dan agama yang tentunya memiliki kepribadian
yang berbeda-beda. Walau belum pernah bertemu secara langsung, tapi sudah dapat
mengenal satu sama lain lewat Google meet dan pesan WA.  Proses pembelajaran di
STAMA juga cukup berbeda waktu aku masih SMP, seperti proses pembelajaran yang
menggunakan Google meet, classroom dan E-learning ya walaupun awal-awal
menggunakan e-learning aku masih merasa kesusahan dan sedikit bingung, tapi
sekarang udah mulai bisa. Kadang aku juga mengalami beberapa kendala, seperti
jaringan tiba-tiba hilang, mati lampu dan laptop error.
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  Itu beberapa kendala yang sering aku hadapi selama PJJ. Waktu pts ini juga aku
sempat mengalami kendala, tiba-tiba jaringan aku tidak stabil huhuhu* ceritanya
nangis. Padahal waktu itu aku lagi ngerjain soal dan hasilnya aku cuma bisa ngerjain 3
soal (no 3 ga sampe habis) itu karena jaringan tidak bisa diajak kerja sama. Dan yahh,
karena aku udah jawab jadi jawaban aku langsung disimpan dan ga bisa ngerjain ulang
lagi. Waktu aku cuma habis buat cari tempat yang jaringannya bagus dan sama aja.
Akhirnya nilai aku di bawah rata-rata padahal soalnya tidak terlalu susah (masih bisa
dijawab lahh), tapi karena jaringannya bermasalah nilai aku jadi tidak tuntas atau di
bawah rata-rata. Mau marah tapi marah ke siapa? (kalau marah tu bawaannya pengen
mukul,iya kan?..tapi kalau marahnya ke jaringan terus mukulnya gimana? Emang bisa?
huhuhu) Soalnya juga waktu itu di daerah aku emang jaringannya lagi trouble. Tapi
udahlah …. bagi aku lewatin aja masalah itu karena itulah kehidupan. Kalau hidup tidak
punya masalah berarti itu tidak hidup. Artinya setiap kehidupan pasti ada masalah, dan
kita harus bisa melewati masalah itu. skip..
Walau aku baru masuk ke Stama selama 4 bulan, tapi aku udah rasa nyaman dan suka
sama Stama. Bukan tanpa alasan aku bisa suka sama stama tapi ya bagi aku karena
Guru-guru di Stama semuanya baik, keliatan galak padahal tidak galak sama sekali
(beda waktu SMP hampir semua galak), semua siswi Stama juga bagi aku baik-baik
semua, ramah terus mau membantu satu sama lain juga. Ini hal yang buat aku jadi suka
dan nyaman sama Stama. 
Sekian pengalaman dari aku, tetap semangat untuk mengerjakan tugas, karena itu
memang kewajiban kita. Semangat aja…buat yang udah baca ����� .  
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Pengalaman Pembelajaran Online ku
 

Devina Christabella Paulian -  X MIPA

Selama hampir 3 bulan, aku melakukan kegiatan pembelajaranku di rumah. Kegiatan
belajar ini dinamakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Karena tingkat kasus covid yang
terus meningkat, pemerintah daerah memutuskan menerapkan metode belajar dengan
sistem daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kegiatan PJJ sekolah kami dilakukan
setiap hari senin sampai jumat mulai dari pukul 07.30 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB. 
 Semua materi dan tugas-tugas disampaikan melalui google meet dan dikumpulkan
melalui google classroom. Ulangan harian dan PTS pun juga dilakukan secara online.
Biasanya jika ada lomba atau informasi tambahan mengenai kegiatan di sekolah, guru
akan menyampaikannya lewat grup whatsapp kelas. 
Selama adanya penerapan sistem belajar daring, kebanyakan kami para murid lebih
sering mencari informasi di internet daripada di buku. Membuat tugas pun lebih sering
melalui Word ataupun membuat Power Point daripada di buku tulis. Kami pun selalu hadir
dalam kegiatan belajar yang dilakukan melalui aplikasi google meet. Semua ini berubah
dengan sendirinya semenjak kegiatan pembelajaran dilakukan di rumah. Dari sini, guru
harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap efektif berjalan meskipun siswanya
berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai
inovasi dengan memanfaatkan media daring (online)
Selama kegiatan PJJ berlangsung, aku lebih banyak menghabiskan banyak waktu di depan
laptopku. Mulai dari pertemuan untuk membahas materi sampai dengan mengerjakan
tugas. Hal ini membuat aku sedikit kelelahan. Terkadang aku pun merasa sulit untuk
mencerna materi yang disampaikan oleh guru dibandingkan dengan sekolah tatap muka.
Pekerjaan rumah yang diberikan pun lumayan banyak sehingga terkadang aku merasa
pusing dan kesulitan untuk mengerjakannya. Belum lagi aku seringkali kurang fokus
dalam kegiatan belajar dengan sistem online, sehingga kadang-kadang aku melewatkan
tugas yang diberikan guru karena terfokus dengan kegiatan lain. Walau begitu, di sisi lain,
aku juga merasa cukup senang dengan kegiatan PJJ. Walau pembelajaran dilakukan
secara online, aku merasa guru-guru di sekolah kami tetap semangat dalam
menyampaikan materi.
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 Mereka tidak pernah lupa untuk selalu mengingatkan kami akan tugas-tugas yang
belum terselesaikan. Selain itu mereka berusaha untuk membuat kegiatan belajar lebih
menarik dengan tampilan power point yang menarik ataupun memberikan sedikit
candaan di tengah pembelajaran agar kami tidak ngantuk atau bosan. Selain itu, kerja
sama yang baik antara guru, murid, dan orang tua menjadi faktor penentu agar
pembelajaran daring lebih efektif.
Dari semua ini, pelajaran yang dapat saya ambil adalah bagaimana pun situasinya, kita
harus bisa mengontrol diri kita sendiri agar tetap giat belajar walau tidak dipantau oleh
guru dan orang tua secara langsung. Hal ini penting, mengingat kita semua merupakan
generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan dan mengembangkan karya-karya
negara. Selalu ambil sisi postif dari hal-hal yang telah kita lakukan. 
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Pengalamanku Ikut PJJ di SMA Santa Maria Selama Pandemi

 
Fransisca Desty Adventia Marsiwi -  X MIPA

 
Hola, bonjour dan nihao. Kembali lagi bersama Barbie di sini. Ehehehehe, bercanda, aku
bukan boneka, boneka, boneka, ehem kerasukan Kekeyi bentar. Oke, jangan kaku-kaku
ya, sahabat! Kenalin aku Fransisca Desty Adventia Marsiwi, panggil aja Mars. Aku
pindahan dari planet Mars, di sini aku mau cari pengalaman sekolah di Bumi. Kebetulan
aku dikasih tau sama makhluk Bumi kalau ada sekolah homogen khusus perempuan,
apalagi kalau bukan SMA Santa Maria Yogyakarta. Aku kaget pas tau ada sekolah
khusus perempuan selain Stella Duce 1 Yogyakarta.
Jujur, aku daftar ke sekolah ini karena rekomendasi orang tuaku, awalnya aku bener-
bener gak tau Stama itu di mana, sekolah asrama atau nggak dan aku gak tau kalau
Stama ternyata sekolah khusus perempuan. Jadi, waktu aku daftar ke sekolah ini, aku
bener-bener gak tau apapun tentang Stama kecuali lokasi tempatnya. Tapi, kasih aku
pengalaman tersendiri ‘Mars mendaftar ke sekolah yang gak dia tau’, berasa kayak
misteri karena gak tau apa-apa dan setelah tau kayak…surprisee!! Kukira bakalan flat
kalau sekolah di sini, dan ternyata TADAAA, gak ngebosenin sama sekali, sekolahnya
bagus banget, temen-temen yang lain juga seru-seru, guru-gurunya asik banget parah,
apalagi yang masih muda! Gak nyesel sama sekali daftar di sini.
Kecewa banget karena ini pandemi dan mengharuskan buat PJJ, sementara aku pingin
banget kenalan secara langsung sama temen-temen dan guru-guru di Stama.
Walaupun sekarang Stama udah menyelenggarakan PTMT tapi, aku belum bisa ikut T_T
sedih banget huhuuu. Tapi, gak apa-apa, karena PJJ juga seru. Selama PJJ ada aja
peristiwa-peristiwa yang bikin kesel, marah, sedih, seneng, ngakak sampe njungkel,
dan masih banyak lagi. Pasti juga banyak kendalanya entah itu bangun kesiangan,
jaringannya super lemot, telat join google meet, laper pas jam pelajaran, dan yang
lainnya. lama PJJ ini aku gak merasa kesulitan dengan proses pembelajarannya yang
menggunakan google meet, google classrom atau zoom sebagai sarana utamanya.
Sebenernya agak lupa apa yang kurasain selama PJJ, tapi secara keseluruhan, aku gak
merasa kesulitan se. 
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Kalau kesusahan palingan karena gak ngerti materinya dan cuma bisa planga plongo
hah hoh hah hoh. Selama PJJ ini juga guru-guru menjelaskan materi dengan rinci,
gampang dipahami, kalau aku gak ngerti ya berarti karena otakku lagi ngelag, guru-
guru juga sabar dan kasih kesempatan murid-murid untuk bertanya di bagian akhir.
Selama PJJ ini juga Puji Tuhan lancar, mungkin kendalanya kebanyakan dari aku
sendiri karena aku anaknya agak teledor (sedang mencoba untuk menyangkal,
padahal aku anaknya teledor banget ), selama PJJ aku banyak ketawa, terhibur
banget sama guru-guru yang ngajar sambil ngelucu atau ngerandom (kayak pak
Handy), apalagi sama anak-anak kelas MIPA yang sengkleknya gak karuan (saya
terkecuali ya aowkaowk). Intinya PJJ di Stama seru, PJJ aja seru, apalagi PTMT. Bener-
bener gak sabar buat ikut PTMT karena pingin ketemu guru-guru dan temen-temen
yang lain secara langsung.
Sekian pengalamanku selama PJJ, makasih untuk kalian yang mau baca
pengalamanku. Nantikan kedatangan Mars hanya di Stama. 

Ikan badut makan batagor
 Kalau laper ya makan
 Nanti kubawain daun kelor
 Tunggu aku ya kawan

Kyaaa >3<
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Pengalamanku

Gabrielle Clarisse Liont - X MIPA 

Nama saya Gabrielle Clarisse Liont (biasa dipanggil Gaby) dari kelas X MIPA dan ini
adalah pengalaman saya belajar dan berkegiatan di sekolah SMA Santa Maria
Yogyakarta di masa pandemi selama 3 bulan.
Awal memulai pembelajaran online, jujur saya merasa tertekan. Kesehatan saya secara
mental maupun fisik pun mulai menurun. Namun teman serta keluarga saya
memberikan saya banyak dukungan yang membantu saya maju sehingga saya bisa
masuk sekolah Santa Maria Yogyakarta.
Walaupun berada dalam situasi yang tidak mendukung, murid-murid Stama tetap
bersemangat dalam kegiatan belajar. Sama dengan guru-guru Stama, mereka juga
tekun serta bersemangat dalam kegiatan belajar-mengajar dan memberikan ilmu baru
kepada para siswi di Stama. Meski dalam pandemi, sekolah Santa Maria tetap gigih
dalam mematuhi larangan & peraturan yang berhubungan dengan penyebaran virus
COVID-19. 
Tidak hanya itu, guru-guru di Santa Maria Yogyakarta juga baik dan ramah ketika
berkomunikasi dengan para siswi-siswi yang ada. Meski beberapa murid agak lamban
dalam memahami pelajaran, para guru tidak marah maupun kecewa, tetapi dengan
sabar mereka ajari para murid tersebut dengan cara yang dapat dipahami mereka.
Selain itu, para guru juga mudah sekali bergaul dengan siswi-siswi di Santa Maria,
bahkan suka bercanda dengan murid-murid. 
Murid-murid di sini juga sangat ramah dan mudah berteman dengan siapapun. Mereka
mau bergaul dengan siapa saja tanpa melihat suku, agama, maupun ras. Meskipun kami
dari berbagai wilayah di Indonesia, mau dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa
maupun Papua, mereka tetap mau bergaul dengan siapapun.
Meski 2 tahun ini sangat sulit bagi semua orang, saya bangga akan diri saya sendiri
karena berhasil bertahan selama 2 tahun dalam pandemi ini. Saya juga banyak
melakukan refleksi diri dan melalui banyak perubahan untuk kebaikan diriku sendiri.
Tapi saya senang dunia sudah mulai kembali ke masa sebelum pandemi. Dan berharap
bahwa kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi.
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"Pengalaman Belajar Saya Selama Masa Pandemi"
 

Jovita Ananda Nariswari - X MIPA

Untuk saya pribadi saya merasa nyaman selama menjalani pelajaran jarak jauh.
Memang awalnya terasa sangat berbeda dan sangat aneh. Saya merasa banyak yang
hilang. Seperti tidak lagi belajar bersama teman-teman, tidak ada lagi jajan di kantin
sekolah, tidak ada lagi berantem dengan teman, tidak ada lagi berbuat ulah bersama-
sama teman sekelas sampai gurunya ngambek, dan masih banyak sekali hal yang
berubah. Di SMP saya dulu, guru TIK kami sudah mengajarkan kami untuk mengakses
beberapa aplikasi seperti google Classroom, quizizz, aplikasi sekolah, google form, dan
lain-lain yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran online sejak kami baru
masuk SMP. Guru TIK SMP saya juga menegaskan guru-guru SMP lain untuk belajar
menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Saat terjadi pandemi guru TIK SMP saya juga
meminta para siswa dan para guru untuk belajar menggunakan aplikasi meeting online
seperti Zoom dan Google Meet sehingga kami tetap dapat melakukan pembelajaran
meskipun secara daring. Berkat itu semua saya merasa sangat tidak keberatan
melakukan pembelajaran secara daring ketika lulus SMP dan bersekolah di SMA Santa
Maria Yogyakarta, tempat yang benar-benar baru bagi saya. 
Sejujurnya saya bangga pada pilihan saya untuk bersekolah di SMA ini, karena dimulai
dari saat melakukan MPLS hingga ke pembelajaran dan ujian yang dilakukan secara
daring saya merasa bahwa saya tidak salah memilih sekolah. Saya merasa seperti itu
karena sebelumnya saya takut jika saya akan mendapat sekolah yang hanya akan
diberi tugas terus tanpa mendapatkan penjelasan juga mendapatkan guru yang gaptek
seperti beberapa teman saya. Namun setelah menjalani semua itu saya merasa
beruntung sekali karena guru-gurunya sangat modern dan tidak gaptek. Mengikuti
MPLS hingga belajar online di tempat yang baru dan dengan orang-orang baru
sejujurnya menjadi tantangan dan ketakutan tersendiri bagi saya. Namun saya terus
berusaha menyesuaikan diri saya sehingga saya tetap merasa baik-baik saja bahkan
nyaman ketika mengikuti pelajaran secara daring. 

Itu saja cerita singkat dari saya, terima kasih. 
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“Pengalamanku dalam Belajar dan Berkegiatan di Sekolah Pada Masa Pandemi”
 

Maria Immaculata Christya Widya Dewi - X MIPA 

 Selama pembelajaran dan berkegiatan di masa pandemi bagiku ada positif dan
negatifnya. Positifnya yaitu kita dapat mengurangi penyebaran virus dan dapat sering
berkumpul dengan keluarga. Negatifnya yaitu belajar mengajar pun menjadi susah,
karena tidak semua mempunyai hp dan tidak semua wilayah memiliki koneksi internet
yang cukup baik. Dengan itu semua membuat para guru, siswa dan siswi kesusahan
dalam mengajar ataupun belajar.
 Pembelajaran dan berkegiatan di masa pandemi bagiku membuatku menjadi bermalas-
malasan karena seringnya berada di kasur, jarang keluar kamar, dan membuat malas
untuk bergerak. Pembelajaran di masa pandemi juga membuatku tidak efektif dalam
belajar, karena adanya pikiran yang bermalas-malasan itu membuat aku tidak fokus
saat belajar dan membuatku semakin bodoh dalam belajar. Terkadang aku juga
ketiduran saat pembelajaran karena pada saat tertentu aku mengikuti pembelajaran di
kasur dan juga rebahan.
 Berkegiatan di masa pandemi juga membuatku tambah susah bersosialisasi dengan
orang-orang, karena kita yang masih terdampak pandemi tidak boleh bermain dengan
teman di luar, tidak boleh keluar ataupun berkumpul bersama banyak orang. Setelah
pandemi reda pun aku juga akan jarang bersosialisasi, karena malas untuk keluar dari
rumah dan sudah nyaman berada di kamar ataupun rumah karena efek pandemi.
Pembelajaran dan berkegiatan di masa pandemi juga membuatku banyak belajar
tentang berbagai macam teknologi ataupun aplikasi. Aku jadi bisa mengetahui berbagai
macam bentuk dan cara ataupun isi dari berbagai macam teknologi. Aku juga bisa
mengenal berbagai aplikasi di masa pandemi. Aku bisa tahu cara menggunakannya dan
banyak fungsi dari berbagai aplikasi yang baru aku pelajari dan gunakan. 
Berbagai macam teknologi dan aplikasi itu membantuku ataupun orang-orang di luar
sana dalam berkomunikasi, belajar mengajar, ataupun memberi informasi di masa
pandemi.
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 Walaupun juga membuat capek karena sering melihat hp ataupun benda elektronik
terus menerus di masa pandemi.
  Oleh karena itu pembelajaran dan berkegiatan di masa pandemi memiliki nilai positif
dan negatifnya.
 Saat diperbolehkan masuk sekolah di masa pandemi bagiku sudah cukup efektif.
Banyak sekolah menerapkan untuk mematuhi protokol yang ada, dan jumlah siswa pun
dibatasi. Bagiku dalam pembelajaran juga sudah efektif karena kita bisa bertatap muka
secara langsung dan mudah bila mau menjelaskan ataupun bertanya. Bagiku yang tidak
efektif adalah bagian catatan, karena aku yang jarang untuk mencatat materi saat
pembelajaran di rumah. Jadi saat masuk aku bingung mau mencatat di mana. Karena
aku adalah orang yang tidak bisa bila catatan terlalu bercampur, ataupun tidak lengkap
mencatat dari awal dan tiba-tiba mencatat di bagian bab tengah. Tapi untungnya saat
pembelajaran di sekolah guru tetap memberikan materi yang diajarkan dan dikasih di
GC ataupun WA.
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Pandemi 2020/2021: Tersempak Tantangan 

 
Maria Intan Cahyani - X MIPA

 
Kejadian pandemi virus corona yang terjadi sekitar bulan Maret sejujurnya tidak
kusangka akan mempengaruhi hidup sampai seperti ini. Banyak hal-hal gosip tidak
masuk akal yang saya dengar selama ini seperti ditemukannya alien, ditemukannya
dinosaurus, mutasi hewan pemakan manusia dan lainnya sehingga saat kabar tentang
virus Corona yang diklaim menyebar cepat dan sulit disembuhkan menyebar, saya pikir
itu hoaks. Namun, ternyata berita virus itu adalah berita benar sehingga beberapa
waktu kemudian, sekolahku melakukan pembelajaran dari rumah untuk siswa-
siswanya selama 2 minggu. Sekolah saya tidak pernah melakukan pembelajaran dari
rumah selama itu, tentu saya dan semua teman sekelas sangat senang meski tidak akan
bertemu dalam waktu yang lama.
Namun, keadaan pandemi di Indonesia seperti yang kita ketahui terus memburuk. Libur
dua minggu yang direncanakan terus-menerus diulur. Tidak bisa bertemu dan
berkontak langsung dengan teman-teman dan guru-guruku di sekolah membuatku
semakin pusing. Rasa bosan terhadap kegiatanku di rumah dan selama PJJ
(Pembelajaran jarak jauh) terus tumbuh.
Kegiatan PJJ yang dilakukan dari rumah saya nilai tidak cukup efektif. Secara alami,
saya sebagai siswa akan selalu mencari cara curang untuk mencari nilai terbaik karena
tidak ada yang mengawasi ditambah lagi sifat saya yang cukup kompetitif dan malu jika
mendapat nilai rendah. Saya ingat betul, akibat yang saya rasakan karena kebiasaan
curang itu saya rasakan pada kisaran bulan November 2020. Rasa takut yang luar biasa
mulai menghantui saya. Rasa takut apakah selama ini saya bodoh? Apakah agar
mendapat nilai terbaik saya harus selalu berbuat curang?  Apa saya bisa menghadapi
lagi dunia setelah pandemi berakhir. Saat itu saya merasa sangat down, tiap saya
merefleksikan jadi apa selanjutnya saya sesudah pandemi saya bisa merasakan jari-
jari tangan saya yang mendingin sambil menggenggam keras pergelangan kaki saya.
Saat saya sadar dan berdiri, saya akan mulai lunglai, jatuh dan memaksa saya agar
tetap dalam kondisi yang sama.
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Sifat pendiam yang saya punyai juga berakibat sedikitnya teman yang saya punya. Saya
memang masih punya teman. Tapi saya tidak cukup yakin teman-teman itu akan
mengetahui dan memahami perasaan saya. Endingnya, bulan November itu tadi saya
habiskan menyesali hidup saya. 
Hari ini sudah bulan Oktober 2021, hampir satu tahun berlalu. Saya bukan tipe orang
yang haus motivasi dan saran dari orang lain dan saya berani bilang saya telah
menyadari apa yang salah dari saya selama pandemi. Yang pasti pandemi ini adalah
ujian dan kebangkitan bagi semua orang. Sebuah pengalaman berharga, jangan lupa
mengapresiasi apa yang kamu lewati selama pandemi. 
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“Pengalaman Belajar di Rumah selama Masa Pandemi”

 
Qorina Lucia Patricia Uba Tukan-X MIPA

 
 Hay...! Kenalin, namaku Qorina Lucia Patricia Uba Tukan. Biasanya temanku panggil aku
Qori, tapi yang baru kenal biasanya panggil aku Qorina. Gapapa sih kalau mau manggil
aku Qori, berarti kamu temenku ahahaha. *cringe sendiri waktu ngetik. Aku lahir di
Batam, 27 Agustus 2006. Sekarang, 19 Oktober 2021, aku umur 15 tahun 1 bulan 22 hari.
 Aku duduk di bangku kelas 10 jurusan MIPA, SMA Santa Maria Yogyakarta. Waaaaah,
bahkan aku sendiri juga gak nyangka aku udah SMA. Kalau dipikir-pikir, udah lama juga
yaa belajar online. Aku sampai lupa rasanya sekolah offline gimana *emot nangis.
Karena udah perkenalan, aku sekalian mau share nih pengalamanku selama belajar di
rumah gimana.
 Aku kelas 8 waktu itu, kata orang-orang sih masa paling seru selama menempuh
Sekolah Menengah Pertama. Untung aja aku udah habisin waktu sekitar 1 setengah
semester sama temen-temenku. Karena bulan Maret 2020, ada pemberitahuan libur 2
minggu dari sekolah. Yang entah gimana ceritanya berujung 1 tahun 7 bulan liburnya,
semoga ga sampai genap 2 tahun. Amin.
 Jujur, sebelum pandemi dimulai dan sekolah diliburkan, aku udah mess duluan. Kelas 8
walaupun masa yang seru, tapi juga paling down buat aku. A lot of things happen that
time, yang buat aku lost semangat belajar. As you expect (maybe), nilai-nilaiku turun
parah huwaaaaa. Tugas-tugasku banyak yang kutunda, dan ya pastinya hasil yang
kudapat tidak maksimal. Aku yang sebelumnya ga terbiasa sama nilai rendah, lama-
kelamaan mulai terbiasa sama hal itu. Bukan berarti aku terima lho yaa, TIDAK. Aku
yang cukup berambisi dan kompetitif ini, kesel sendiri lihat nilaiku. Tapi aku yang buat
kaya gituuu. Ya tapi… ah sudahlah. Awal pandemi, aku coba buat manfaatin itu jadi titik
balikku. Dan ternyata ga semudah itu. Malas itu ga bisa dihindarin guys, satu hal yang
aku pelajari dari pengalamanku. Aku anggap semuanya mudah dan enteng, and again
nunda bahkan nganggurin tugas, ngerasa bisa walaupun tanpa belajar. Ditambah lagi
kesadaran bahwa aku cepat memahami pelajaran dan memiliki ingatan yang bagus,
membuatku semakin malas, percaya diri, dan mungkin sombong (?). Ternyata
mengenal diri sendiri bisa berdampak buruk, tergantung untuk hal apa kita
memanfaatkan kelebihan itu.

 



Kumpulan Pengalaman Siswi SMA Santa Maria Yogyakarta Dalam Rangka
Bulan Bahasa 2021

61
 

 
 Aku sebagai siswa melakukan hal curang. Udah naluriah seorang pelajar bukan apalagi
dalam situasi tanpa diawasi. Tapi semakin aku berbuat salah dalam keadaan sadar,
semakin aku kecewa, marah, dan muak sama diri sendiri. Mulai muncul ketakutan
serta kekhawatiran hebat seperti, “Apa aku bisa hadapin ini setelah pandemi selesai?
Apa aku bisa bertahan?” Di sisi lain ngerasa kehilangan diriku yang dulu, di mana aku
selalu enjoy mengenai hal tentang sekolah dan hampir gak pernah stres.
 Ini kali pertama aku sekolah jauh dari orang tua. Salah satu dari berpuluh alasan
kemauan aku pergi jauh adalah ngembaliin semangat belajarku.
 Awalnya aku gak tau apa-apa soal STAMA Yogyakarta, kukira sekolah dengan teman
cuma perempuan aja ga bakal seru. Apalagi kalau denger kata ‘asrama’, kesan disiplin,
ketat, tegang dan teraturnya - sampe ke aku yang tinggal nya di Kepulauan Riau ini.
Pokoknya dulu aku SAY NO BANGET sama sekolah homogen dan asrama.
 Tapi setelah aku masuk STAMA, ekspektasi buruk aku hancur semuaaaa. SERU PARAH,
AKU GA PERNAH BOSEN. Bahkan aku jadi suka nunggu hari Senin buat belajar, ketemu
temen-temen dan guru-guru walaupun virtual. Gurunya asik-asik, masing-masing dari
mereka punya aura yang berbeda. Gitu juga sama temen sekelasku, X MIPA’21 GA TAU
LAGI DAH. Kadang pasrah, lelah sama mereka. Ketawa ampe hampir nyatu sama lantai,
ketawa ampe jadi kaya suara burung cicit cuit, ketawa nahan bengek, ketawa perut
kejepit, ketawa napas kaget, semua ketawa aku udah rasain karena mereka pokoknya.
Soalnya mereka sesat semua *emot nangis. Aku jadi seneng banget aku ga salah pilih
sekolah.
 Pandemi bener-bener ngebuat aku ngeluarin sisi terburuk yang bahkan aku sendiri ga
pernah bayangin akan jadi kayak gitu. Tapi perlahan aku coba bangkit, walaupun sekali
lagi cukup sulit untuk memupuk diri mengembalikan ambisi dan semangatku lagi. Tapi
walau langkahku masih merangkak dan jauh dari apa itu ‘berhasil’ versiku, aku akan
tetap berusaha dan meyakinkan diri. Tapi ada banyak hal juga yang aku syukuri selama
pandemi ini. It was not that bad actually, banyak pelajaran yang bisa aku ambil.
 Sekian pengalamanku yang masih akan berlanjut di kehidupan nyata. Ambil hikmahnya
aja yaa dari pengalaman ini. I hope you can do yours and be the best of you. Thank you!!
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“Pengalamanku Dalam Belajar dan Berkegiatan di Sekolah Pada Masa pandemi”
 

Salsa Sabrina Idning Muller -  X MIPA

Perkenalkan semuanya aku Salsa Sabrina Idning Muller siswi dari SMA SANTA MARIA
kelas X MIPA. Aku ingin menceritakan pengalamanku selama belajar di tengah pandemi
ini. Pertama kali aku dengar kalo sekolah ini sekolah khusus perempuan aku sedikit
kaget karena sebelumnya aku tidak pernah bersekolah di sekolah khusus perempuan.
Aku merasa jika sekolahnya tidak ada cowo pasti tidak seru dan ternyata aku salah.
Ternyata sekolah khusus perempuan juga seru lho, apa lagi kita bisa berteman dengan
orang-orang yang berasal dari berbagai daerah dan guru-guru disini pun sangat baik. 
Untuk aku yang pertama kali sekolah menggunakan, zoom dan google meet itu agak
sedikit membingungkan karena waktu SMP aku tidak pernah menggunakan zoom
ataupun google meet. Sebenarnya sekolah menggunakan google meet dan zoom itu tidak
terlalu susah tapi karena masalah jaringan jadi aku biasanya tidak terlalu paham
dengan materi yang diberikan oleh guru-guru. Mungkin karena aku menggunakan
jaringan dari hp-ku bukan memakai wifi jadi sedikit susah untuk melakukan google
meet, tapi walaupun ada kendala seperti itu aku terus berusaha semaksimal mungkin
untuk tetap ikut dalam google meet itu. Menurutku jika kita tidak masuk di satu mata
pelajaran maka kita tidak akan paham dengan tugas yang dikasih oleh guru. 
Waktu ada pengumuman yang akan diadakan PTMT aku sangat bersemangat, karena
ingin merasakan kembali kegiatan sekolah offline yang sudah tidak dirasakan selama
hampir 2 tahun karena adanya virus Covid-19 ini. Aku senang sekali ketika bertemu
secara langsung dengan teman-teman sekolahku tanpa harus melihatnya di google meet
lagi, tapi walaupun kita sudah PTMT kita tetap mematuhi protokol kesehatan ya jadi
sudah dipastikan kalau kita semua itu dalam keadaan sehat. Dalam Pertemuan tatap
muka ini pun membuat kita bisa lebih memahami ketika guru-guru menjelaskan.

Sekian narasi dari saya Salsa Sabrina Idning muller
TERIMA KASIH
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“Pengalamanku Dalam Belajar dan Berkegiatan di Sekolah Pada Masa Pandemi”
 

Stefani Triawanda Susanto -X MIPA 

“mulai”
Hai, sebelum dapat baca ceritaku lebih baik kita perkenalan ya kan? Oke. Namaku
Stefani Triawanda Susanto, biasa dipanggil Stefani atau Stef. Umurku 16 tahun, lahir di
Kalimantan Tengah tepatnya di Sampit, pada bulan September, tanggal 3, tahun 2005.
Aku sekarang bersekolah di SMA Santa Maria Yogyakarta, aku masuk kelas 10 Mipa.
Sesuai dengan tema kali ini aku mau cerita tentang pengalaman belajarku selama
pandemi melanda. Yaa.. kalian pasti tau lah gimana gen z hahaha. Di awal pandemi ini
aku merasa masih aman-aman aja soalnya baru terasa segar dan lebih bebas. Tapi
semakin ke sini kebiasaan belajarku berubah. Sayangnya kebiasaan belajarku bukan
makin baik tapi malah makin buruk. Sebenarnya sedih ngelihat nilaiku akhir-akhir ini,
aku merasa buruk banget dan semakin kehilangan minat belajar karena aku selalu mikir
“ah aku makin buruk, ga pantes gini-gini, aku ga bisa lagi, aku udah cape, ga ada rasa
baru untuk studyku kali ini.” Semakin lama semakin kehilangan minat belajar. Aku dulu
selalu butuh temen untuk bangkit bareng, karena aku orang yang selalu butuh orang lain
untuk diajak kerja sama dan kerja bersama. Dulu aku selalu merasa “Ah, gampang ada
Google.” tapi semakin dewasa aku semakin sadar aku ga bisa pake Google secara terus
menerus, bergantung pada google, dan layanan lain yang membantu. Aplikasi dan
beberapa web itu memang ada untuk membantu. tapi kita tidak bisa selalu bergantung
pada hal itu. Kita bisa saja mengalami hal-hal yang tidak kita perkirakan sebelumnya.
Jadi kita harus mempersiapkan untuk kemungkinan-kemungkinan lainnya. Selama aku
belajar aku merasa “Apa sih ga paham aku sama materi ini, tugas ini susah aku males
besok aja aku kerjainnya, ada ulangan? Gampang ada google sama brainly ga usah
bingung!” Dulu aku sering banget ngelakuin itu. Semakin lama aku semakin sadar kalau
kebiasaan-kebiasaanku yang itu buruk banget buat masa depanku. Aku jadi ga bisa
percaya dan ga bisa berjuang sendiri serta bertanggung jawab atas apa yang aku
lakukan, selalu mengandalkan aplikasi dan layanan itu terus. 
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Akhirnya setelah aku sadar dan menemukan cara untuk jadi lebih baik, aku coba buat
rehat dan coba untuk membuat diriku bangkit walaupun ga ada orang lain yang bisa
aku ajak seperti yang udah aku tulis di atas kalau aku harus bekerja sama dan kerja
bersama dengan orang lain. Tau ga sih kalian dengan istilah new life? Di sini aku coba
buat lakuin itu biar aku bisa jadi pribadi yang beda dan pribadi yang benar-benar tau
tujuanku hidup itu untuk apa, dan menghargai orang tua yang sudah susah payah
mencari uang untuk aku sekolah. Dan di sini di SMA Santa Maria, aku mencoba hal
tersebut walaupun masih belum sempurna dan masih melenceng dari rencana awalku.
Aku tetep usaha dan selalu ingat tujuan awalku ada di sini, yaitu untuk mencari ilmu
dan memperbaiki diri. Di sini ada asrama yang pasti aku bisa rubah diriku jadi lebih
teratur dan jadi orang yang bertanggung jawab atas setiap tindakanku sendiri. Semua
yang aku lakukan kali ini pasti akan berpengaruh bagi masa depanku dan pola pikirku
sendiri. Apalagi aku sekarang jauh dari keluarga dan orang tua, jadi aku harus bisa
mengurus dan mengerti diriku sendiri. Dari yang dulunya selalu malas-malasan dan
selalu cuek sama tugas atau ulangan, sekarang aku jadi ngerti gimana seharusnya aku
hidup. Semua yang aku lakukan itu untuk aku sendiri dan syukurnya jika bisa jadi
pengaruh baik bagi orang lain. Aku yang sekarang masih beradaptasi dengan
kehidupan di SMA dan hidup sendiri. Walaupun ada teman tapi aku tetap untuk diriku
sendiri. Aku sadar bahwa aku ga bisa selalu baik untuk orang lain dan menunggu orang
lain juga baik sama diri aku sendiri, karena pandangan orang terhadap aku itu pasti
beda dengan pandanganku ke mereka. Makin besar aku sadar bahwa aku yang pegang
hidupku bukan mereka ataupun dia. Aku harus bertanggung jawab atas apa yang aku
lakukan, sekiranya aku bertanggung jawab dan tau akan resiko dari apa yang akan aku
lakukan, hidup untuk diri sendiri dan Tuhan bukan untuk orang lain. Di sini di SMA
Santa Maria aku harap aku bisa lepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk aku selama
pandemi ini. Aku sering melihat orang-orang yang sukses di luar sana. Melihat mereka
aku jadi terinspirasi, merasa ada jalan, ada cahaya terang, dan aku pasti bisa. Tapi ada
suasana yang mengganggu. Aku jenuh, butuh sesuatu yang baru. Dan di sinilah aku bisa
memulai semua itu, memulai ‘new life’ ku. Semoga Tuhan bantu dan Dia berkati semua
niat baik serta selalu membuatku peka akan tuntunan dan petunjuk dari-Nya. Segitu aja
cerita dari aku, semoga dari cerita yang belum selesai ini (karena aku masih
berproses) bisa menjadi inspirasi, hehehe.. terima kasih semuanyaaaaa. Aku pamit
yaaaaaaa. 
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Pengalamanku

 
 Tiara Yulianti Purba - X MIPA 

 
Halo, saya Tiara Yulianti Purba. Saya dari kelas X MIPA. Saya orang Batak yang lahir
pada 26 Juli 2006, di Jakarta Selatan. Saya anak ke-2 dari 4 bersaudara. Alasan saya
bersekolah di SMA Santa Maria di Yogyakarta, sejujurnya saya bersekolah di sini
dikarenakan tidak mendapatkan negeri di Jakarta. Akhirnya mencoba ke Stama
sekalian menambah sebuah pengalaman. Pada saat itu saya mengambil keputusan
dengan cuma iya-iya saja. Jujur saya yang centil seperti ini, yang kerjaannya liat cowo
ganteng merasa aneh sekolah di cewe semua. Apalagi saya pernah punya pengalaman
buruk dengan teman cewek, sehingga saat awal masuk saya bener-bener tremor atau
merasa akan tidak punya teman dan ter’bully’. Selama MPLS online ini saya bener-bener
takut untuk mengenal teman kembali. Saya berfikir mereka sama saja. Hingga
pembagian kelas di mana saya termasuk ke kelas MIPA, sejujurnya itu hal yang tepat
dikarenakan saya lebih suka menghitung dibanding menghapal. Awalnya saya merasa
aneh namun sekarang saya merasa beruntung masuk ke kelas MIPA yang mempunyai
teman yang tidak pemilih, ambisius, dan baik hati. Saya merasa trust issue saya di kelas
MIPA sekolah Stama ini merasa sembuh. Selama PJJ juga saya merasa tenang di kelas
dingatkan saat masuk melaksanakan perannya dalam kelas masing masing. 
Selama PJJ juga guru-guru selalu sabar akan masalah-masalah yang sering terjadi.
Salah satunya adalah masalah jaringan. Saya sebagai 4 bersaudara di rumah yang
mempunyai 1 wifi terkadang menjadi kendala untuk jaringan ngelag atau lemot.
Contohnya saat kami bersama sama zoom/google meet pasti salah satu pasti ada yang
ngelag. Namun hal ini sudah tertangani dikarenakan pemerintah memberikan kuota
belajar yang cukup sehingga tidak membuat salah satu dari kami ngelag atau lemot. Hal
selanjutnya masalah Mic, yang terkadang error Sehingga membuat terhambat PJJ. Tapi
tidak apa-apa selama PJJ saya mendapatkan materi yang cukup dikarenakan PPT yang
diberikan bisa tersimpan sehingga bisa disimpan kembali. 
Sekian dari pengalaman saya yang sejujurnya tidak ada menariknya. Tugas, tugas, dan
tugas kerjaannya. Namun itu adalah kewajiban sebagai anak murid, terima kasih. 
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Pengalamanku dalam Belajar dan Berkegiatan di Sekolah Pada Masa Pandemi

 
Zefanya Octavany Lizard - X MIPA 

 
Halo perkenalkan nama aku Zefanya Octavany Lizard. Biasanya aku dipanggil Vany. Aku
berasal dari Sulawesi Tenggara. Aku bersekolah di SMA Santa Maria Yogyakarta.
Sekarang aku duduk di kelas X MIPA. Aku memilih di SMA Santa Maria karena menurut
aku sekolah SMA Santa Maria memiliki akreditasi A, unik karena siswinya perempuan
semua dan memiliki visi mengembangkan pribadi yang cerdas, beriman kepada Tuhan,
mencintai sesama dan alam ciptaan-Nya. Dan ini pengalaman saya selama belajar di
masa pandemi virus Covid-19. 
Dalam pembelajaran di masa pandemi ini aku melalui berbagai hal. Meskipun begitu aku
tetap semangat dalam proses belajarnya. Guru–guru di Santa Maria baik dan friendly,
asik dalam mengajar dan meskipun dalam pembelajaran online para siswi tetap
mematuhi peraturan dari sekolah.
Dalam pembelajaran online ini, ada banyak tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru.
Jadi aku sering menyicil mengerjakan tugas yang diberikan. Dalam belajar online
selama pandemi ini aku masih kurang mengerti materi yang dijelaskan oleh guru-guru.
Meskipun begitu guru-guru dengan sabar mau menjelaskan materi yang masih belum
dipahami oleh aku dan siswi lainnya. 
Aku menginginkan pembelajaran tatap muka di sekolah karena dalam pembelajaran
daring aku masih belum terlalu mengerti materi yang disampaikan, dan juga aku merasa
bosan jika di rumah terus. Pada bulan Oktober sekolah mengeluarkan surat yaitu dapat
melaksanakan PTMT ( Pembelajaran Tatap Muka Terbatas ). 
Aku dan orang tuaku menyetujui untuk mengikuti PTMT. Tapi meskipun begitu ada
beberapa teman sekelasku yang belum masuk karena mempunyai alasan tertentu. Pada
awal masuk sekolah wajib melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Pada hari
pertama aku mengikuti PTMT rasa senang sekali karena baru masuk sekolah lagi setelah
satu tahun tidak masuk sekolah karena masa pandemi. Aku juga senang karena bertemu
dengan teman sekelasku yang awalnya bertemu lewat online sekarang aku bertemu
langsung. Dan juga aku bertemu dengan guru-guru yang baik dan asik dalam mengajar. 
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Di sekolah terdapat berbagai macam kegiatan yang dapat aku ikuti sesuai bakat dan
kemampuan aku. Ada beberapa ekstrakurikuler yang dapat diikuti yaitu: Tata Boga, KIR
(Karya Ilmiah Remaja), Cheerleader, Paduan suara, Jurnalistik, Membatik dan Pramuka
yang wajib untuk diikuti oleh semua siswi. 
Aku memilih dari ekstrakurikuler yang ada yaitu Tata Boga, karena aku tertarik dengan
dunia kuliner. Aku ingin mengembangkan kemampuan aku. Di ekskul ini gurunya sangat
asik dan teman pun sangat asik. Sekian dan terima kasih karena telah membaca
pengalamanku. 
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Learning Activities-ku dan Hambatan Selama Masa Pandemi

 
Ananda Chatarina Usada - XI IPS

 
 Perkenalkan, namaku Ananda Chatarina Usada. Aku adalah salah satu murid di sekolah
homogen wanita SMA Santa Maria Yogyakarta. Asalku campuran, yaitu dari Jawa dan
Sulawesi. Akan tetapi, aku sudah menetap lama di Kalimantan Timur atau lebih tepatnya
di Muara Wahau. Sudah setahun lebih aku bersekolah di SMA Santa Maria Yogyakarta
ini atau yang biasa disingkat Stama. Saat ini, aku telah menduduki kelas XI (11) dengan
jurusan IPS dan berhasil menjadi salah satu siswi berprestasi se-jurusan. Aku dan kedua
orang tuaku sangat bangga dan bahagia. Akhirnya setelah penantian dan usaha yang
panjang aku bisa membuktikan, bahwa aku bisa menjadi siswi yang berprestasi. 
 Saat ini, aku menjalani semua kegiatan belajar dan kegiatan sekolah secara daring dari
rumah. Hal ini dikarenakan wabah virus Covid-19 yang masih menyebar dan meningkat
di mana-mana, sehingga mengharuskan semua kegiatan dilakukan secara daring atau
virtual. Meskipun sedikit membuat aku kerepotan, stress, dan pusing, ini tidak membuat
semangatku untuk sekolah walau melalui daring lenyap begitu saja. Aku menjalaninya
dengan penuh kesabaran dan perjuangan yang cukup menguras tenaga. 
 Kegiatan yang dilakukan serba daring, pasti membutuhkan jaringan internet yang
bagus dan lancar. Akan tetapi, ini tidak berlaku selamanya di aku. Daerah tempat
tinggalku merupakan kawasan perusahaan minyak kelapa sawit, di mana teknologi
yang ada di daerah tempat tinggalku ini tidak secanggih di kota, tetapi lebih maju dan
modern dari desa. Jadi, bisa disimpulkan pasti bahwa jaringan di tempat tinggalku ini
tidak semulus dan selancar di kota. Meski begitu, tetap saja ini tidak mematahkan
semangatku untuk terus berusaha semaksimal mungkin mencari dan mendapatkan
jaringan yang lancar. Akibat hal inilah, kedua orang tuaku membeli dan menggunakan
wifi serta memancarkan jaringan wifi sendiri ke rumah. Tujuannya, agar aku tidak
kesusahan lagi. Sebelum adanya wifi di rumah, aku sering diantar ke bukit-bukit tinggi
untuk mendapatkan jaringan yang bagus dan lancar oleh kedua orang tuaku.
Aku merasa kasihan dan tidak tega melihat perjuangan dan lelahnya orang tuaku,
hanya demi aku bisa mengikuti pembelajaran online. Oleh karena itulah, aku memaksa
mereka untuk membeli wifi, agar aku bisa mengikuti pembelajaran online dari rumah
saja tanpa harus pergi-pergi dan menguras tenaga mereka.
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 Menggunakan wifi pun, tidak serta merta mulus atau lancar setiap saat. Ada kalanya,
jaringan pada wifi tersebut bermasalah atau bahkan hilang tiba-tiba. Inilah yang sering
membuat aku emosi dan tidak bisa mengendalikan diri secara tiba-tiba. Situasi seperti
ini sering terjadi saat aku dalam mode serius dan fokus pada satu hal, dan ketika sedang
mengerjakannya tiba-tiba saja wifi mengalami gangguan. Ini sering sekali terjadi,
apalagi saat pertemuan virtual atau google meeting. 
 Walaupun begitu, saya tetap mengikutinya, berusaha, dan mencari jalan keluarnya agar
kendala-kendala seperti ini cepat selesai juga tidak terjadi lagi. Berbagai macam kendala
dan hambatan yang aku hadapi selama masa pandemi ini, tidak menutup kemungkinan
bahwa aku bisa menghasilkan prestasi yang sungguh luar biasa dan membanggakan.
Aku berhasil menjadi salah satu siswi Stama yang berprestasi se-jurusan IPS. Tentu,
semua itu dapat terjadi berkat usaha, doa, dan dukungan dari orang-orang terdekat juga
yang menyayangi aku.
  Ada berbagai metode atau cara belajar yang aku gunakan selama sekolah di masa
pandemi ini. Mulai dari, mencari referensi-referensi di internet untuk menambah
pengetahuan, mencoba untuk bertanya jika tidak tahu atau belum paham, mencoba
untuk membuka pikiran lebih luas lagi, banyak berdiskusi dengan teman walau hanya
atau via media sosial, lebih banyak belajar mengemukakan pendapat atau ide sendiri,
masuk ke dalam beberapa organisasi, mengikuti berbagai webinar penting, dan lain
sebagainya. Metode-metode inilah yang aku terapkan selama sekolah di masa pandemi.
Metode seperti ini, lebih aku anggap sebagai kegiatan-kegiatan belajar aku atau learning
activities-ku selama masa pandemi. Berorganisasi merupakan salah satu learning
activities-ku yang paling aku suka. Mengapa? Karena, lewat organisasi relasi kita
menjadi lebih luas, wawasan menambah, serta sikap-sikap positif seperti bertanggung
jawab, percaya diri menjadi lebih terasah. Pada saat kelas X (10) jurusan IPS, aku
pernah menjadi bagian dari organisasi OSIS Stama Periode 2020-2021.  
Dalam organisasi ini, aku termasuk ke dalam Timja OR/Apresiasi Seni bersama teman
sekelas dan kakak kelasku. Sungguh, menjadi bagian dari OSIS Stama sangat
menyenangkan dan bermanfaat, juga aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan
banyak belajar. Banyak sekali kegiatan OSIS yang diadakan selama pandemi ini walau
hanya melalui daring atau virtual. Akan tetapi, itu semua sangat menyenangkan dan
seru.
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  Berbagai macam lomba daring membuat semangat para siswi Stama menggebu-gebu
dan ingin segera mengikutinya. Di sini, aku sering membantu timja-timja lain dalam
persiapan lomba bahkan menjadi penanggung jawab atau pengawas lombanya. Ada
beberapa lomba yang aku terlibat di dalamnya, salah satunya adalah CCA atau Cerdas
Cermat Alkitab. Di sini aku menjadi penanggung jawab bersama ketiga teman lain dan
dua orang kakak kelas sebagai pengawasnya. Lomba ini benar-benar kami persiapkan
dengan matang sampai melakukan beberapa simulasi agar nantinya bisa berjalan
dengan lancar tanpa hambatan. Kami panitia dan peserta sama-sama excited dan tidak
sabar dengan perlombaannya. Awal-awal, lomba berjalan dengan lancar. Akan tetapi,
pada saat pertengahan aku mengalami sedikit masalah di jaringan dan mengharuskan
aku keluar dari perlombaan tersebut. 
Aku merasa sedih dan sempat putus asa, karena tidak tahu lagi harus bagaimana. Akan
tetapi, karena solidnya kerjasama kami, diriku langsung digantikan oleh temanku yang
lain. Sungguh aku terharu saat itu, karena aku tidak tahu harus bagaimana lagi kendala
yang terjadi benar-benar membuat pikiranku menjadi kosong. Meskipun begitu,
perlombaannya dapat selesai dengan baik dan membawakan hasil yang sangat bagus.
Ada berbagai kegiatan OSIS lainnya yang telah aku lakukan bersama teman-teman lain
dan membawakan hasil yang cukup baik. 
 Baru-baru ini, aku mendaftarkan diri menjadi bagian dari OSIS lagi Periode 2021-2022
dan aku berhasil masuk dan akan dilantik dalam waktu dekat. Sungguh, masa pandemi
ini tidak menghalangi siapapun untuk menuangkan kreativitas atau idenya. Banyak
learning activities yang aku lakukan selama sekolah di masa pandemi ini. Di mana,
learning activities itu berhasil membuatku menjadi siswi yang berprestasi serta berhasil
membuktikan bahwa aku bisa menjadi lebih dari diriku yang sebelumnya. Bagiku, tidak
ada kata terlambat untuk mencoba, hilangkan rasa takut, dan cobalah untuk belajar dari
kesalahan-kesalahan yang diperbuat, serta berusahalah sekuat tenaga hingga mencapai
batasnya.
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Pengalaman Selama Belajar Online di Masa Pandemi 

 
Artika Esterlin Sianipar XI-IPS

    20 Maret 2020 adalah awal di mana saya, keluarga saya, dan semua rakyat Indonesia
harus menghentikan semua kegiatan yang berada di luar rumah. Semua orang harus
berdiam di dalam rumah dan melakukan kegiatannya di dalam rumah saja dikarenakan
virus berbahaya yang sangat mematikan yaitu covid-19 telah berhasil masuk ke
Indonesia. Semua pekerjaan harus dilakukan dari dalam rumah. Saya sebagai anak
sekolahan juga terkena dampak online class atau sekolah dari rumah. Seharusnya masa
lock down hanya 2 minggu saja, tetapi karena banyak korban yang tertular virus ini,
masa lock down diperpanjang sampai 1 tahun.
   Banyak yang bilang sekolah dari rumah sangat tidak enak. Murid-murid diberi banyak
tugas, tidak bisa bersosialisasi dengan teman-teman, dan masih banyak lagi. Ya, itu
semua memang tidak enak. Terlebih lagi akibat ini semua saya tidak bisa merasakan
kelulusan dan perpisahan masa SMP saya bersama teman-teman saya. Banyak
kesulitan yang saya alami dalam menghadapi sekolah dari rumah. Saya menjadi
semakin malas, saya juga semakin menganggap gampang semua hal. Contohnya ketika
ada ujian esok hari seharusnya saya belajar untuk ujian itu, tetapi satu sisi juga tetap
ada pikiran licik untuk tidak usah belajar. Jadi pada saat ujian bisa mencari lewat
internet, atau membuka buku. 
    Tetapi semua pemikiran saya itu salah, nilai saya turun ketika ujian tengah semester
(UTS). Saya sangat sedih, merasa bersalah juga tentunya. Saya tidak puas dengan nilai
saya. Sejak saat itu saya bertekad untuk semakin lebih giat belajar dan mengubah pola
pikir saya. Bahwa belajar di rumah memang beda seperti di sekolah, tapi usaha yang
harus saya lakukan harus sama seperti saat saya masih belajar di sekolah. Saya berjanji
pada diri saya sendiri dan orang tua saya pada saat ujian akhir semester (UAS) nanti
saya akan memperbaiki nilai saya dan mendapat hasil yang lebih bagus dari
sebelumnya. Tidak lama setelah itu saya mencalonkan diri saya dalam organisasi OSIS,
agar saya keluar dari zona nyaman dan rasa malas saya, dan fokus menyibukkan diri
dalam kegiatan yang positif. Ya puji Tuhan, berkat Tuhan Yesus saya terpilih menjadi
anggota
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Pengalaman Saya Belajar di Masa Pandemi
 

Demite Kogoya - XI IPS

Selama belajar PJJ ini saya sangat merasa kesepian dan kesunyian karena keadaan
sekarang ini jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yang biasanya canda tawa
bersama teman-teman, berbagi cerita atau pengalaman satu sama lain, kerja kelompok
saling tukar pikiran dan masih banyak lagi yang biasa saya lakukan di saat bersama
teman-teman. Namun sekarang semuanya berubah, semua serba online melalui via
telepon atau vc bahkan menggunakan berbagai aplikasi misalnya via zoom, google meet
dan lainnya. Dan yang dulunya biasa kumpul tugas secara langsung tapi sekarang
semua menggunakan google classroom, e-learning, Drive, dan lewat WA.
Saya mengakui belajar di masa pandemi ini memang ada senang dan susahnya, namun
saya sebagai pelajar ingin sekali belajar tatap muka. Saya sangat rindu pada belajar
normal, langsung bertemu dengan bapak ibu guru langsung dan teman-teman yang
lainnya. Saya capek selama masa pandemi ini hanya bisa berinteraksi dengan melalui
online tanpa bertemu dan bertatap muka secara langsung. Kadang ketemu guru di
sekolah karena saya belajar daring di sekolah menggunakan fasilitas dari sekolah itu
pun hanya bertemu sebentar dan jaga jarak setelah itu melanjutkan aktivitas masing-
masing.
Namun di sisi lain saya tinggal di asrama dan bertemu beberapa teman-teman,kakak
kelas dan juga adek kelas dari berbagai daerah. Walaupun tidak semua teman-teman
tapi paling tidak saya sudah bertemu beberapa teman-teman di asrama yang bisa
berbagi cerita pengalaman satu sama lain, dan juga bisa belajar budaya-budaya teman-
teman saya yang berbeda dengan saya.
Belajar di masa pandemi ini sangat sulit bagi saya karena kadang materi yang diberikan
oleh bapak ibu guru tidak saya pahami dengan baik dan harus belajar pahami materi
sendiri. Namun dari itu semua banyak hal yang saya belajar yaitu kesabaran, mandiri,
bertanggung jawab dalam tugas-tugas dan belajar dari rumah sangat membuat
pengeluaran lebih hemat, mulai dari transportasi hingga uang jajan. 
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Dengan belajar di rumah, saya bisa menabung lebih mudah dan tidak perlu keluar uang
untuk jajan kecuali hal-hal tertentu. Dan juga dari belajar di masa pandemi ini banyak
hal yang mengubah kebiasaan-kebiasaan yang saya lakukan yaitu dengan bapak ibu
guru menetapkan deadline tugas yang harus dikumpul sesuai dengan waktu yang
ditentukan sehingga membuat saya harus mengejar waktu untuk menyelesaikan tugas-
tugas tersebut tepat waktu dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Selain itu juga belajar
dari rumah juga membuat saya belajar dengan enjoy, sambil makan, minum namun
harus tetap fokus dalam belajar dan tetap mengikuti PJJ. Banyak waktu yang luang bisa
saya gunakan dalam aktivitas lainnya dan kadang belajar di lingkungan yang membuat
saya nyaman dan juga bisa belajar dari berbagai sumber, salah satunya mencari
informasi di internet dan lain sebagainya.
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Pengalaman Selama Sekolah Online

 
Karen Anastasia Surbakti - XI IPS

 
Saya adalah salah satu siswi SMA Santa Maria yang berasal dari luar Kota Yogyakarta.
Saya berasal dari Kota Medan. Saya memberanikan diri dan membulatkan keputusan
untuk melanjutkan pendidikan di luar pulau. Sejujurnya ini cukup menjadi tantangan
bagi saya terlebih karena pandemi yang mewajibkan sistem pembelajaran harus
dilaksanakan secara daring. Hal ini membuat saya belum cukup mengenal sekolah dan
kota ini lebih dalam.
Sudah hampir satu tahun lebih saya menjadi siswi di sekolah ini. Walaupun awalnya
saya kurang bisa beradaptasi dengan sistem pembelajaran yang baru, akan tetapi saya
tetap berusaha hingga sekarang. Contohnya, pada masa awal pembelajaran daring.
Saya selalu tidak fokus dalam menyimak pembelajaran yang disampaikan atau karena
saya sering belajar di kamar, saya terkadang tertidur. Namun saya menyadari bahwa
saya tidak boleh selalu berada dalam situasi tersebut karena saya sudah SMA dan
pilihan untuk masa depan sudah berada di depan mata. Oleh sebab itu, saya
menciptakan ruang belajar yang nyaman dan dapat mendukung proses pembelajaran
saya. 
Selain pengalaman beradaptasi, ada beberapa pengalaman dalam lingkungan
pertemanan yang berkesan bagi saya. Salah satunya adalah saya memiliki teman dari
daerah lain. Saya yakin hal ini juga dirasakan teman-teman STAMA lainnya. Saya
memiliki beberapa teman yang berasal dari Yogyakarta, Kalimantan, Papua, Sumba,
NTT dan daerah lainnya. Saya belajar untuk memahami perbedaan yang ada pada kami
mulai dari kebiasaan, logat berbicara, fisik hingga cara berpikir sehingga hal tersebut
melatih saya untuk mempunyai sikap toleransi.
Jika berbicara tentang suka dan duka, saya juga mempunyai pengalaman tersebut.
Salah satu pengalaman suka yang saya rasakan ketika pembelajaran ini adalah saya
dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi saya. Contohnya, saya adalah
orang yang suka belajar jika diiringi musik karena musik bisa memperbaiki mood saya
menjadi lebih baik. 
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  Selain itu, pembelajaran daring ini juga membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih
fleksibel. Contohnya, ketika saya dijadwalkan untuk mengurus dokumen ke sekolah
SMP di pagi hari, saya tetap bisa bergabung kedalam kelas online dan mendengarkan
penjelasan guru.
 Tidak hanya suka, duka juga saya rasakan. Terlebih ketika saya pindah ke tempat
tinggal baru yang kondisi Wi-Fi nya sangat lambat. Salah satu contoh pengalamannya
adalah ketika saya ingin menjawab pertanyaan yang diberikan guru saya namun
kondisi jaringan tempat tinggal kurang mendukung sehingga suara saya terdengar
putus-putus. Tidak hanya itu, ketika melaksanakan ujian, saya sering kewalahan ketika
baterai maupun kuota internet saya habis.
 Akan tetapi saya menyadari bahwa saya belajar dari banyaknya pengalaman suka
maupun duka yang saya alami. Saya belajar untuk mengatur diri, saya belajar untuk
memahami diri, saya belajar untuk mengatur waktu serta kegiatan, dan saya belajar
untuk menanamkan sikap toleransi antar sesama. Oleh sebab itu, saya ingin
menyampaikan bahwa memang semua ada kurang dan lebihnya akan tetapi jika kita
menyikapinya dengan bijak, hal positif dari kegiatan tersebut pasti akan kita rasakan.
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Pengalaman Pembelajaran Online Selama Pandemi
 

Maria Ratu Yudit Magi - Xl IPS
 

Nama saya Maria Ratu Yudit Magi, dari kelas Xl IPS. Di sini saya saya akan
menceritakan pengalaman saya selama pembelajaran di masa pandemi ini.
Pandemi Covid-19 membuat pembelajaran terganggu. Sebagai ungkapan kegelisahan
terhadap dunia pendidikan, sebagai seorang siswa pada saat diumumkan untuk libur
selama 2 minggu pada masa SMP saya dulu di kelas 3 SMP merasa senang. Tapi
ternyata 2 minggu itu bisa berubah menjadi enam bulan dalam pembelajaran daring
atau online ini.
Pembelajaran online rasanya memang sangat menyenangkan. Apalagi kita hanya di
rumah yang hanya bangun kemudian buka laptop dan hp kita masing-masing. Selama
beberapa minggu kita rasa senang. Tapi dengan berjalannya waktu, kita merasa bosan
dan kangen akan masa sekolah bersama teman dan bapak ibu guru. Apalagi dengan
belajar di rumah, ketika bapak/ibu guru menjelaskan, kita bisa ke-distract dengan
bermain handphone atau hal lain.
Tapi rasanya sangat berbeda suasana rumah dengan sekolah. Kita sangat malas untuk
mendengarkan guru menjelaskan karena kita menganggap itu hal sepele. Padahal hal
tersebut sangat penting. Dari pengalaman teman-teman saya, bahkan saya sendiri pun
sangat merasa kurang efektif dalam pembelajaran online ini. Masa pandemi ini juga
banyak kegiatan seperti bulan bahasa. Bulan Oktober ditetapkan sebagai Bulan Bahasa
dan Sastra Indonesia, dan bangsa Indonesia memperingatinya setiap tahun. Pada bulan
bahasa ada banyak hal kegiatan, seperti halnya di sekolahku SMA SANTA MARIA
YOGYARTA. Kami semua keluarga STAMA mengadakan banyak lomba walaupun
lombanya masih secara online, karena adanya pandemi Covid-19. Jadi lombanya juga
terbatas. Lomba yang diadakan STAMA sangat bagus dan menyenangkan sehingga kami
sebagai siswi STAMA selalu ikut berpartisipasi pada setiap bulan bahasa. Lomba yang
diadakan oleh STAMA pada tahun 2021 ini yaitu mulai dari cerdas cermat, menulis
pengalaman, menyanyi bahasa mandarin, cipta & baca puisi dalam bahasa Inggris,
menulis aksara dan membuat poster bahasa jawa, kliping mini, dan modeling
menggunakan baju daerah.
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PENGALAMAN
 

Maria Regina Nadila Putri - XI IPS
 

Hai! Namaku Maria Regina Nadila Putri, biasa dipanggil Regina. Sekarang aku kelas XI di
SMA Santa Maria Yogyakarta. Akibat Pandemi yang berlangsung, selama kurang lebih
satu tahun aku mengikuti pembelajaran jarak jauh. Waktu kelas 9 aku masih merasakan
pembelajaran tatap muka, tetapi karena pandemi yang semakin menjadi-jadi. Aku harus
mengikuti ujian kelulusan secara online bahkan UN saja ditiadakan. Saat memilih SMA
pun harus mendaftar online tetapi karena aku satu yayasan aku tidak mengikuti secara
online. Saat kelas X, aku belum pernah berkenalan dengan temanku yang baru. Aku
hanya bisa berkenalan lewat chat saja. Hanya sekedar menanyakan nama saja. Selama
kelas X banyak kegiatan yang seharusnya dilakukan akibat pandemi jadi tidak
dilakukan seperti outbond dan kemah. Tetapi, masih ada kegiatan yang dilakukan
seperti in group. Saat pembelajaran jarak jauh metode yang digunakan guru-guru
berbeda ada yang menggunakan via Whatsapp, Google Meet, Zoom, e-learning dan
Google Classroom. Biasanya guru-guru menjelaskan menggunakan materi yang
diringkas melalui PPT, Youtube, dan Word.
Pembelajaran jarak jauh selama kelas X membuat aku stres banyak tugas-tugas yang
harus dikerjakan padahal tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru selalu aku
kerjakan ketika jam pelajaran mapel tersebut. Selama masa pandemi juga ujian PTS,
PAS, PAT dilakukan secara online. Sekolahku menggunakan salah satu web yaitu e-
learning. Biasanya ketika ujian kita diberikan 5 soal esai supaya jawaban masing-
masing murid berbeda-beda. Selama kelas X, aku mengikutinya dengan senang,
meskipun kadang-kadang merasa bosan, capek, mengeluh. Tetapi apa daya, aku juga
harus tetap mengikuti pembelajaran tersebut. Selama di kelas X, kita selalu mendapat
kabar dari internet bahwa sekolah akan dibuka namun sampai sekarang juga belum
dibuka. Selama di kelas X aku belum pernah sekalipun masuk ke SMAku. Hari-hari
berlalu, sekarang aku naik di kelas XI. Akibat pandemi yang tak kunjung-kunjung
selesai. Aku masih mengikuti pembelajaran jarak jauh. Masih sama seperti waktu kelas
X pembelajaran jarak jauh diadakan menggunakan via Whatsapp, Google Meet, Zoom,
e-learning dan Google Classroom. Para guru juga menjelaskan melalui PPT, Youtube,
dan Word.
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 Tidak hanya itu, Penilaian Tengah Semester pun masih dilakukan secara online.  Tetapi,
Penilaian Tengah Semester kali ini berbeda dengan sebelumnya. Sekolah kami tetap
menggunakan e-learning tetapi menggunakan salah satu aplikasi yang baru yaitu SEB
dan Zambro. Aplikasi tersebut sangat baru bagiku. Aplikasi tersebut membuat kita tidak
bisa membuka aplikasi lain hanya pada web e-learning tersebut. Selama kelas XI ini
tugas-tugas yang diberikan semakin banyak, membuatku kadang-kadang harus lembur
untuk mengerjakan tugas-tugas. Perasaan bosan, capek, malas masih menyelimuti
selama pembelajaran jarak jauh ini.
Untungnya waktu kelas XI ini aku bisa masuk ke sekolah meskipun untuk kepentingan
tertentu misalnya AKM. Aku merasa senang bisa masuk ke sekolah dan bertemu dengan
beberapa teman meskipun tidak semua. Saat di sekolah pun menggunakan standar
protokol yang sangat ketat. Misalnya memakai masker dan menggunakan face shield,
mencuci tangan, cek suhu, dan tidak berkerumun. Aku berharap semoga pandemi ini
segera selesai agar pembelajaran tatap muka segera dilakukan agar kami para siswi
tidak merasa bosan dan agar kami bisa bertemu dengan bapak ibu guru dan teman-
teman.
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Pengalamanku Dalam Belajar dan Berkegiatan di Sekolah Selama Pandemi
 

Stacia Aurelia Yuwono - XI IPS
 

 Sejak pandemi 2020 dan tepat saat saya baru menginjak kelas sepuluh, saya tetap
berada di rumah, menjalani aktivitas di dalam rumah termasuk sekolah, dan ketika saya
naik kelas sebelas, saya masih berada di rumah karena pandemi. Memang saya tidak
pernah bertemu dengan guru atau teman-teman yang selama ini selalu membantu saya
dalam belajar, namun walau begitu rasanya tetap seru dan asyik selama pembelajaran
berlangsung. 
 Awalnya saya ragu untuk berinteraksi dengan teman-teman dan guru yang bahkan
belum saya kenal, namun lama kelamaan saya terbiasa dengan mereka. Selama daring
saya tidak pernah merasa bosan, karena dalam menjelaskan materi, para guru
memberikan penjelasan yang tidak membuat saya bosan, dan biasanya diselingi dengan
candaan yang membuat suasana menjadi hidup. Ketika saya tidak paham dengan materi
atau soal yang mereka berikan, lalu saya bertanya dengan guru pengampunya, mereka
akan dengan sabar menjelaskan ulang materi yang mereka berikan kepada saya. 
 Pengalaman saya selama pandemi cukup baik, tentu dengan bantuan teman-teman dan
guru yang membuat saya berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Ternyata daring
tidak seburuk apa yang saya pikirkan, dan menurut saya daring sama serunya dengan
pembelajaran secara tatap muka. 
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“PENGALAMANKU”

 
Theresia Dewi Tirta Sari - XI IPS 

 
Tepat pada tanggal 20 Maret 2020, virus Corona 19 masuk ke Negara Indonesia. Pada
saat itu juga seluruh masyarakat Indonesia, menghentikan seluruh aktivitasnya yang
berada di luar rumah, terlebih lagi acara tersebut acara yang dihadiri oleh banyak
orang. Semua orang melakukan kegiatannya melalui rumah, mulai dari bekerja,
sekolah, dan kegiatan lain lagi. Pada saat tahun 2020 awal awal, virus Covid-19 ini
sangat bebahaya dan sangat mematikan, sehingga kegiatan apapun harus dilakukan
dari rumah. Saya sebagai seorang pelajar yang bersekolah di SMA Santa Maria
Yogyakarta juga menerima dampak dari virus tersebut, seperti dengan sekolah yang
dilakukan secara online atau PJJ. Awal virus covid 19 ini datang saya masih duduk di
bangku SMP kelas IX semester akhir, dan mulai saat itu juga sekolah ditutup dan
pembelajaran di lakukan secara online. 
Awalnya, saya sangat sedih karena saya tidak bisa bertemu dan berkumpul bersama
dengan teman-teman saya ketika sudah mendekati kelulusan dan tidak bisa
mengadakan perpisahan akibat virus Covid-19. Saya juga sangat sedih karena ketika
saya sudah duduk di bangku SMA saya masih belum bisa untuk bertemu dan berkumpul
dengan teman dan guru baru. Namun, karena hal itu, sebisa mungkin saya harus bisa
dengan cepat untuk  membiasakan diri saya oleh hal tersebut, dan akhirnya saya dapat  
beradaptasi dengan keadaan yang baru. Setelah saya bisa beradaptasi dengan situasi
baru, saya merasa senang, meskipun saya dan teman-teman serta guru baru tidak
pernah saling bertemu namun kami masih dapat saling mengenal dan berkomunikasi
dengan baik, dan lewat dari keadaan saat ini saya melihat, merasakan, dan belajar
banyak hal hal baru, mengambil semua sisi positif yang ada, dan menerapkan dalam
kehidupan saya. Kesulitan-kesulitan yang saya hadapi karena adanya virus covid ini
adalah ketika sedang pembelajaran online. Kendala yang sering saya temui adalah
kendala jaringan internet dan sinyal, serta kurangnya pemahaman tentang materi yang
diajarkan. Karena, dari masalah kendala internet, banyak sekali para pelajar yang
ketinggalan pelajaran dan materi.
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 Oleh karena itu, saya harus sebisa mungkin untuk berusaha mencari sinyal yang baik,
dan menggunakan internet juga dengan baik, agar saya masih tetap bisa melakukan
pembelajaran online tersebut dan tidak ketinggalan materi serta pelajaran, sehingga
saya dapat memahami, mengerti, dan supaya saya dapat belajar dengan baik.
  Banyak sekali kesulitan yang saya hadapi melalui pembelajaran jarak jauh ini, selain
kesulitan yang ada pada paragraf sebelumnya, ada beberapa kesulitan lain yang saya
rasakan. Seperti yang saya rasakan dalam diri saya adalah rasa malas, saya
menganggap semua hal sepele dan gampang, terutama untuk mngerjakan tugas-tugas ,
sehingga misalnya besok hari ada ujian atau ulangan harian saya tidak belajar dan
memilih jalan yang simpel melalui internet, namun hal tersebut sangatlah salah karena
dengan hal itu justru nilai nilai saya menjadi turun. Saya merasa sangat sedih dan
kecewa terhadap hal itu . Maka dari itu saya mulai berusaha untuk terus memperbaiki,
menghilangkan rasa malas dan tidak menyepelekan apapun dari hal kecil hingga hal
besar serta selalu berusaha untuk selalu rajin, giat, dan bertanggung jawab atas tugas
saya sebagai pelajar ,walapun belum seratus persen sempurna.
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Cerita Pengalaman Selama PJJ dan Penilaian Online
 

Aurelia Faesa Putri - XI MIPA
 

Karena adanya Covid-19, sekolah-sekolah memberlakukan pembelajaran dengan
pembelajaran jarak jauh. Dan PJJ di SMA Santa Maria Yogyakarta sudah dilakukan
kurang lebih satu tahun dan selama PJJ itu dilakukan banyak pengalaman yang saya
dapatkan. Awal masuk kelas sepuluh masih belum terbiasa dengan suasana
pembelajaran jarak jauh ini. Apalagi kondisinya yang masih tidak kenal dengan siapa-
siapa sehingga mengharuskan untuk berkenalan dengan teman-teman baru sebatas
lewat chat. Selama PJJ sempat mengalami beberapa kesulitan, susah untuk
menyesuaikan dengan suasana baru seperti ini atau susah memahami beberapa materi
pelajaran. 
Selama PJJ ada suka dan duka yang dialami. Pengalaman suka yaitu bisa berkenalan
dan menambah teman baru, dengan online bisa mencari materi di internet jika tidak
terlalu paham dengan materi yang diberikan karena banyak materi dan referensi dari
internet yang bisa dicari. Pengalaman duka terkadang susah untuk memahami materi,
karena susah menyesuaikan kondisi di awal–awal PJJ tetapi makin ke sini semakin bisa
menyesuaikan dengan keadaan, terkadang tidak mengerti dengan beberapa tugas dan
bingung dengan materi. Merasa sepi karena tidak bisa merasakan PJJ bersama di kelas,
dan terlebih selama kelas 10 full sekolah online. Sempat mengalami kesusahan saat PTS
menggunakan e-learning.
Terkadang ada hambatan yang dialami selama pembelajaran berlangsung, misal tiba-
tiba mati listrik atau jaringan yang kurang bagus. Tetapi dari PJJ ini ada nilai-nilai yang
didapat seperti kita tentunya harus sabar, karena di kondisi seperti sekarang ini
pembelajaran mejadi lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan sekolah offline. Dan
semenjak sekolah online ini tugas menjadi banyak tentunya harus ada niat juga, dan
harus pintar–pintar untuk membagi waktu dengan kegiatan yang lain agar tertata
waktu untuk mengerjakan tugas dan kegiatan lainnya.  Nilai yang lain juga kita harus
memanfaatkan waktu dengan baik, dengan sekolah online pasti kita di rumah saja,
dengan di rumah saja kita bisa memanfaatkan waktu itu dengan kumpul bersama
keluarga. Bisa lebih tau informasi tentang teknologi, lebih tau banyak aplikasi-aplikasi
atau situs yang bisa digunakan untuk pembelajaran.
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Cerita Pengalaman Selama PJJ dan Penilaian Online

 
Apriyansa S. Pires - XI MIPA

 
Pertama-tama merasa sangat kesepian karena biasanya ketika ada tugas selalu
mengerjakannya dengan teman serta sambil bercerita. Tetapi sekarang hanya bisa
melalu via telpon atau vc. Sebenarnya pelajaran secara tatap muka memang
menyenangkan tetapi secara PJJ juga sangat menyenangkan yang terpenting kita bisa
menyesuaikan diri agar bisa melakukan kegiatan belajar dengan baik dan fokus.
Pembelajaran secara online ini juga membuat kami sebagai pelajar menjadi lebih enjoy
dan santai tetapi tetap fokus untuk mendengarkan penjelasan guru. Bisa sambil makan,
minum dan melakukan hal lain. Mengerjakan tugas juga menjadi lebih asik ditemani oleh
kakak dan dibantuin sama orang tua. Pembelajaran online ini juga menjadi kesusahan
bagi saya karena seringkali materi yang diberikan kurang mengerti dan harus dipelajari
lebih mendalam sendiri. Dengan itu pembelajaran online ini mengubah pribadi saya
menjadi lebih mandiri, bertanggung jawab akan tugas saya, tidak panik. Tetapi tidak bisa
mengenal dekat teman-teman serta kakak kelas dan adik kelas. 
Mengikuti lomba-lomba ketika waktu senggang, merilekskan diri dengan pergi ke tempat
yang tenang dan bisa mengerjakan tugas dengan damai dengan menjaga jarak ketika di
luar rumah, memakai masker. Kesusahan jaringan dan paket data yang cepat habis buat
saya sedikit susah apalagi ketika datanya habis pada saat pelajaran, Tetapi saya tetap
berusaha untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar secara online ini. 
Dengan pengalaman selama satu setengah tahun mengikuti pembelajaran secara online
ini saya dapat mengubah kebiasaan-kebiasaan saya selama ini menjadi lebih efektif.
Dengan mengisi waktu kosong dengan belajar atau mengikuti lomba-lomba. Dan
penilaian online yang saya lakukan menurut saya baik karena sekarang secara online
bisa membuka buku catatan atau materi yang diberikan oleh guru secara online serta
bisa mencari informasi lebih di internet. PJJ atau biasa disebut Daring atau online class
adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya
berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk
menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya,
singkatnya PJJ ini adalah metode belajar yang digunakan saat pandemi ini.
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 Karena tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas di luar rumah, mau tidak mau
semua murid harus menerima sekolah jarak jauh atau online. Saat ini teknologi dan
jaringan internet sangat diperlukan untuk mendorong terlaksananya kegiatan belajar
mengajar dengan baik.
 Tetapi tidak semua bisa melaksanakan kegiatan belajar ini dengan baik, ada sebagian
yang tidak memiliki biaya untuk membeli gadget ataupun membeli paket internet,
makannya pemerintah membantu memberikan paket internet.
 Menurut pengalaman saya selama pembelajaran jarah jauh ini adalah sekolah dengan
jarak jauh ini tidak terlalu buruk, tetapi ada permasalahan yaitu beberapa pelajaran
kurang bisa dipahami karena ada yang lebih enak untuk dijelaskan secara langsung
tetapi karena masa pandemi ini kita harus berusaha ekstra dan mencoba latihan-latihan
soal agar dapat memahami pelajaran dengan baik. 
 Dan juga permasalahan jaringan, kadang jaringan buruk atau wifi terkadang eror.
 Tetapi selebihnya dari kedua masalah itu karena PJJ ini saya senang bisa tetap belajar
dan membuat saya menjadi lebih serius dalam belajar agar saya dapat memahami
materi dengan baik, membuat kita lebih berusaha dalam bersosialisasi meski dalam
jarak virtual.
 Guru-guru juga berusaha yang terbaik agar murid-murid bisa belajar dengan nyaman,
dan sekolah tetap memberikan fasilitas-fasilitas yang membantu meski secara virtual.
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“PENGALAMANKU”
 

ELISABETH ADELVIA PUSPITA HARTONO -XI MIPA

Hai!!! Perkenalkan nama saya Elisabeth Adelvia Puspita Hartono dari kelas XI MIPA. Di
sini saya akan menceritakan bagaimana sih keadaan waktu PJJ dan PTS online. Selama
PJJ tentunya banyak sekali sisi positif dan negatif yang didapatkan. Contoh positifnya
yaitu seperti kita tetap bisa mendapatkan materi dan dijelaskan oleh guru secara
langsung walaupun tidak secara tatap muka. Sisi negatifnya yaitu seperti jaringan
kadang hilang, suara saat sedang berlangsung Google Meet atau Zoom kadang tidak
terdengar. Tetapi di balik itu kita juga bisa mendapatkan banyak hikmah. Dan juga
selama PTS online banyak sekali kendala, seperti tiba-tiba jaringan hilang padahal belum
selesai mengerjakan. Ingin sekali rasanya menangis karena ujian juga terdapat hitungan
waktu dan jika tidak selesai tepat waktu maka lembar jawaban akan menutup secara
otomatis sesuai waktu yang ditentukan.
Ingin sekali rasanya belajar secara tatap muka agar lebih dimengerti materinya dan
tidak ribet lagi. Tetapi balik lagi ke diri sendiri, masa pandemi ini juga memaksa
pendidikan agar kegiatan pembelajaran tetap dapat dilakukan tanpa membahayakan
orang lain dan diri sendiri. Semoga saja masa pandemi ini cepat berangsur hilang dan
kita bisa beraktivitas kembali secara normal seperti sedia kala.
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Pengalaman Selama Sekolah Online

 
Elisabeth Lintang Marsella-XI MIPA

 
           Hai nama saya Elisabeth Lintang Marsella. Saya sering dipanggil Lintang. Di sini
saya akan bercerita pengalaman saya selama mengikuti Sekolah Online. Karena
datangnya Virus Corona di Indonesia, saya bersekolah online sudah hampir 2 tahun
sejak hingga saya duduk di bangku kelas XI. Selama pembelajaran jarak jauh ini, kurang
menyenangkan bagi saya karena kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Faktor
yang membuat saya tidak fokus adalah ketika jaringan kurang baik. Di situ saya sudah
kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Rasanya ingin bertanya secara langsung
lewat Google Meet tetapi rasanya tidak memungkinkan karena sinyal yang kurang
mendukung. Selain itu sekolah daring membuat saya cepat bosan. Awalnya sih biasa
saja tetapi ketika berjalannya waktu, saya merasakan sangat bosan dan jenuh ketika
menduduki kelas XI ini. Mengapa saya merasa sangat bosan? Karena saya tidak
dibolehkan orang tua saya untuk belajar bersama dengan teman, pergi bersama teman
karena pandemi ini.
Tak hanya itu selama pembelajaran daring ini saya mudah lelah. Dulu sebelum pandemi
ini, saya sangat bersemangat bahkan tidak mengenal kata lelah dalam melakukan
kegiatan apapun. Namun sekarang, melakukan sesuatu (misalkan mengerjakan tugas
atau membantu orang tua) rasanya sangat melelahkan. Padahal baru sebentar saya
mengerjakan tugas atau membantu orang tua. Selain membuat lelah fisik, membuat
lemah mental saya. Dulu saya jarang sekali menangis sampai teman-teman mengira
bahwa saya tidak memiliki masalah sedikit pun. Namun, sekarang saya justru sering
sekali menangis karena lelah. Tetapi saya sangat bersyukur memiliki orang-orang
terdekat yang selalu memberikan semangat (seperti orang tua, sahabat, teman-teman,
bahkan guru-guru). Selain itu, yang membuat saya selalu semangat adalah saya selalu
teringat oleh tujuan dan cita-cita saya. Pembelajaran secara online juga bagi saya
kurang seru karena selama kurang lebih dua tahun ini saya hanya belajar di rumah
sendirian, saya juga belum pernah bertemu semua teman-teman kelas. Saya berharap
semoga bisa segera bertemu dengan mereka. 
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Selama pembelajaran daring ini saya juga mengikuti ulangan harian, ulangan tengah
semester, ulangan akhir semester, hingga ulangan akhir tahun diadakan secara online.
Pengalaman saya mengikuti ujian yang diadakan sekolah dengan cara online selama
kurang lebih hampir dua tahun bagi saya kurang menyenangkan. Kurang
menyenangkan karena biasanya ketika ujian saya duduk di bangku kelas, mengerjakan
di lembar kertas. Namun ketika Covid-19 masuk ke Indonesia, semua seperti sudah
berakhir. Sekarang saya harus mengerjakannya online menggunakan laptop atau
handphone. Saya sempat berpikir bahwa bisa tidak ya SMA ini pembelajaran dilakukan
secara offline? Saya sangat berharap semoga saja bisa kembali offline agar ketika
pembelajaran dan ujian bisa berjalan lebih lancar daripada ketika dilakukan
pembelajaran secara daring. Susah, capek, sedih, bosan jika harus terus menerus
melakukan pembelajaran secara daring.
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Pengalaman PJJ di Era Pandemi 

 
Gloria Tandungan Putri Pasaribu -XI MIPA

 
Halo perkenalankan nama saya Gloria Tandungan Putri Pasaribu, murid kelas XI MIPA
SMA Santa Maria Yogyakarta. Adanya pandemi Covid-19 mengharuskan kita untuk
belajar dari rumah. Banyak kegiatan atau rencana yang terpaksa harus ditunda atau
bahkan dibatalkan karena pandemi. Bukan tanpa alasan, hal ini dilakukan agar dapat
mengurangi penyebaran virus Covid-19 ini. Maka dari itu saya sebagai siswi yang
menjalani PJJ akan menceritakan sedikit pengalaman saya saat menjalani PJJ. 
Awal melaksanakan PJJ saya sedikit kesulitan untuk beradaptasi. Semua hal terasa
berbeda apalagi saya berada di luar Jawa sehingga harus mengatur waktu dengan baik
karena perbedaan waktu yang berbeda 2 jam. Namun, lambat laun saya bisa beradaptasi
dengan cara belajar yang baru ini dan bahkan saya memberanikan diri mendaftar OSIS
karena saya membutuhkan pengalaman berorganisasi untuk kuliah maupun kerja nanti. 
Pembelajaran jarak jauh (PJJ) dimulai pukul 07:30 WIB namun karena perbedaan waktu
yang ada saya memulai pelajaran pukul 9:30 WIT. Sembari menunggu jam pelajaran,
saya membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah. Kami melaksanakan PJJ melalui GM
atau Zoom. PJJ ini mengharuskan saya untuk belajar ekstra di pelajaran yang susah
dimengerti saat Google Meet dengan mencari bahan penunjang pelajaran dengan
membuka Youtube, Google, dll. PJJ juga mengharuskan saya untuk pandai membagi
waktu. Apalagi saya merupakan pengurus osis yang memiliki banyak kegiatan. Karena
kegiatan makin banyak, saya jadi harus pandai menyusun jadwal. Jadwal buat main,
jadwal mengerjakan pekerjaan rumah, dan jadwal untuk belajar. Walau lelah, PJJ tetap
harus dijalani dengan semangat. Karena saya percaya suskes itu tidak ada yang enak. 
 Banyak kendala yang terjadi saat PJJ. Mulai dari pemadaman listrik, jaringan yang
sering kali terputus, salah tangkap dengan tugas sehingga mendapatkan nilai yang
kurang dari ekspetasi, gangguan ketika membuat tugas video, entah itu suara adzan,
suara hewan, suara mesin cuci, dan gangguan lainnya. Terlepas dari kesulitan yang ada,
pandemi ini membuat saya dapat lebih luas mengeksplor hobi, serta menghabiskan waktu
bersama keluarga. Semoga pandemi ini dapat berlalu agar kami para pelajar dapat
bersekolah seperti semula dan kegiatan-kegiatan yang tertunda dapat dilaksanakan. 
Sekian pengalaman saya. Terima Kasih^^
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Menuliskan Cerita Tentang PJJ di Masa Pandemi

 
Gwen Sevilen - XI MIPA

 
Pandemi Covid-19 membuat kita tidak bisa bersekolah seperti biasanya. Sejak Maret
2020, kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online dari rumah atau yang
biasanya kita sebut dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). 

Awal PJJ, saya mengalami sedikit kesulitan dalam beradaptasi dengan cara belajar yang
baru. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya dapat terbiasa. Beberapa hal baru tersebut
adalah pengajaran dan pengumpulan tugas yang bisa dilakukan melalui banyak aplikasi,
pemberian materi dan tugas lewat Whatsapp dan e-learning, kuis dan ulangan yang
menggunakan banyak aplikasi dengan berbagai fitur dan cara, dan masih banyak lagi.
Dalam menjalani PJJ selama 1 tahun ini, ada juga banyak hal yang kurang baik terjadi.
Misalnya keterlambatan pengumpulan tugas, lupa men-download materi, adanya
gangguan sinyal, mati listrik, tidak bisa ikut Google Meet/Zoom, hingga nilai yang tidak
sesuai ekspetasi. 
Di luar kegiatan sekolah, saya juga mengikuti banyak kegiatan baru, misalnya ikut
kegiatan webinar, belajar bahasa asing, ikut education expo, dan ikut lomba online. Hal-
hal tersebut saya lakukan untuk mengisi waktu luang sekaligus menambah pengetahuan
baru. 
Sejauh ini, PJJ di sekolah saya terlaksana dengan baik. Ada banyak suka dan duka yang
terjadi. Saya berharap, semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa sekolah
secara offline lagi (tatap muka).

Sekian cerita pengalaman saya selama PJJ di masa pandemi ini. Terima kasih.
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Pengalamanku Selama PJJ
 

Maria imaculata Mey Ang-XI MIPA

Pengalaman saya, mengikuti pelajaran jarak jauh mempunyai sisi senang dan juga
ketidaksenangannya.
Sudah banyak tugas yang diberikan oleh guru dan saya mengerjakan satu per satu
kemudian mengumpulkannya. Walau diberi waktu untuk mengumpulkan, tetap saja
tugas saya menumpuk karena saya sering menunda mengerjakannya. Setelah selesai
mengerjakan sudah ada tugas baru lagi yang diberikan. Tugas yang diberikan ada yang
melalui aplikasi belajar dan ada juga yang melalui WhatsApp. Apabila tidak bisa
mengerjakan atau saya belum mengerti, dan saat saya mengerjakan tugas matematika
kadang saya kesulitan untuk mengerjakannya karena ada materi yang kurang saya
mengerti.
Terkadang contoh soal matematika dan soal latihan itu berbeda dalam mengerjakannya
kita harus teliti karena jika salah/salah hitung jawaban yang didapat akan berbeda.
Belajar di rumah sangat menyenangkan karena dapat mengerjakannya sambil bermain.
Tetapi juga terkadang membosankan karena banyak tugas yang diberikan. Kami mulai
belajar dari rumah sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang. Awalnya kebijakan
belajar dari rumah hanya ditetapkan 2 minggu, tetapi diperpanjang karena wabah virus
ini semakin parah. Karena virus ini saya dan keluarga jadi sering menghabiskan waktu
bersama dan kadang juga saya meminta bantuan dalam mengerjakan tugas. Banyak
orang yang mengeluh karena sekolah online dikarenakan banyaknya tugas yang
diberikan dan waktu mengumpulkannya terlalu cepat. Setiap hari selalu ada tugas baru
yang diberikan. Belajar dari rumah kadang membuat saya bosan. Saya merindukan
teman-teman. Tetapi keadaan sangat tidak memungkinkan. Saya harap keadaan cepat
pulih dan kembali seperti semula, sehingga saya bisa kembali ke sekolah bertemu
dengan teman-teman dan guru-guru yang saya sangat rindukan.
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Pengalamanku
 

Maria Rosavia Floressa Putri-XI MIPA

 Pandemi COVID-19 sudah belangsung selama kurang lebih setahun. Sudah setahun
juga sekolah-sekolah mengadakan sistem pembelajaran secara daring atau
pembelajaran jarak jauh. Selama menjadi siswa dan mengikuti pembelajaran jarak
jauh, banyak hal yang saya lakukan, mulai dari mengikuti pembelajaran secara online
(via Zoom, Google Meet, dan aplikasi lainnya), pengulangan materi bersama kakak,
mengerjakan tugas secara mandiri dan mencari referensi untuk pembelajaran dari
internet. 
 Pandemi ini menimbulkan banyak suka dan duka di berbagai bidang, dan tentu di
dunia pendidikan, terutama dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Suka yang saya
alami adalah tentu memiliki banyak waktu bersama keluarga, karena setiap hari saya
hanya berada di rumah, lebih santai dalam berkegiatan dalam artian tidak mengikuti
berbagai kegiatan yang sering dilakukan di sekolah sebelum pandemi berlangsung dan
tidak perlu effort seperti harus bangun sangat pagi dan terburu-buru. Lalu, untuk
dukanya adalah adaptasi dan berkomunikasi bersama teman-teman yang minim.
Bahkan mungkin berkomunikasi hanya untuk menanyakan tugas ataupun hal dasar
tentang pembelajaran saja, serta pemahaman materi tentu lebih kurang dibandingkan
dengan kegiatan pembelajaran secara langsung.
 Dalam setiap situasi, tentu kita semua pernah menghadapi tantangan, begitu pula
dengan situasi pembelajaran jarak jauh ini. Tantangan dalam pembelajaran jarak jauh
adalah terkait seringnya mati listrik, jaringan internet yang lambat karena banyak
faktor mulai dari hujan hingga jumlah penggunaan wifi yang maksimum karena kakak-
kakak saya juga sedang mengikuti pembelajaran jarak jauh, banyaknya gangguan di
rumah, mulai dari gonggongan peliharaan saya yang sejujurnya sangat susah
dihentikan, hingga tamu yang datang berkunjung, lalu kurang begitu lihai dalam
menggunakan teknologi digital karena banyak fitur yang belum dipelajari sehingga
cukup memakan waktu untuk mempelajarinya, dan yang terakhir sulit untuk aktif. .
 
 



94

Kumpulan Pengalaman Siswi SMA Santa Maria Yogyakarta Dalam Rangka
Bulan Bahasa 2021

Mengapa? Karena selama pembelajaran tatap muka, guru mampu berinteraksi secara
luwes bersama para murid, tanpa ada batasan sehingga dalam pemantauan lebih baik
daripada pembelajaran jarak jauh
Banyak nilai yang saya dapatkan selama pembelajaran jarak jauh. Mulai dari nilai
ketekunan, karena untuk mempelajari materi apalagi melalui virtual, ketekunan sangat
dibutuhkan agar mampu memahami materi dengan jelas sehingga mendapatkan hasil
yang tepat. Jika kita tidak tekun dalam mempelajarinya, tentu akan mempersulit diri
sendiri karena kita tidak paham apa yang dipelajari. Lalu Nilai kesabaran, karena
dalam belajar jarak jauh, sabar adalah kunci untuk dapat memahami materi, dan juga
apabila ada teman yang kurang memahami materi lalu dijelaskan ulang oleh guru, nilai
kesabaran ini juga sangat penting walaupun sebenarnya kita sudah paham akan
materinya dan sangat tidak sabar untuk lanjut ke materi berikutnya sehingga harus
menunggu. Dan yang terakhir adalah nilai kebaikan, di sini berkaitan dengan
membantu teman yang kurang bisa memahami materi, sehingga kita harus bisa
membantu teman kita dan mejelaskan kepada mereka. 
Dengan beredarnya vaksin, bahkan sebagian besar masyarakat telah menerimanya,
pihak Kementrian Pendidikan telah mengumumkan bahwa sekolah-sekolah diijinkan
mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas. Tentu dengan adanya kebijakan ini,
banyak hal yang harus dipersiapkan untuk menghadapi pembelajaran sekolah di era
new normal dan new spirit ini. Yang harus disiapkan adalah tentu mengumpulkan
semangat dan pemahaman kepada diri sendiri bahwa sekolah secara langsung atau
pembelajaran tatap muka sangatlah berbeda dengan pembelajaran daring, jadi
kemalasan dan kesantaian selama pebelajaran daring harus ditinggalkan dan harus
diganti dengan semangat yang tinggi agar enjoy dalam menjalaninya. Tidak lupa selalu
menjaga kesehatan agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain.
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Pengalamanku

 
Melissa Angelin B - XI MIPA

 
Pada masa baru ini, covid membuat kita bersekolah dengan cara baru yaitu secara
online. Dari mulai sekolah, kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online
agar tidak menyebar virus dan agar semua orang akan tetap aman di rumah masing
masing, tetapi karena itu maka beradaptasi pada sekolah yang baru akan jauh lebih
sulit.
 Pada saat awal, saya sangat kesulitan mengenal guru-guru, mata pelajaran dan teman
teman kelas saya, apalagi lingkungan sekolah yang saya belum pernah lihat sampai
sekarang. Tentunya dengan jalannya waktu, saya mulai terbiasa, saya mulai mengenal
guru-guru, dan teman-teman walaupun tidak terlalu kenal. 
 Walaupun terdengar enak belajar dari rumah, tetapi nyatanya sangat tidak nyaman.
Banyak murid yang telat masuk ke meetingnya, banyak sekali yang terganggu
sinyalnya, serta lupa mengerjakan/mengumpulkan tugas, serta materi-materi yang
tidak dalam bentuk kertas maka akan lupa dipelajari atau didownload maka dengan itu
nilai tidak bisa sesuai ekspektasi. 
Saya juga sering terlambat bangun juga. Dari yang biasanya bangun jam 6 karena perlu
siapkan makanan serta hal hal lain sebelum ke sekolah, sekarang saya bangun 5-20
menit sebelum sekolah mulai. Tetapi kadang juga bisa telat karena bangunnya
kesiangan. Oleh karena itu saya kelewatan beberapa materi yang telah diberikan guru
dan saya juga tidak mendengar tugas-tugas jika diberikan guru. Maka dengan itu saya
suka telat mengumpulkan tugas juga karena tidak tahu bahwa ada tugas. Apalagi saat
sakit, saya tidak bisa apa apa selama 1 atau 2 minggu dan kadang perlu ke rumah sakit,
dan karena itu saya banyak ketinggalan tugas dan materi. Seperti satu atau dua bulan
yang lalu saat saya sakit selama 3 minggu, dan pada awal minggu kedua saya
dimasukkan ke rumah sakit dan hampir dimasukkan ke rawat inap, abis itu pun tugas
saya yang belum lengkap saya takut bahwa mereka akan berpikir bahwa saya hanya
bermalas-malasan dan menggunakan sakit sebagai alasan untuk bermalas-malasan
yang padahalnya saya beneran sakit.
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  Selain itu juga tidak terasa sudah lewat hampir 2 tahun kita melakukan PJJ, dan
setahun lagi kita akan mendapat KTP yang berarti kita menjadi dewasa. Rasanya tidak
melakukan apa-apa di masa seperti masanya di skip langsung ke masa dewasa yang
sangat seram. Apalagi karena kita tidak bisa menikmatinya karena tidak ada cara untuk
menikmatinya karena pandemi tersebut. Maka dengan itu saya sangat semangat saat
mendengar PTM atau Pembelajaran Tatap Muka akan mulai sebentar lagi. Saya belajar
untuk menikmati sesuatu selama masih bisa dinikmati karena saat sudah hilang, akan
lama untuk didapatkannya atau akan tidak pernah balik lagi. Selain itu juga untuk
menganggap sekolah online sebagai sekolah offline karena walaupun sekolah online
rasanya seperti tidak sekolah tetap harus serius tentangnya.
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Pengalamanku dalam PJJ dan PTS Online
 

Nadya Theresa Lee - X MIPA

Sudah saatnya saya memasuki jenjang dan tingkatan baru dalam dunia pendidikan,
memasuki kelas SMA. Saya memutuskan untuk melanjutkan sekolah di SMA Santa
Maria Yogyakarta. Awalnya, saya sangat menunggu hari di mana saya akan pergi ke
sekolah, bertemu teman baru dari berbagai daerah, bertemu guru, dan melakukan
aktivitas seru di sekolah. Saya sangat menanti karena Yogyakarta merupakan salah
satu lingkungan baru bagi saya. Juga saya akan belajar hidup mandiri dan jauh dari
keluarga di kampung halaman saya. Tetapi, semua harapan itu seketika hilang ketika
mendapat kabar adanya virus Covid-19 yang melanda.
Singkat cerita, semua sekolah ditutup dan pembelajaran dilakukan secara online,
termasuk SMA Santa Maria Yogyakarta. Tentu hal ini menjadi pengalaman baru bagi
semua pihak. Awalnya, masih tidak terbayangkan bagaimana perbedaan antara
sekolah secara online dan secara offline. Sebagai murid baru yang memasuki kelas
SMA, saya bersama teman-teman baru diwajibkan mengikuti MPLS (Masa Pengenalan
Lingkungan Sekolah) melalui live streaming youtube dan zoom. Dari situ, kami sudah
dapat merasakan perbedaan dan adanya keterbatasan dalam berinteraksi secara
langsung.
Hari memasuki pelajaran pun dimulai. Kami melakukan kegiatan belajar-mengajar
menggunakan media online berupa google meet. Awalnya pembelajaran dapat berjalan
dengan lancar. Tetapi, munculnya kendala seperti sinyal yang buruk, pemadaman
listrik, gangguan jaringan, keterbatasan paket internet dan perangkat yang digunakan,
dan lain-lain menjadi hambatan yang tidak bisa dihindari dan pada akhirnya kegiatan
belajar-mengajar terganggu, contohnya seperti suara penjelasan guru menjadi
terputus-putus, tidak munculnya materi yang dijelaskan, bahkan guru atau murid
dapat dengan mendadaknya keluar dari google meet dikarenakan kendala tadi. Siswa-
siswi diberikan materi secara garis besar beserta penjelasannya, kemudian hal yang
kurang dimengerti atau dipahami dapat ditanyakan kepada guru, juga siswa-siswi
diperkenankan untuk belajar secara mandiri melalui sumber-sumber seperti buku,
google, youtube, dan situs belajar lainnya. Pengumpulan tugas juga dikirim melalui
situs online seperti google classroom dan website sekolah.
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Tidak terasa, waktu telah berlalu selama 1 tahun, saya menaiki tingkatan selanjutnya
yaitu SMA kelas 2 dan proses belajar masih saja dilakukan secara online. Saya merasa
sedih karena tidak hanya belum pernah bertemu dengan ibu bapak guru beserta
teman-teman, saya bahkan belum pernah mengunjungi sekolah saya sendiri. Bahkan,
banyak kegiatan yang tidak bisa saya alami dan saya jadikan sebagai pengalaman
karena pandemi. PJJ sampai saat ini masih berjalan seperti biasanya. Kami juga
menjadi lebih siap dalam menghadapi kendala yang datang begitu saja. 
Tibalah hari di mana kami sebagai seorang pelajar harus melaksanakan ujian. Ujian
juga dilakukan secara online. Pada kelas 2 SMA ini, saya juga melaksanakan PTS
(Penilaian Tengah Semester). Tentu, saya berharap saya dapat mengerjakan dengan
lancar dan tidak ada kendala yang menghambat dalam pengumpulan jawaban. Tetapi
tidak disangka, kendala dalam gangguan sinyal pun datang. Hal ini membuat saya,
salah seorang siswi menjadi panik. Emosi bercampur aduk antara cemas, panik,
kecewa dan kesal. Tetapi, saya tidak bisa berbuat apa-apa, juga tidak hanya saya yang
mengalami hal ini sendiri. Kami berpasrah dan berharap pada keputusan serta
tindakan sekolah atas kejadian yang lumayan merugikan kami, juga pihak sekolah.
Untungnya, sekolah mengambil tindakan yang membuat kami merasa lega. Segala hal
yang datang secara tiba-tiba semenjak masuk SMA menjadi pengalaman baru bagi
saya. Pandemi ini juga membuat kami semua setidaknya menjadi lebih siap, dewasa
dan mandiri.
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CERITA PENGALAMAN SELAMA PJJ
 

Theresia Avila Novena Ave Maria- XI MIPA

 Selama pandemi ini, mengingat masih adanya Virus Corona segala aktivitas yang
biasanya dilakukan di luar rumah seperti sekolah dan bekerja dilakukan secara online.
Salah satunya adalah kelas online, di mana siswa siswi yang masih bersekolah
melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh secara online yang artinya tidak dapat
bertemu dengan teman maupun guru secara langsung, untuk mengurangi jumlah
penyebaran virus Covid-19.
 Ada banyak rencana yang harus dibatalkan karena masa pandemi ini sehingga
menimbulkan kekecewaan. Contohnya adalah bersekolah seperti biasa. Sehingga
menimbulkan rasa bosan karena selalu berada di rumah dalam melakukan aktivitas
sehari–hari contohnya mengerjakan tugas 
 Meskipun sekolah dilakukan secara online, ada banyak hal yang dapat dilakukan
selama pembelajaran jarak jauh, baik pembelajaran berupa materi teori maupun
praktek. Boleh dikatakan bahwa semua mata pelajaran dapat dilakukan dengan cara
pembelajaran jarak jauh. Dalam pelajaran ini pula kami melakukan kegiatan belajar
mengajar melalui Google Meet maupun Zoom untuk memperoleh semua materi yang
diberikan dan dijelaskan oleh guru, melalui sarana itu kami dapat berkomunikasi
dengan teman maupun guru. Selain pembelajaran tersebut kami juga mengerjakan
tugas, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan kuis, penilaian harian, dan juga
melakukan tugas kelompok jarak jauh menggunakan media seperti WhatsApp dan
Instagram untuk mengingatkan satu sama lain saat ada tugas maupun untuk
menjelaskan tugas jika masih belum mengerti dan melakukan Google Meet bersama
teman. Terkadang kegiatan tersebut diselingi dengan candaan yang bisa membuat
suasana menjadi lebih asyik atau tidak begitu membosankan dan dapat meningkatkan
kreatifitas seperti membuat poster kemudian diupload ke media sosial.
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 Ada juga perasaan suka duka dalam pembelajaran jarak jauh ini yaitu, jika sukanya
bisa lebih santai di rumah, tidak terburu–buru berangkat sekolah terutama seperti saya
yang jarak antara rumah ke sekolah dapat terbilang jauh. Selain lebih tidak terburu–
buru berangkat juga saya merasa tidak perlu takut terlambat, bisa mengulang materi
karena ada modul yang bisa didownload atau dibaca kapan saja, bisa menggunakan
Google jika masih bingung, bisa belajar sambil makan di rumah. Namun dukanya
terkadang bingung karena penjelasan melalui online tidak serta merta sama sejelas jika
materi disampaikan secara langsung/tatap muka, dan tidak fokus atau mudah bosan,
tidak bisa bertemu dengan teman, dan terkadang kendala pada jaringan buruk atau
sedang ada pemadaman listrik.
 Dalam pembelajaran jarak jauh pastinya memiliki tantangan – tantangan. Beberapa
tantangan yang saya hadapi antara lain yaitu buruknya jaringan saat mengikuti
pembelajaran melalui aplikasi Google Meet, hal ini sangat mengganggu sehingga
komunikasi tidak lancar atau hanya diterima sebagian. Contohnya adalah saat
penjelasan materi dari guru berlangsung tiba–tiba listrik padam yang menyebabkan
jaringan lokal menjadi buruk yang berakibat suara guru tidak terdengar jelas/putus–
putus lebih parahnya lagi bila tiba–tiba left dari meet karena buffering. Tantangan
lainnya adalah mudah bosan karena suasana di tempat mengikuti pembelajaran jarak
jauh tidak seasyik jika pembelajaran tatap muka di sekolah sehingga harus lebih fokus
lagi agar paham dengan materi dan menghilangkan rasa bosan agar saat pembelajaran
terasa menyenangkan. Selain itu saya juga dituntut untuk bisa membagi waktu sebaik
mungkin agar dapat mengerjakan tugas tepat waktu sehingga tugas tidak semakin
menumpuk dan menjadi tanggungan pekerjaan
 Nilai–nilai yang bisa saya peroleh selama pembelajaran jarak jauh adalah pengelolaan
waktu untuk selalu disiplin dalam mengerjakan tugas agar cepat selesai dan tugas tidak
menumpuk serta menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari–hari.
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Pembelajaran Jarak Jauh dan Penilaian Online
 

Theresia Grace Rumondang Sinaga -XI MIPA 
 

 Pandemi Covid-19 yang mulai datang ke Indonesia pada Maret 2020 membuat semua
kegiatan manusia berubah 180 derajat. Kegiatan perkantoran dan pendidikan dilakukan
dari rumah, semua tempat wisata dan tempat hiburan ditutup terkecuali tempat
perbelanjaan bahan pokok seperti pasar dan supermarket. Tentu hal ini memiliki
dampak yang positif dan negatif. Dalam kegiatan pendidikan salah satu dampak
positifnya yaitu murid jadi lebih dekat dengan orang tua dan orang tua bisa mengontrol
kegiatan belajar anaknya. Sedangkan salah satu dampak negatifnya yaitu pembelajaran
jadi kurang maksimal terlebih kepada murid yang tinggal di daerah yang sulit jaringan. 
 Di sini saya sebagai salah satu pelajar juga turut merasakan bagaimana pembelajaran
dan penilaian online berlangsung. Di sekolah saya sendiri yaitu SMA Santa Maria
Yogyakarta, pembelajaran jarak jauh seringkali dilakukan melalui Google Meet. Waktu
untuk satu mata pelajaran juga tidak selalu penuh digunakan terkadang beberapa guru
hanya menggunakan 30-40 menit saja terkecuali pelajaran hitungan. Terkadang
pembelajaran jarak jauh membuat saya jenuh karena setiap pagi yang selalu monoton.
Bangun tidur, mandi, buka laptop, tidak seperti sebelum pandemi yang setiap pagi selalu
semangat karena akan bertemu teman-teman, setiap pagi selalu marah-marah sendiri
karena kemacetan jalanan, dan banyak hal menyenangkan lainnya. Pembelajaran
online ini pun juga membuat tugas-tugas menjadi lebih banyak. Terkadang dalam satu
hari misalnya ada 3 mata pelajaran dan ketiganya ada tugas yang pengumpulannya
harus hari itu juga. Wah rasanya kepala panas karena berfikir jawabannya. 
 Selain pembelajaran yang dilakukan online, penilaian pun dilakukan online seperti
ulangan harian, PTS, dan PAT. Di sekolah saya penilaian online dilakukan dengan
berbagai macam metode.  
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Untuk ulangan harian bisa menggunakan Google Form, Google Classrom, dan quiziz.
Sedangkan untuk PTS dan PAT dilakukan melalui e-learning sekolah. Penilaian online
yang menjadi favorit saya adalah dengan metode quiziz karena metode ini kita bisa tahu
ada di posisi nomor berapa dan memiliki target untuk bisa menjadi rangking atas. 
 Wah ternyata sudah cukup panjang saya menceritakan pengalaman pembelajaran
jarak jauh dan penilaian online di sekolah saya. Kalau di sekolah kalian sistemnya
bagaimana teman-teman? O iya kalian terkadang merasa jenuh juga tidak dengan
pembelajaran online ini? Kalau iya itu hal yang wajar kok teman-teman tapi jangan
terus-menerus ya, kalian harus punya motivasi untuk bisa semangat dalam
pembelajaran online ini dan ingat juga kalian itu beruntung masih bisa merasakan
sekolah dibandingkan dengan teman-teman kita di luar sana yang sangat ingin sekolah
tapi terkendala ekonomi. Semangat teman-teman.
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Pengalamanku
 

Valentita Kristina Putri Yut -XI MIPA
 

  Selama belajar daring, kegiatan saya tidak sepadat saat saya sekolah offline. Saat
belajar daring, biasanya, saya akan bangun pada pagi hari dan bergegas untuk mandi
meskipun terkadang terasa malas. Setelah mandi, saya menyiapkan sarapan sambil
menunggu kelas online dimulai. Selama berjalannya kelas offline, saya berusaha
semaksimal mungkin untuk memahami apa yang Bapak/Ibu guru sampaikan, dan tak
jarang juga, saya tidak mengerti apa yang Bapak/Ibu guru sampaikan. 
  Ketika saya tidak memahaminya, saya akan berusaha mencari/membaca materi dari
berbagai sumber. Tetapi terkadang saya patah semangat karna tidak memiliki rasa
percaya diri. Setelah kelas offline berakhir saya bergegas untuk mengerjakan tugas
yang diberikan Bapak/Ibu guru meskipun saya sering menundanya juga. Terkadang
saya merasa lelah dengan belajar daring, tapi saya maklum karena keadaan masih
seperti ini. Tidak satu waktu saya meminta maaf pada Bapak dan Ibu guru karena saya
telat masuk jam pelajaran dan telat mengumpulkan tugas. 
   Kerap kali, saya mendapat masalah pada jaringan yang saya miliki pada saat saya
sedang kelas offline. Fatalnya, karena masalah jaringan saya tidak bisa mengikuti kelas
offline. Terkadang kalau merasa kesusahan dengan apa yang saya kerjakan, saya
bertanya pada orang tua ataupun keluarga yang saya miliki. Saya bersyukur tentan
semua suka dan duka yang saya alami selama belajar daring, karena saya bisa
mengambil pelajaran dari itu. 
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XII IBB
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Suka Duka Belajar dan Berkegiatan di Sekolah Secara Daring 
 

Adelia Puspitasari Ermanu Putri-XII IBB
 

 Setahun lebih pandemi COVID-19 membayang-bayangi kehidupan manusia di seluruh
belahan dunia, termasuk di Indonesia, Akibatnya, hingga saat ini segala sesuatu
banyak dilakukan secara digital salah satunya adalah proses belajar mengajar yang
kini diterapkan secara online atau daring. Tentu banyak suka duka yang dialami oleh
saya dan teman-teman lain dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini secara
daring. 
 Tentu saya dan teman-teman saya sangat rindu belajar di dalam kelas bersama-
sama, karena selama belajar daring dari rumah interaksi kita dengan guru sangat
kurang. Kita hanya bisa berinteraksi melalui pesan-pesan di handphone seperti di
Whatsapp, Google Classroom, Google Meet tanpa kita bertemu dan bertatap muka
secara langsung. Termasuk SMA Santa Maria yang sudah berusaha agar para
siswinya bisa belajar dengan baik dan lancar seperti sekolah biasa dengan
memfasilitasi para siswi dengan e-learning sekolah dan juga dengan aplikasi lain
seperti Google Meet dan Google Classroom. Saya juga merindukan suasana ketika jam
istirahat pergi ke kantin lalu antri dan berdesak-desakan untuk membeli makanan di
kantin. Bahkan, saya juga rindu suasana kelas yang tegang dan kesal akibat dimarahi
guru karena kesalahan dari teman saya.
 Selama melakukan pembelajaran dari rumah, saya memiliki pengalaman yang tak
terlupakan baik senang maupun susah. Dari sisi senangnya, saya bersyukur belajar di
rumah karena bisa terhindar dari penularan COVID-19 walaupun tetap menerapkan
protokol kesehatan dan bisa belajar dengan santai tidak perlu datang pagi-pagi ke
sekolah. Namun, susahnya, berupa ruang geraknya bersama teman-teman saya yang
terbatas, seperti ketika praktik harus membuat video mandiri di rumah dengan
fasilitas yang terbatas termasuk kegiatan lomba-lomba biasanya harus mengirim
video. 
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 Karena pandemi COVID-19 ini semua kegiatan sekolah seperti ekstrakulikuler dan
lomba yang biasanya dilaksanakan secara meriah dan penuh kebersamaan, sekarang
dilaksanakan secara virtual termasuk bulan bahasa yang dilaksanakan setiap tahun
sekali ini. Biasanya dalam bulan bahasa ini diadakan lomba tentang bahasa yang
diadakan dalam waktu dekat bulan Oktober ini. Biasanya kita secara bersama-sama
mengikuti lomba dan membagi siapa yang harus mengikuti lomba apa dan langsung
mengikuti lomba. Tetapi karena sekarang belajar dilakukan secara daring maka lomba
bulan bahasa dilakukan secara virtual. Walau secara virtual saya tetap mendukung
pelaksanaan lomba bulan bahasa ini. Saya sebenarnya berharap bisa mengikuti lomba
bersama teman- teman di sekolah dengan penuh kebersamaan dan kemeriahan. 
Selama belajar daring di rumah juga memiliki sisi positif dan negatif. Dari sisi
negatifnya, saya merasa sangat bosan ketika belajar dari rumah karena hanya
memerhatikan layar kaca gawai bahkan kadang saya tinggal berkegiatan yang lain.
Tetapi tentu saya tetap bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru.
Kemudian penggunaan gawai yang biasanya lebih sedikit sekarang hampir seharian
menggunakan karena harus mengikuti Google Meet dan masih mengerjakan tugas dari
guru lalu kadang guru tidak menjelaskan materi hanya menjelaskan tugasnya harus
dikerjakannya bagaimana. Namun dari sisi positifnya, pembelajaran daring juga
menghemat ekonomi karena Kemendikbud juga sudah memberi kuota gratis internet
untuk belajar sehingga uang jajan dapat saya tabung. Kemudian waktu bersama
keluarga, dan waktu luang tentu lebih banyak. 
 Sebenarnya banyak kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran online ini. Tetapi
saya berusaha untuk tetap bertanggung jawab terhadap tugas saya sebagai pelajar.
Selama pembelajaran online ini saya harus siap menghadapi kegiatan atau
melaksanakan kegiatan secara online, kita tentunya tetap harus berpatisipasi dalam
segala kegiatan dan pembelajaran sekolah tanpa terkecuali. Saya hanya berharap
pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali belajar di sekolah. 
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Laporan Kegiatan Semicolon
 

Cleodora Elysia-XII IBB 
 

 Pada masa pandemi ini kegiatan sekolah lebih sedikit diadakan daripada ketika
sekolah dilakukan secara onsite. Saat masa-masa sekolah onsite, biasanya sekolah
mengadakan minimal 2 kegiatan dalam sebulan. Tetapi, pada masa pandemi sekolah
dan OSIS SMA Santa Maria Yogyakarta hanya mengadakan minimal 1 acara setiap
bulannya. 
 Pada Sabtu, 9 Oktober dan Minggu, 10 Oktober 2021, OSIS SMA Santa Maria
Yogyakarta mengadakan webinar yang bekerja sama dengan pihak Satu Persen. Acara
webinar ini diisi oleh pelajar umum yang datang dari SMP, SMA, dan kuliah. Tak hanya
itu, peserta juga merupakan para siswi SMA Santa Maria Yogyakarta, Suster Kepala
Sekolah, dan para guru karyawan yang meluangkan waktunya mendukung acara ini
berlangsung. Pembicara yang menjadi perwakilan dari Satu Persen adalah Kak
Ghassani Salsabila dan Kak Haqqi Utama. 
 Sabtu, 9 Oktober 2021 acara dilangsungkan pada pukul 10.00 sampai pukul 11.20.
Pada hari itu, Kak Ghassani Salsabila mengisi webinar dengan tema "Membina Mental
Health". Terdapat banyak penjelasan mengenai kesehatan mental pelajar, apalagi
dalam masa pandemi ini. Tak hanya mengenai kesehatan mental, Kak Salbi
memberikan cara-cara untuk membina kesehatan mental yang salah satunya dengan
cara menulis jurnal tentang diri sendiri. 
 Acara pada hari Sabtu, 9 Oktober 2021 dibuka pada pukul 9.45 para panitia dan
peserta menonton video perkenalan SMA Santa Maria Yogyakarta. Memasuki pukul
9.55, MC membuka acara pada pagi hari itu. MC dibawakan oleh Laras dari kelas XII
IBB dan Novi dari kelas XII MIPA. Setelah dibuka, acara dilanjutkan dengan doa
pembuka, dilanjutkan dengan sambutan dari Suster M. Margaretha, OSF, S.Pd.,
sebagai Kepala Sekolah dan ketua panitia oleh Cleodora Elysia dari kelas XII IBB. Ely
dari kelas XII IBB selesai memberikan kata sambutan pada pukul 10.10, kemudian
dilanjutkan mendengarkan materi "Membina Mental Health" oleh Kak Ghassani
Salsabila S.Psi., pada pukul 10.10 sampai 10.40. 
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 Pada pukul 10.40-11.05 kak Salbi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
disampaikan oleh para peserta. Setelah itu, para peserta mendengarkan presentasi
sponsor dari Inez cosmetic yang selesai pada pukul 11.10. Kemudian, acara webinar
ditutup dengan doa penutup yang dipimpin oleh Putti dari kelas XII MIPA dan
dokumentasi. Webinar pada Sabtu, 9 Oktober 2021 selesai pada pukul 11.20.  Minggu,
10 Oktober 2021 acara dilangsungkan pada pukul 10.00 sampai pukul 11.45. pada hari
Minggu ini, kak Haqqi Utama S. Psi mengisi webinar dengan tema Quarter Life Crisis.
Selama kurang lebih 45 menit penjelasan mengenai quarter life crisis ini, peserta
disuguhi macam-macam bentuk quarter life crisis dan cara menangani quarter life
crisis yang dialami oleh para remaja. 
Pada hari Minggu, 10 Oktober 2021 Zoom dibuka pada pukul 9.45. Para panitia dan
peserta yang sudah masuk pada pukul 9.45 menonton video perkenalan SMA Santa
Maria Yogyakarta sambil menunggu waktu menunjukkan pukul 9.55 acara dibuka oleh
MC. Lalu, pada pukul 9.55 WIB MC membuka acara dengan membacakan peraturan
serta susunan acara pada hari itu. Dilanjutkan dengan doa pembuka yang dipimpin
oleh Adelia Haydar dari kelas XII MIPA. Kemudian kak Haqqi Utama memulai acara
webinar dengan tema quarter life crisis. Penyampaian materi berakhir pada pukul
10.45 yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab berakhir
pada pukul 11.00. Setelah itu, para peserta mendengarkan presentasi sponsor dari
Crazy Corp Indonesia sampai pada pukul 11.10. Kemudian, acara ditutup dengan
penutupan oleh bapak Witarso selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, doa
penutup oleh Adelia Haydar, dan dokumentasi oleh Putti XII MIPA. Acara selesai pada
pukul 11.45. 
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Tantangan Pembelajaran Jarak Jauh
 

Francesca Imma Culata-XII IBB

           Masa pandemi Covid-19 ini, menjadi tantangan bagi seuruh bidang terutama di
bidang pendidikan. Semula proses belajar mengajar yang dilakukan dengan tatap
muka, tetapi kini proses belajar mengajar harus dilakukan secara jarak jauh dengan
memanfaatkan jaringan internet, serta teknologi informasi dan komunikasi. Dengan
dilakukannya pembelajaran jarak jauh (PJJ) ini telah cukup menekan angka
penyebaran Covid-19 di Indonesia. Namun di sisi lain, hal itu juga menimbulkan
hambatan. Bagi daerah yang mengalami kendala akses internet dan ketidakadaannya
gawai karena rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, maka PJJ cukup sulit untuk
dilakukan.
           Tidak terasa sudah hampir satu setengah tahun saya mengikuti Pembelajaran
Jarak Jauh yang penuh tantangan ini. Proses belajar mengajar yang dilakukan secara
online ini menyebabkan proses pembelajaran tidak dapat berlangsung secara interaktif.
Adanya gangguan jaringan yang beberapa kali terjadi, membuat saya pun sering
merasa bingung dengan suatu materi namun kesulitan untuk bertanya kepada guru. Hal
ini terkadang juga disebabkan oleh guru yang hanya memberikan tugas tanpa
menjelaskan materi terlebih dahulu. Alhasil, materi dari guru akan terus berjalan dan
saya merasa tertinggal. Dengan berbagai tantangan dan hambatan tersebut, saya yang
selama ini masih menghabiskan waktu hanya di rumah saja sudah semakin terlarut
dalam kemalasan yang saya sadar bisa berdampak pada masa depan saya. Kemalasan
inilah yang menjadi akar dari segala permasalahan selama PJJ. Sebenarnya apabila
saya mau berusaha mencari solusi untuk permasalahan saya, maka saya tidak akan
tertinggal materi. SMA Santa Maria Yogyakarta selalu berupaya memberi dukungan
bagi seluruh siswi agar PJJ dapat berjalan dengan lancar. 
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Mulai dari adanya e-learning, pemberian pulsa dan paket data hingga bimbingan
karakter bagi seluruh siswi. SMA Santa Maria Yogyakarta yang memiliki sejuta harapan
untuk para siswinya lewat kegiatan yang telah diagendakan, juga harus terpaksa
diadakan secara daring atau bahkan ditiadakan. Tetapi, pandemi ini tidak membuat SMA
Santa Maria putus asa. SMA Santa Maria tetap berupaya melakukan kegiatan
pembentukan karakter para siswi dengan menggunakan media internet. Sebentar lagi
adalah perayaan Bulan Bahasa. Saya mulai teringat sewaktu kelas sepuluh saat
mengikuti acara Bulan Bahasa. Bulan Oktober yang ditetapkan sebagai Bulan Bahasa
dan Sastra Indonesia, bangsa Indonesia dan SMA Santa Maria pun memperingatinya
setiap tahun. Berbagai perlombaan yang berhubungan dengan bahasa diadakan dengan
sangat kreatif dan seru. Terutama kami kelas X, XI, XII dari jurusan Bahasa yang menjadi
panitianya. Para guru dan teman-teman juga menikmati acara yang menyenangkan itu.
Tiba-tiba saya pun tersadar, itu adalah ingatan dua tahun yang lalu. Saya bersyukur
dapat menikmati merayakan acara Bulan Bahasa bersama seluruh warga SMA Santa
Maria secara normal meskipun hanya sekali. Tahun lalu, perayaan Bulan Bahasa masih
dirayakan dengan berbagai perlombaan meskipun secara daring. 
 Kita semua tahu, bahwa pandemi ini sangat merugikan seluruh dunia. Terutama di kelas
XII adalah masa di mana saya harus peduli dan memiliki prospek akan bagaimana masa
depan saya. Saya sangat berharap agar pandemi ini dapat segera berakhir dan kami
dapat kembali menuntut ilmu seperti semula. Dengan belajar dan bertemu guru serta
teman-teman akan mengembalikan semangat saya dalam menjalani pendidikan.
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Tugas Bahasa Indonesia
 

Hanna Michell-XII IBB
 

Sudah setahun lebih Covid-19 membayang-bayangi kehidupan manusia di seluruh
muka bumi ini termasuk Indonesia. Virus corona yang menyebar luas sehingga
mengakibatkan menghambatnya sistem pernafasan dan sudah banyak menelan
banyak manusia yang terinfeksi virus tersebut. Dengan adanya virus yang sangat
cepat menyebar sehingga membuat ruginya ekonomi sebagian masyarakat, tidak
hanya masyarakat saja yang merasakan, tetapi juga pada seluruh pelajar merasakan
pembelajaran yang dilakukan secara daring (online) dengan tidak melakukan tatap
muka hanya dengan jaringan digital. Tentu saja bagi daerah yang memiliki internet
yang bagus tidak menjadi halangan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran online,
lantas banyak pelajar yang belum terbiasa dengan menggunakan internet dan juga ada
sebagian daerah yang internetnya kurang mendukung dalam proses pembelajaran. 
Proses pembelajaran yang dilakukan secara daring merupakan kebijakan pemerintah
dalam upaya mencegah anak-anak generasi bangsa sehingga aman dari virus Covid-
19. Siswi SMA Santa Maria yang biasanya mengikuti pembelajaran secara formal di
sekolah tatap muka berhadapan langsung dengan guru dan berinteraksi dengan
teman-teman, dengan media papan tulis dengan pembelajarannya, kini semua
terangkum dengan satu teknologi online system internet. Tentu saja dengan hal proses
pembelajaran dengan daring membuat keefektifan berkurang.
Hal pengalaman saya dari awal proses pembelajaran daring yang saya lalui sudah
setahun lebih, dari awal dikabarkan bahwa ada virus corona, saya awalnya senang
karena proses pembelajaran dilakukan di rumah secara online. Awalnya saya berpikir
jika diliburkan, proses online hanya sekitar 2 mingguan, untuk mencegah saja virus
Covid-19. Ternyata yang saya pikirkan salah. Selama 2 mingguan sekolah diliburkan
saya masih merasa santai saja tidak bosan. Saya lalui terus hingga berbulan-bulan
ahkirnya rasa bosan itu terasa, di rumah menjadi merasa sendiri, tidak banyak
berinteraksi dengan teman dan bertanya soal materi dengan leluasa kepada guru. 
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Cenderung banyak melakukan tugas sendiri tanpa adanya diskusi/mengerjakan tugas
bersama dengan teman-teman asrama, terkadang membuat diri saya stres sendiri
karena kesepian. Satu sisi saya sangat bersyukur karena dapat terhindar dari Covid-19,
dengan merapkan protokol kesehatan dan menghindari kumpul-kumpul. Selama
pembelajaran online memiliki banyak kisahnya tersendiri, sisi sedihnya susahnya
membuat tugas individu dan mandiri dengan fasilitas yang ada dan terbatas. Apalagi,
ketika sedang belajar dengan kedaan listrik tidak stabil, mati listrik sedangkan harus
mengirim tugas-tugas ataupun video praktik dengan kuota internet terbatas. Terkadang
juga sejak pembelajaran sistem online membuat saya sendiri malas mengikuti karena
terkadang materinya tidak banyak masuk di otak saya. Sehingga terkadang saya juga
jujur sering telat mengumpulkan tugas dari guru-guru. Saya juga terkadang
meninggalkan pelajaran karena mungkin cape sehingga ketiduran, telat masuk kelas.
Sejak banyak kebijakan pemerintah berubah dengan memfasilitasi seluruh pelajar
dengan memberikan kuota gratis sangat membuat ringan orang tua juga dengan tidak
menyisihkan banyak uang untuk membelikan kuota anaknya.
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Pengalamanku Belajar dan Berkegiatan di Sekolah Selama Masa Pandemi
 

Holyna Oktanika Prasetia-XII IBB

  Tengah pandemi awal tahun 2020 berita virus corona mulai ramai dibincangkan di
media sosial. Mendengar itu, saya sebagai anak asrama langsung berpikiran bahwa
dengan ini saya bisa pulang ke daerah asal saya. Waktu itu saya benar-benar ingin
pulang ke daerah asal saya. Tapi, keputusan dari sekolah dan asrama bertentangan
dengan keinginan saya. Setelah seminggu berlalu kami diberitahu bahwa boleh balik ke
tempat masing-masing. Dari situ mulailah yang namanya belajar daring. 
    Awalnya saya kira libur yang diberikan tidak lebih dari 2 minggu. Perkiraan saya salah
ternyata. Libur saat itu diperpanjang menjadi 1 bulan. Saat itu saya masih merasa biasa-
biasa saja, karena bebas bermain, begadang, dan tidak memikirkan pelajaran. Setelah 1
bulan terlewati, sekolah memutuskan untuk belajar daring dengan menggunakan Google
Meet. Awal sekolah saya sangat bersemangat, karena merasa takjub dengan perubahan
yang ada. Belum ada rasa bosan, lelah, dan malas saat itu karena saya rasa itu
menyenangkan. Waktu itu, saya sudah kelas X semester 2. Sepanjang semester 2 saya
masih bisa menerima yang namanya belajar daring. 
    Tak terasa saya sudah naik ke kelas XI dengan perasaan yang masih biasa-biasa saja.
Saya tetap mengikuti belajar daring dengan baik. Saat di pertengahan semester 1 saya
mulai merasa kelelahan dengan belajar daring. Di situ saya mulai merasa lelah, bosan,
dan malas. Tugas mulai banyak dari setiap mata pelajaran. Tetapi saya tetap
menjalaninya dengan baik dan berusaha untuk tetap bisa mengatur semua waktunya.
Pernah suatu ketika karena saya merasa lelah sekali, saya menunda tugas itu seminggu
bahkan lebih. Di situ saya sadar bahwa menunda tugas yang bertujuan hanya untuk
istirahat itu salah. Malahan itu membuat beban dan lelah saya bertambah. Akhirnya
saya mengubah mindset saya untuk mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Saya
mencoba menjalani mindset tersebut, ternyata dengan itu saya bisa sedikit lebih
berkurang lelahnya.  
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    Mindset itu saya jalankan terus selama kelas XI semester 1. Ada keringanan yang
saya rasa, saya juga memiliki waktu untuk rehat tanpa memikirkan deadline tugas.
Untuk membantu saya dalam mengingat tugas-tugas saya membuat sebuah catatan
yang saya kreasikan supaya enak dipandang ketika dibuka untuk mencatat deadline
tugas. Waktu itu, saya berpikir sepintas bahwa kebahagiaan siswi itu ketika melihat
list tugasnya kosong. Dipikir lucu juga, tapi memang itu kenyataannya. Tak terasa,
sudah masuk semester 2. Entah kenapa saat menjalani semester 2 saya mulai
overthingking dengan masa depan. Dengan melihat perkembangan belajar yang
kurang lebih 1 tahun selama pandemi itu sangat tidak efektif saya lakukan. Mulai ada
keraguan, ketakutan, dan keresahan yang saya rasakan. Saya mulai banyak
menonton youtube tentang persiapan masa depan dan kesehatan mental. Selama
belajar daring, saya merasa bahwa kesehatan mental saya menurun. Mulai dari
merasa malu dan takut bertemu orang, bersikap aneh di depan orang, dan juga saya
hampir depresi. 
   Kelas XI semester 2 Saya mulai belajar untuk efektif dalam menggunakan setiap
waktu. Saya selalu biasakan belajar setiap malam. Semakin tak terasa waktu ini
cepat berlalu, saya sudah menginjakkan kaki di kelas XII. Perasaan semakin campur
aduk, saya juga mulai ikut bimbel persiapan untuk sekolah kedinasan. Sejak kelas XII
waktu saya sangat padat. Saya berasa orang penting dengan melihat waktu yang
sangat padat ini. Saat kelas XII saya harus mengulang kembali pelajaran yang
dipelajari sejak kelas X dan XI.   
   Tugas juga semakin banyak dan rumit. Tetapi saya yakin bisa mengerjakannya.
Rasa lelah dan frustasi mulai berdatangan. Oh iya, saya juga punya teman yang
sama-sama merasakan kelelahan belajar daring ini. Kami selalu bertukar pesan
motivasi untuk sesama dan terkadang kami juga suka mengejek satu sama lain untuk
mendorong biar lebih semangat lagi belajar. Kelas XII menjadi hal yang terberat dari
sebelumnya, karena saya benar-benar merasa lelah tetapi saya tidak putus asa
karena ada masa depan yang harus saya capai. Saya rasa di kelas XII ini waktu saya
termakan banyak dengan mengerjakan tugas, belajar dan bimbel. Akibatnya saya
selalu berada di dalam kamar untuk melakukan semuanya. Pernah suatu ketika,
saking lelah dan frustasinya, saya menangis. Menurut saya, itu hal yang wajar.
Semua orang berhak merasa lelah, frustasi, stres dan tangisan itu mungkin bisa
menghilangkan sedikit beban di dalamnya.
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Semenjak kelas XII, saya juga mulai belajar aktif untuk saat teduh dengan Tuhan. Dengan
itu, saya bisa merasakan tenang, bahagia, rasa lelah hilang, dan bisa semangat lagi. Saya
percaya semua akan berjalan dengan baik kalau kita selalu mengandalkan Tuhan. Pasti
rasa cape dan frustasi tidak terasa. Selama sekolah daring, tidak hanya belajar saja.
OSIS juga mengadakan kegiatan untuk promosi sekolah dan juga bisa disebut sebagai
event sekolah. Tentunya itu berjalan secara online. Tentunya seru untuk diikuti sekalian
untuk hiburan diri. Sekolah daring sungguh luar biasa, menjadi cerita yang tidak pernah
terlupakan. Untuk saya yang introvert sangat enak menjalaninya. Berdiam di dalam
kamar mengerjakan tugas sambil mendengar musik. Kalau merasa bingung bisa
bertanya dengan teman. Saat ini, saya masih berjuang keras untuk masa depan. Saya
harap untuk orang yang di luar sana semoga bisa selalu menjalani setiap kondisi
kehidupan dengan rasa syukur dan bersukacita. Dan tidak lupa untuk tanamkan pikiran
positif dipikiran anda, karena yang saya rasa itu menjadi pencegahan dari timbulnya
stress. 
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Pengalaman Saya Dalam Belajar dan Berkegiatan di Rumah Pada Masa Pandemi

Marie Aubrey Cahya-XII IBB

  Kira-kira sudah 1 tahun 6 bulan sekolah mulai diadakan dalam bentuk daring atau
Pembelajaran Jarak Jauh. Rasa bosan, capek, pusing, dan stres pasti setiap orang
alami semasa pandemi ini, namun sudah sepanjang ini saya sudah cukup terbiasa
dengan kegiatan belajar di rumah. Memang sangat banyak kendala saat PJJ ini
berlangsung, mulai dari masalah jaringan, materi sulit dipahami, tugas banyak dan
menumpuk, miskomunikasi dengan guru, hingga masalah-masalah yang sering terjadi
di keluarga.
  Awal-awal pandemi itu rasanya saya sangat kesulitan untuk beradaptasi dengan
kegiatan seperti ini. Saya pikir adaptasi saat di asrama akan lebih sulit dibandingkan
pembelajaran jarak jauh, kalau offline dan tinggal di asrama semua waktu terstruktur
dengan baik, adanya acuan atau dorongan belajar dari teman-teman, tidak
membutuhkan kuota yang banyak untuk belajar, dan kesibukan-kesibukan selama
offline berasa lebih cepat dibandingkan online.
  Saat online pertama kali dimulai, jujur saya kesulitan dalam belajar, karena waktu
kelas 10 kurikulum pembelajaran masih seperti offline, jadi tugas yang diberikan guru
harus selesai jam itu juga, dan sehari bisa ada 4 tugas tiap harinya dan dikumpul
maksimal pulang sekolah. Stres? Pasti, rasanya otak sangat panas, belum lagi harus
membantu pekerjaan rumah dan permasalahan yang harus dihadapi.
Tapi setelah terbiasa dengan semua itu saya menyadari bahwa membagi waktu dan
tidak menunda pekerjaan adalah hal yang paling utama pada masa pandemi. Dari
masa pandemi saya banyak belajar, melatih saya lebih disiplin, bisa mencoba hal baru
lebih dekat dengan keluarga dan yang pasti diajarkan untuk lebih bersyukur dalam
setiap kondisi. Bersyukur bahwa keluarga saya tidak seketat orang lain, bersyukur
masih bisa beraktivitas setiap harinya, bersyukur masih sehat, dan masih banyak hal
lainnya.
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   Sebentar lagi pembelajaran offline mau diadakan, sebenarnya saya bingung, dibilang
ingin masuk pasti ada, dibilang tidak ingin masuk juga ada. Karena semuanya ada
positif negatifnya, semasa pandemi ini keuangan orang tua saya sangat tidak stabil.
Saya berfikir, untuk kembali ke Jogja membutuhkan biaya yang cukup banyak, belum
lagi nanti harus bayar asrama, uang sekolah, dan sebentar lagi saya harus mengurus
pembuatan KTP di Jakarta. Jadi saya harus ke Jakarta dahulu baru ke Jogja, sementara
itu surat vaksin saya di sini belum jadi, dan di Kalimantan ini sangat ketat.                
   Ketika mau masuk atau keluar dari sini harus memberikan surat keterangan sudah
vaksin dan pcr. Kadang juga sekolah menekan untuk cepat masuk, dan ini sudah kelas
12, saya berpikir sangat nanggung kalau masuk dan banyak hal yang harus saya
pikirkan. Belum lagi dari pihak keluarga di Jakarta yang terlalu memaksa dan
berharap besar kepada saya, saya takut jika tidak bisa memenuhi harapan atau
mereka terlalu berharap banyak kepada saya. Justru saya malah mengecewakan
mereka. Saya harap semua bisa berjalan dengan lancar semua kegiatan sesuai dengan
keinginan kita masing-masing.
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Pengalamanku dalam Belajar dan Berkegiatan di Sekolah di Masa Pandemi untuk
Bulan Bahasa.

 
Nadia Theresia Makhasi-XII IBB

 Pada saat ini pembelajaran tatap muka tidak lagi dilaksanakan secara langsung
melainkan diganti dengan adanya pembelajaran secara daring atau online. Selama
pembelajaran online yang telah saya lalui dari awal masa pandemi hingga saat ini
cukup berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun terkadang saya telat dan tidak bisa
mengikuti Google Meet karena adanya kendala jaringan. Tetapi hal tersebut tidak
mematahkan semangat saya dalam belajar, karena saat jaringan sudah kembali
membaik saya akan segera bertanya pada teman saya tentang apa yang telah
dipelajari dan apakah terdapat tugas pada hari itu. Sehingga saya akan berusaha
untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat pada waktunya agar tidak
menjadi beban bagi saya dalam situasi pandemi saat ini.
 Di sekolah saya tepatnya di SMA Santa Maria Yogyakarta telah memberikan fasilitas
terbaik untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau online. Seperti terdapat e–
learning yang dapat memudahkan saya beserta teman–teman siswi SMA Santa Maria
mengumpulkan tugas dan mendapatkan materi berupa tulisan, gambar ataupun
video. Tidak hanya itu sekolah juga telah menyiapkan aplikasi seperti Google
Classroom, Google Meet dan Zoom sebagai sarana dalam pembelajaran. Sehingga
pembelajaran daring atau online dapat berjalan dengan baik dan lancar. 
 Walaupun pandemi COVID–19 mengharuskan seluruh murid untuk melakukan
pembelajaran dari rumah masing–masing, tetapi kegiatan yang berasal dari sekolah
tentu tetap berjalan walaupun tidak bisa dilakukan secara langsung. Termasuk
kegiatan bulan Bahasa yang akan segera dilaksanakan di bulan Oktober. Bulan Bahasa
biasanya diadakan setiap satu tahun sekali yang diisi dengan adanya perlombaan
yang memiliki terkaitan dengan Bahasa. Saya sebagai siswi jurusan bahasa berusaha
untuk berpartisipasi dalam kegiatan di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Sehingga
kegiatan bulan Bahasa yang akan dilaksanakan dapat membantu mengurangi rasa
bosan akibat selalu berada di rumah.
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 Sejujurnya saya cukup kesulitan dalam melakukan pembelajaran daring. Karena saya
merasa tugas lebih sering diberikan dibandingkan materi sehingga saya terkadang
merasa kelelahan. Kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan sekolah juga menjadi hal
pertama yang membuat saya kelelahan. Tetapi saya berusaha untuk tetap semangat
agar tidak merasa stres apalagi di tengah masa pandemi saat ini, yang mengharuskan
kita untuk tetap tenang dan merasa nyaman di situasi apapun. Karena saya tau
pembelajaran secara langsung dan pembelajaran secara daring tentu memiliki
kelebihan dan kekurangan masing masing. Sehingga saya berusaha menyesuaikan diri
dengan setiap keadaan yang akan saya alami agar saya dapat terbiasa dengan situasi
yang akan saya hadapi. 
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Sekolah Selama Pandemi
 

Rachel Yunisa-XII IBB

    Ini adalah ceritaku, yang menjadi awal dari adanya sekolah online yaitu pandemi
covid, yang menjadi pandemi di dunia. Indonesia salah satu negara dengan kasus
covid tertinggi. Penyebaran virus covid ini sangat cepat, sehingga banyak orang yang
terinfeksi. Penyakit ini juga menyebabkan kematian, banyak orang yang meninggal
karena covid, bahkan untuk dimakamkan harus menunggu sangat lama. Dikarenakan
virus ini cepat penyebarannya maka pemerintah mengeluarkan kebijakan sekolah
daring atau online. Sebelum adanya pandemi covid, tentunya pembelajaran dilakukan
secara tatap muka. Saya bisa dengan bebas pergi ke sana ke mari, saya juga bisa
bercanda dengan teman tanpa adanya jarak, bisa mengikuti kegiatan yang diadakan
sekolah dan OSIS, kemudian masih bisa berinteraksi dengan teman dan guru, dan
masih banyak yang bisa kita lakukan tanpa batasan waktu sebelum adanya pandemi
covid. Namun karena saat ini pandemi, banyak hal yang dilakukan secara online,
kemudian adanya batasan waktu untuk keluar rumah, kemudian kita tidak boleh
berinteraksi langsung dengan teman karena harus tetap menjaga jarak, kemudian ada
protokol kesehatan yang harus dipatuhi, adanya vaksin, dan stay at home.
    Saya akan menceritakan pengalaman mengikuti pembelajaran secara online di SMA
Santa Maria Yogyakarta. Saya bersekolah di SMA Santa Maria Yogyakarta dengan
jurusan bahasa, saat ini saya sudah kelas 12. Banyak kegiatan sekolah yang dilakukan
secara online seperti lomba-lomba, acara valentine, pemilihan ketua OSIS, acara bulan
bahasa, misa atau doa bersama, sosialisasi, kegiatan pendalaman karakter, dan
kegiatan lainnya. Kemudian kegiatan belajar dan mengajar juga dilakukan secara
online melalui aplikasi Google Meet dan Zoom, tetapi untuk pengumpulan tugas
menggunakan e-learning sekolah, Google Classroom, Whatsapp, dan aplikasi untuk
kuis. Kegiatan belajar mengajar secara online sama dengan tatap muka, seperti tetap
adanya ujian/ulangan, kuis, presentasi, presensi, tugas-tugas, dan penjelasan materi.
Kemudian yang membedakan hanyalah tempat siswi mengikuti pembelajaran ini (di
rumah), perbedaan waktu, dan sering terjadinya masalah jaringan. 
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 Kemudian diharapkan siswi-siswi tetap aktif melakukan dan mengikuti kegiatan yang
sudah diselenggarakan oleh pihak sekolah, karena biasanya setiap kegiatan memiliki
presensi tersendiri. Bukan berarti online, siswi bisa tidak masuk sekolah dan
bermalas-malasan. Jika tidak mengikuti pembelajaran maka akan dicari oleh wali
kelas, dan jika tetap tidak ada kabar presensi akan diberikan alpha, sedangkan
presensi menentukan kenaikan kelas. Saya berusaha mengikuti semua kegiatan yang
diadakan sekolah dengan baik, memberikan surat izin jika tidak masuk sekolah/tidak
mengikuti pembelajaran, dan mengerjakan serta mengumpulkan tugas tepat waktu.
Tentunya selama pembelajaran online ini banyak kendala yang dialami oleh para guru
dan siswi. Kendala yang paling sering terjadi adalah jaringan. Jaringan beberapa siswi
yang kurang bagus sehingga mereka tidak dapat mengikuti pembelajaran. Kemudian
kendala jaringan yang dialami guru, maka pembelajaran dan penyampaian materi
akan tertunda. Namun ketika tetap melakukan Zoom atau Google Meet, suara akan
putus-putus atau tersendat sehingga informasi yang disampaikan tidak jelas.
Kemudian kendala lainnya juga seperti mati listrik, yang membuat wifi mati, tetapi
bisa mengikuti pembelajaran karena memiliki kuota data. Selanjutnya karena kendala
cuaca yang terjadi di beberapa daerah yang nantinya mengakibatkan jaringan seluruh
kota terputus atau sinyal yang buruk.
 Sebenarnya pengalaman kegiatan selama online semua terasa biasa saja. Justru lebih
bisa diingat ketika kegiatan dilakukan secara tatap muka. Tetapi ketika kita menikmati
semua kegiatan dan memaknainya maka akan berkesan untuk hidup kita. Karena
dengan serba online ini tentunya kita harus siap dengan canggihnya teknologi.
Kemudian karena online ini saya bisa menggunakan beberapa aplikasi yang belum
pernah saya gunakan sebelumnya. Saya belajar cara menggunakannya dan akhirnya
menjadi terbiasa. Kemudian kita juga dituntut untuk lebih mandiri dalam mencari
sebuah informasi, serta pihak sekolah juga membantu para siswi yang kesulitan dalam
bidang teknologi. Ketika saya tidak paham dengan materi atau tugas, biasanya saya
langsung menghubungi guru mata pelajaran tersebut, supaya saya bisa lebih paham.
Kemudian biasanya guru memberikan tanggal kita harus mengumpulkan tugas
tersebut. Selama pandemi ini saya juga berusaha untuk melakukan komunikasi yang
baik dengan guru dan teman, karena menurut saya komunikasi sangatlah penting.
Kemudian ketika kita mengikuti lomba yang diadakan sekolah, biasanya jika kita
menang maka mendapatkan hadiah berupa uang atau pulsa. 
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Proses Belajar dan Kegiatan Sekolah Selama Masa Pandemi
 

Vanessa Dolores-XII IBB

 Selama 2 tahun terakhir ini saya melakukan pembelajaran jarak jauh dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 dan mengharuskan seluruh masyarakat mengikuti protokol
kesehatan, jarak jauh. Penyebaran covid ini sangat cepat, dan Indonesia menjadi salah
satu negara yang memiliki kasus covid tertinggi. Virus ini sangat cepat menyebar dan
banyak orang meninggal akibat virus tersebut. Selama kegiatan masa pandemi, segala
bentuk kegiatan diadakan secara online termasuk pembelajaran bagi para
pelajar/mahasiswa. Pembelajaran jarak jauh berjalan sangat baik dari awalnya hal ini
diberlakukan hingga sekarang walaupun terkadang ada masalah pada jaringan tetapi
hal tersebut seharusnya bisa dijadikan pembelajaran untuk ke depannya agar lebih
mempersiapkan segala kebutuhan sekolah daring. Selain itu jika tertinggal materi
atau pengumuman ketika masalah jaringan, kita bisa bertanya kepada teman sekelas
atau guru yang bersangkutan.
          SMA Santa Maria Yogyakarta merupakan tempat di mana saya menuntut ilmu
dan selama masa pandemi, sekolah saya memberikan fasilitas yang baik bagi para
siswi untuk pembelajaran jarak jauh. Fasilitas tersebut seperti e-Learning, Google
Classroom untuk memudahkan para murid mengirim tugas atau para guru
mengirimkan materi. Selain itu juga kami menggunakan Google Meet dan Zoom
sebagai sarana komunikasi secara online, sarana pembelajaran ketika menjelaskan
materi atau melakukan presentasi dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu,
teknologi semakin berkembang sehingga pendidikan tetap bisa berjalan dengan baik
walaupun dalam situasi seperti saat ini. 
           Selain adanya pembelajaran jarak jauh, dan dikarenakan masa pandemi yang
tidak kunjung berakhir maka dari itu banyak kegiatan sekolah yang harus tetap
berjalan walaupun secara daring, salah satunya kegiatan Bulan Bahasa yang akan
dilaksanakan pada bulan Oktober. Bulan Bahasa biasanya berkaitan dengan
perlombaan yang memeiliki keterkaitan dengan bahasa. Biasanya pengurus Bulan
Bahasa berasal dari jurusan Bahasa baik kelas X, XI, maupun XII dan seluruh kelas
wajib mengirimkan siswi sesuai ketentuan dalam perlombaan untuk berpartisipasi.
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Menurut saya, cukup sulit untuk mengatur kegiatan melalui online karena kurangnya
interaksi secara langsung yang dapat menyebabkan kurangnya komunikasi antara
pengurus dengan pengurus atau pengurus dengan peserta. Tetapi keadaan yang telah
memaksa untuk tetap dilakukan secara online dan sebagai bagian dari siswi jurusan
bahasa bisa memberikan solusi agar kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Masa
pandemi seharusnya tidak menjadikan alasan agar tidak berpartisipasi dalam
kegiatan yang telah diselenggarakan sekolah. Online bukan berarti siswi bisa memilih
mau mengikuti atau tidak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan.
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Pengalaman Aku Selama Mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh dari Rumah 

Yulia Dian Saputri-XII IBB

 Di masa pendemi, kami siswa/siswi SMA Santa Maria harus mengikuti proses belajar
dari rumah kami masing-masing. Di karena proses belajar yang dilaksanakan dari
rumah masing-masing, aku yang berada di Jogja yang tinggal di asrama harus balik
ke tempat asal di karena kebijakan dari keluarga. Aku kemudian balik ke Jayapura. 
 Di Jayapura waktunya lebih cepat dibandingkan di Yogyakarta yaitu berbeda 2 jam.
Setiap hari, aku mengikuti proses pembelajaran dari jam 09.30 – 14.45 atau waktunya
bisa lebih cepat atau lebih lama tergantung jadwal atau kegiatan selanjutnya setelah
pulang sekolah. Aku terkadang merasa lelah, capek karena habis sekolah harus lanjut
mengerjakan tugas yang harus dikumpul pada hari itu juga dan aku pernah
mengerjakan tugas sampai jam 17.30 dan setelah mengerjakan tugas aku harus
langsung membantu mamaku. 
 Aku terkadang merasa tidak suka tinggal lama-lama dengan orang tua karena setiap
aku mengerjakan tugas sampai sore menjelang malam, mamaku selalu saja mendesak
aku untuk segera membantunya bekerja. Aku selalu merasa bahwa orang tuaku tidak
pernah mengerti, peduli ataupun mendukungku dalam hal belajar, ngerjain tugas dan
lain-lain. 
 Di daerah tempat tinggalku terkadang mengalami masalah, seperti mati lampu,
jaringan internet jelek dan lain-lain. Aku terkadang jadi agak kesulitan karena tidak
adanya pemberitahuan ataupun informasi dari pusat daerah bahwa akan ada
masalah sehingga terkadang aku belum sempat memberitahu Guru Wali atau Ketua
Kelas bahwa aku sedang mengalami masalah karena masalah itu muncul secara tiba-
tiba. Antara bulan Mei 2021, di daerahku terkena dampak permasalahan pada
jaringan dikarenakan kabel jaringan yang berada di bawah laut mengalami masalah
sehingga membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk memperbaikinya. Aku yang pada
waktu itu masih mengikuti pembelajaran online, aku merasa sangat sedih, khawatir
dan takut karena tidak bisa mengikuti proses pembelajaran secara full, seperti tidak
bisa mengerjakan dan mengumpulkan tugas, ketinggalan Pelajaran dan lain-lain. 
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XII IPS
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“Pengalamanku dalam Belajar dan Berkegiatan di Sekolah di Masa Pendemi”
 

Angellia Aline Cindy Permata-XII IPS

 Halo, Nama saya Angellia Aline Cindy Permata, saya biasa dipanggil Alin dan saya dari
kelas XII IPS. Di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman belajar saya saat
masa pandemi. Saya tidak pandai menceritakan sesuatu dan merangkai kata-kata.
Tapi saya berusaha berbagi pengalaman saya dengan kata-kata yang seadanya.
Seperti inilah pengalaman saya.
 Pada masa pandemi Covid-19 saya menghabiskan hampir satu setengah tahun belajar
di rumah atau secara daring. Belajar secara daring ada suka dan dukanya. Sukanya
karena suasananya lebih bebas atau tidak banyak peraturan seperti saat belajar di
sekolah. Dukanya cukup banyak yaitu saya tidak dapat memahami dengan mudah apa
yang diajarkan bapak ibu guru seperti saat pembelajaran tatap muka. Selain itu,
kendala jaringan saat saya mengikuti pembelajaran daring. Dikarenakan jaringan
terkadang membuat materi yang sedang disampaikan bapak atau ibu guru menjadi
tidak jelas karena suaranya putus-putus. Tugas juga terasa lebih banyak dibandingkan
saat belajar secara tatap muka. 
 Belajar secara daring ini juga membuat saya belajar hal-hal baru yang belum pernah
saya lakukan saat belajar tatap muka. Saya belajar menggunakan suatu aplikasi yang
baru yang berhubungan dengan pembelajaran. Seperti Zoom, Google Meet, aplikasi
edit foto atau video, dan masih banyak lagi. Saya juga belajar menggunakan sistem
belajar yang baru dan sistem ujian yang baru. 
 Terkadang saya merasa lelah, bosan, dan malas saat mengikuti pelajaran daring.
Karena suasananya yang sangat berbeda dengan pelajaran tatap muka yang dapat
bertemu teman-teman secara langsung, namun pelajaran daring hanya dapat bertemu
secar virtual saja. Suasana seperti ini yang membuat saya kurang bersemangat untuk
belajar. Jujur saya rindu belajar atau sekolah tatap muka. Belajar daring rasanya
seperti homeschooling. 
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Selama masa pendemi Covid-19 ini kegiatan-kegiatan yang saya lakukan yang
berhubungan dengan sekolah yaitu seperti mengikuti webinar-webinar, sosialisasi,
lomba-lomba melalui media virtual, pembinaan kakarter yang dilakukan secara
online. Saya sempat mengikuti lomba cerdas cermat, lomba membuat poster,
lomba menggambar dan lain-lain. Saya juga sempat menjadi pemenang dalam
beberapa lomba. Saya merasa senang walaupun tidak bisa bertemu secara
langsung tapi masih ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bersama secara
virtual.
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Pengalaman Belajar dan Berkegiatan Sekolah Selama Masa Pandemi
 

Irenne Gizela-XII IPS
 

 Halohaa.. Saya Irenne Gizela Audina Pattipeilohy atau biasa dipanggil Gizela (Sella)
dari kelas XII IPS, salam kenal. Satu tahun tujuh bulan lalu saya masih seorang siswi
baru yang duduk di kelas X IPS, masih dalam tahap mengenal lingkungan sekolah baru
saya yaitu SMA Santa Maria Yogyakarta, masih dalam tahap penyesuaian dengan
sistem atau peraturan sekolah yang baru, serta masih dalam tahap beradaptasi
dengan teman dan kesusteran yang sebelumnya jauh berbeda saat saya masih di
bangku SMP. Berkat teman-teman saya, semua hal yang baru tersebut lambat laun
menjadi sesuatu yang biasa karena saya sudah bisa mengatasinya, tetapi kemudian
virus Corona muncul hingga kami semua harus berpisah untuk waktu yang belum bisa
ditentukan. Saya pun pulang ke tempat pakdhe yang berada di Sleman selama tiga
bulan. Untuk tiga bulan pertama pandemi itu merupakan hal yang sulit, karena saya
(serta semua orang) harus beradaptasi kembali. Kami tidak boleh saling bertemu,
melakukan kontak fisik, bahkan harus menggunakan masker. Melakukan karantina,
mengecek kondisi tubuh, dan harus selalu waspada dengan orang sekitar. Tentu
kondisi tersebut merupakan hal yang jarang kami lakukan, terlebih bersekolah dengan
jarak jauh, bagaimana caranya. Saya sendiri merasa seperti sedang private les, kami
hanya menerima tugas dan materi melalui WhatsApp atau e-Learning lalu
mengirimkan kembali jawaban dari tugas yang diberikan, menanyakan materi yang
belum dimengerti pun hanya melalui chat, begitu juga dengan informasi seputar
kegiatan sekolah atau mata pelajaran didapat melalui group chat. Saya pikir,
bersekolah jarak jauh sangat tidak menyenangkan terlalu monoton dan sama sekali
tidak efektif. Tetapi saya mencoba membuat diri saya produktif, karena saat itu hanya
saya yang ada di rumah pakdhe maka saya membersihkan rumah beliau setiap dua
hari sekali, lalu berolahraga, mencoba pola makan yang lebih sehat, belajar sendiri
melalui Google dan YouTube, serta membiasakan banyak minum air dan tidur lebih
cepat, lalu sisa waktu yang ada saya sempatkan untuk bertukar kabar dengan
keluarga juga dengan teman-teman asrama atau sekolah. 
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Akhirnya, sekolah jarak jauh terasa lebih hidup karena mulai munculnya fitur-fitur dari
Google yang menunjang kebutuhan sekolah online, kami bisa bertemu kembali di kelas
dengan teman-teman walau hanya sebatas video juga memiliki media baru untuk
mengerjakan tugas. Saya semakin berpikir, efek yang ditimbulkan dengan munculnya
Covid-19 memang menyulitkan banyak orang dan hampir di semua bidang kehidupan
tetapi di sisi lain memudahkan beberapa pihak juga, banyak penemuan atau kemajuan
pada suatu bidang secara pesat.
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Pengalamanku Dalam Belajar dan Berkegiatan di Sekolah di Masa Pandemi
 

Maria Alika-XII IPS
 

 Di masa pandemi ini tentunya kita semua mengalami perubahan yang sangat besar.
Ekonomi yang berubah drastis dan permasalahan-permasalahan yang banyak dijumpai
oleh setiap orang. Mulai dari masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah
perceraian, dan masalah pada anak yang saat ini masih melaksanakan kewajibannya
yaitu belajar. Tentu kita semua pasti tidak mudah untuk menerima perubahan itu
semua. Masa pandemi ini dimulai karena adanya virus Covid-19 yang menyebar di
seluruh Indonesia.
 Dalam kebiasaan yang baru ini, kita semua berharap agar masa pandemi ini segera
berakhir dan virus Covid-19 ini juga segera hilang, agar kita semua dapat kembali
beraktivitas seperti sebelum adanya masa pandemi ini. Dengan adanya situasi yang
seperti ini, kemudian pemerintah mengambil keputusan untuk menetapkan semua
kantor dan sekolah untuk dilakukan secara online. Tentu tidak mudah untuk dilakukan
secara cepat dan mendadak. Seperti contoh pada saya sendiri, dan kemungkinan
banyak juga yang merasakan seperti saya saat melakukan pembelajaran secara online
atau secara daring.
 Banyak kebiasaan kebiasaan yang sebelumnya dilakukan di sekolah yang tidak bisa
dibawa pada saat belajar secara daring yang pastinya saya alami juga. Pembelajaran
yang dilakukan secara daring ini lebih mengarah kepada guru yang sedang
menjelaskan materi melalui Zoom atau Google Meet dan siswi yang memperhatikan
materi kemudian mengerjakan tugas-tugas yang sudah disiapkan oleh guru yang
bersangkutan. Banyak yang merasa tidak puas atau tidak paham saat guru
menjelaskan dan saat ini para pelajar atau siswi banyak yang mengandalkan jawaban
pada beberapa website di google. 
 Yang saya rasakan selama melakukan pembelajaran secara daring ini yaitu terkadang
saya merasa tidak paham dengan materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru
sehingga pada saat ulangan saya merasa sedikit kesulitan untuk memahami dan
menjawab soal, dan juga tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru setiap
harinya, yang harus saya kerjakan sesuai deadline waktu yang disesuaikan. 
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Selain itu, ada permasalahan lain yang tentunya banyak saya alami dan teman-teman
juga mengalaminya seperti masalah jaringan yang mereka punya. Permasalahan
jaringan karena kuota yang mereka tempati atau tidak adanya kuota, sehingga hal
tersebut menghambat mereka untuk mengikuti pembelajaran. Pelajaran di masa
pandemi ini tentu menumbuhkan kebiasan kebiasan baru yang sebelumnya tidak dimiliki
oleh saya maupun teman-teman. Rasa malas dan lelah dengan banyak tugas yang
diberikan, menjadi salah satu hal utama yang melekat pada kebiasaan masing-masing.
Tetapi saya mencoba untuk melawan rasa malas saya agar saya tetap bisa memahami
materi dengan mandiri dan bisa mengumpulkan tugas dan mendapatkan nilai yang saya
inginkan.
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Pengalaman Selama Masa Pembelajaran Online
 

Maria Hendria Jeni Yapen-XII IPS

           Selama saya mengikuti pembelajaran online, saya itu awalnya merasa takut sebab
adanya wabah virus corona yang kian hari makin naik kadang juga turun tidak
menentu. Masalah inilah yang kadang membuat saya awalnya tidak ingin sekali untuk
masuk sekolah offline walapun sudah dilakukan secara terbatas. Ditambah lagi tempat
tinggal saya sekarang ini mengalami kenaikan jumlah pasien yang kena virus corona
dan juga dengan adanya media sosial khususnya artikel-artikel berita - yang kadang itu
belum tahu kepastian dan kebenaran dari berita tersebut - yang kadang membuat
masyarakat itu resah akan situasi yang semakin hari kian bertambah pasien Covid-19.
Apalagi artikel-artikel berita tersebut kadang itu hoax yang menambah kepanikan
masyarakat terlebih khususnya saya.
           Penjelasan yang di atas itu awalnya membuat saya takut dan panik sekali. Karena
adanya berita-berita tersebut saya itu ragu apakah saya harus masuk sekolah offline
(PTMT). Namun seiring berjalannya waktu berita dan artikel yang menyebar itu mulai
membaik dengan adanya penurunan jumlah angka pasien Covid-19 sehingga sekolah
mulai untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Dengan adanya penurunan
jumlah angka Covid-19 ini saya mulai tidak ragu dan takut lagi untuk melakukan
pembelajaran tatap muka terbatas tersebut.
           Dari PTMT ini, khususnya sekolah saya yaitu SMA Santa Maria ini, bagus sekali
dalam penanganan protokol kesehatannya betul-betul dijaga dan diterapkan dengan
baik dan benar sehingga semuanya itu bisa berjalan dengan lancar. Sekolah juga sudah
menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, cek suhu, face mask, sabun cuci
tangan, serta ada arahan-arahan petunjuk untuk jalur ketika hendak jalan sehingga
bisa teratur dan tertib. Dengan sekolah melakukan hal ini, rasa khawatir dan takut saya
itu secara perlahan mulai agak hilang. Walau masih sedikit khawatir namun saya
menjalaninya dengan senang. Sebab semua prokes dilaksanakan dengan baik, baik dari
pihak murid-murid, guru, karyawan, dan orang tua.
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PEMBELAJARAN JARAK JAUH SELAMA PANDEMI

Maria Irena Giovanni- XII IPS

     Virus corona adalah pandemi yang sedang marak di berbagai belahan dunia, tak
terkecuali bagi Indonesia sendiri. Virus ini telah masuk ke Indonesia sejak tahun 2020.
Banyak bidang yang terkena dampak dari adanya virus ini, di antaranya dari bidang
kesehatan, ekonomi, pariwisata, perhotelan, dunia hiburan (bioskop). Bahkan bidang
pendidikan pun terkena imbasnya. Dalam dunia pendidikan, virus corona atau yang
biasa disebut dengan Covid-19 ini mempengaruhi seluruh kegiatan belajar mengajar,
salah satunya adalah sistem pembelajaran. Sebelum virus ini menyerang,
pembelajaran di Indonesia menggunakan sistem tatap muka, kemudian digantikan
oleh sistem pembelajaran jarak jauh seiring dengan maraknya virus mematikan ini.
  Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ adalah sistem pendidikan formal yang pada
dasarnya peserta didik dengan para pendidik berada di lokasi terpisah. Sistem ini
diterapkan pula di SMA Santa Maria sebagai upaya pencegahan dan pengurangan
kasus Covid-19 di Indonesia khususnya Kota Yogyakarta. Banyak pengalaman yang
saya alami selama menerapkan sistem ini, salah satunya adalah suasana
kebersamaan dengan teman selama di sekolah berkurang. Namun hal tersebut tidak
saya sesali, sebab di balik suatu peristiwa pasti ada hal positif yang dapat dijadikan
sebagai pembelajaran. Contohnya seperti dengan adanya wabah virus ini, hubungan
saya dengan anggota keluarga lainnya semakin akrab sebab adanya komunikasi antar
anggota keluarga yang mungkin telah saya abaikan karena kesibukan pribadi sebelum
corona melanda.
   Tidak hanya itu, sama seperti orang-orang lainnya, saya pun memerlukan adaptasi
dengan sistem yang baru ini. Pada awal bulan penerapan sistem ini, saya merasa
belum akrab dengan kondisi yang terjadi serta harus terus berusaha untuk melakukan
adaptasi. Beberapa tindakan yang saya lakukan untuk beradaptasi dengan kondisi
baru ini adalah belajar dalam mengoperasikan komputer, laptop, handphone, dan
media komunikasi lainnya agar dapat mengikuti pembelajaran secara online.    
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  Kedua, saya belajar dalam menerapkan protokol kesehatan seperti memakai
masker dan harus mengurangi aktivitas di luar rumah agar tidak terpapar covid-19.
Perilaku menerapkan protokol kesehatan ini tidak begitu menyenangkan namun,
saya harus berusaha menerapkannya demi menjaga diri sendiri, keluarga, dan orang
lain yang ada di sekitar saya. 
    Kendala yang saya alami selama menerapkan pembelajaran jarak jauh ini antara
lain adanya gangguan jaringan berupa sinyal. Gangguan tersebut membuat saya
harus berpindah tempat untuk mencari sinyal yang bagus agar pembelajaran dapat
berjalan dengan baik dan lancar. Kendala kedua yang saya alami yakni kurang
paham akan materi yang diajarkan oleh bapak ibu guru. Hal ini masih berhubungan
dengan kendala pertama yakni masalah jaringan, sebab ada kalanya guru
menjelaskan materi namun suara atau jaringan yang digunakan tidak stabil sehingga
menghambat proses pembelajaran dan penyampaian materi. Kurangnya komunikasi
yang terjalin antara guru dengan siswa juga menjadi permasalahan yang saya alami
selama pembelajaran online ini sehingga memunculkan kesalahpahaman.
   Harapan saya ke depannya adalah semoga kondisi Indonesia semakin membaik
sehingga tradisi salam dan menyapa dapat kembali dilakukan sebagai salah satu tata
krama di Negara Seribu Pulau ini. Selain itu, saya juga berharap agar banyak
keluarga memiliki hubungan yang semakin baik sehingga dapat menjadi contoh bagi
keluarga-keluarga kecil di sekitarnya. Bagi diri sendiri, semoga saya dapat fokus
pada target yang telah dibuat sehingga semua impian dapat tercapai berkat kerja
keras. Semoga di tahun 2021 ini, semuanya dapat berjalan sesuai dengan yang saya
harapkan dan berdasarkan kehendak Tuhan.
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SUKA DUKA PEMBELAJARAN DI ERA PANDEMI
 

Maria Irene Giovanni-XII IPS
 

     Tahun 2020 rupanya dapat dikatakan menjadi tahun yang buruk, bermasalah, dan
banyak rintangan bagi semua orang di seluruh dunia. Berbagai rencana harus
dibubarkan, dan akhirnya menjadi berantakan. Hal ini lantaran kemunculan virus baru
yang hadir di tengah masyarakat sehingga menjadi pandemi yang hingga saat ini belum
juga kunjung usai. Pada bulan Maret 2020, Indonesia telah mulai menyatakan bahwa
wabah ganas ini telah masuk dan berkeliaran. Untuk itu pemerintah Indonesia langsung
mengeluarkan beberapa kebijakan yang juga didukung dengan lockdown di beberapa
kota besar guna mengurangi kasus penyebaran.
    Pandemi Covid-19 ternyata juga berpengaruh pada sektor pendidikan dan menurut
Surat Edaran Kemendikbud No. 4/2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa
darurat Covid-19 mengambil kebijakan program baru yaitu Pembelajaran Jarak Jauh
(PJJ) dengan menetapkan metode dalam jaringan atau yang lebih dikenal dengan sistem
daring. Pemerintah berharap dengan pengeluaran kebijakan baru ini, semangat pelajar
tidak putus ataupun berkurang meskipun harus berada di rumah masing-masing dalam
waktu yang cukup lama. Program baru ini tentunya memberikan tantangan tersendiri
dan sangat berbeda terhadap sekolah atau institusi pendidikan di seluruh Indonesia.
    Dalam sistem baru ini, salah satu sekolah yang berada di jantung Daerah Istimewa
Yogyakarta yakni SMA Santa Maria telah mengikutinya dengan sangat baik terlebih
dengan memberikan cara atau metode pembelajaran yang unik serta berbeda pada
setiap guru pengampu mata pelajaran. Sistem pembelajaran di SMA Santa Maria
menggunakan sarana berupa laptop, internet, dan sinyal yang telah menjadi kebutuhan
pokok pelajar di masa pandemi saat ini. Dengan metode ini diharapkan siswi lebih
semangat dalam setiap pembelajarannya, karena minat para siswi sangat dibutuhkan
dalam menjalani kewajiban utamanya sebagai seorang pelajar.
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  Pada PJJ ini, terdapat pengalaman yang tidak pernah saya lupakan terkait masa-masa
PTS online pada kelas XI. Bukan hanya karena pengalaman unik yang saya lakukan di
rumah karena wabah Covid-19 ini, tetapi terdapat satu hari di mana saya lupa dan
sangat ceroboh ketika menyimpan atau menge-save file lembar jawab PTS online
tersebut dengan waktu yang dapat dibilang sangat singkat, hanya 20 menit saja. Di situ
saya sangat merasa panik hingga tangan gemetar dan juga pikiran yang mendadak
tidak dapat mencerna apa yang telah terjadi. Saya langsung mengatur nafas untuk
menetralkan jantung, pikiran, dan mata agar dapat segera fokus dan mengerjakan
kembali soalnya. Kita sebagai salah satu warga Indonesia yang baik wajib untuk
mengikuti peraturan protokol kesehatan serta menjaga kebersihan di mana pun kita
berada. Sebaliknya, sebagai pelajar, kita juga turut mensukseskan sistem pembelajaran
ini bahkan dalam keadaan terbatas sekalipun, karena tanpa pendidikan kita tidak akan
mendapatkan bekal terbaik untuk melangkah ke perjalanan hidup selanjutnya.
Pendidikan itu juga dapat menjadi senjata yang paling ampuh untuk kita gunakan
mengubah bangsa Indonesia ini menjadi lebih terpandang dan baik di mata dunia,
karena bagaimanapun caranya kelak kita yang akan menentukan bagaimana Negara
ini ke depannya.
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“Pengalamanku Dalam Belajar dan Berkegiatan di Sekolah di Masa Pandemi”
 

Prisca Ken Pratiwi-XII IPS
 

           Virus corona mulai masuk ke Indonesia pada Maret 2020 lalu. Sejak saat itu virus
ini menyebar sangat cepat ke berbagai belahan bumi lainnya. Semua kegiatan mulai
dari ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dll., berhenti total dan ditiadakan agar
penambahan virus ini dapat berkurang. Semua kegiatan pun mulai dilakukan secara
online/daring, sama seperti halnya di SMA Santa Maria, yang melakukan
pembelajaran daring yaitu dengan melakukan pertemuan virtual melalui Google Meet
dan mengerjakan tugas–tugas melalui Google Classroom. Namun, dengan
pembelajaran online ini tidak membuatku menyerah begitu saja dengan keadaan.
Malah ini membuat saya semakin bangkit dan belajar lebih giat lagi. Saya juga sebisa
mungkin tidak membolos dalam mengikuti pembelajaran melalui Google Meet dan
tidak terlambat dalam pengumpulan tugas–tugas, sehingga tidak menumpuk.
           Namun, beberapa hari terakhir ini, SMA Santa Maria melakukan pembelajaran
tatap muka terbatas, dengan syarat bahwa siswi sudah divaksin dua kali dan sudah
mendapat persetujuan dari orang tua maupun wali. Selama pembelajaran tatap muka
terbatas ini siswi juga diharuskan mematuhi protokol kesehatan yang ketat, sehingga
klaster baru tidak timbul di sekolah. PTMT ini dilakukan dengan tujuan agar para siswi
tidak mengalami ketinggalan pelajaran bagi yang selalu mempunyai kendala dalam
mengikuti PJJ.
           Selama beberapa hari terakhir ini, pembelajaran PTMT terlihat lebih efektif
untuk diberikan, karena bisa menjadi lebih paham akan pelajaran yang diberikan.
Meskipun saat PJJ juga sudah paham, namun bisa lebih paham akan adanya PJJ ini.
Pembelajaran secara daring dan tatap muka mempunyai kelebihan dan kekurangan
masing–masing, tergantung kita yang menanggapi. Jika PJJ maupun PTMT dilakukan
dengan baik, maka keduanya juga akan mendapatkan manfaat dari masing–masing
pembelajaran tersebut.
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Pengalamanku dalam Belajar dan Melakukan Kegiatan Sekolah di Masa Pandemi
 

Viani Tri H-XII IPS

  Sejak Maret 2020, saya sudah memulai sekolah dengan era kebiasaan baru yaitu
dengan sekolah online. Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia sekitar awal bulan
Maret tahun 2020. Semakin hari kasus Covid-19 di Indonesia semakin meningkat. Maka
dari itu pemerintah menetapkan untuk menutup semua kegiatan yang dapat memicu
kerumunan, contohnya seperti sekolah, tempat kerja, pusat perbelanjaan, dll. 
  Sudah sekitar 1 tahun 5 bulan saya menjalani kebiasaan baru ini. Pada bulan Maret,
saya masih berada di asrama SMA Santa Maria Yogyakarta untuk melakukan sekolah
online. Pada saat itu, suster asrama tidak memperbolehkan anak–anak asrama untuk
pergi jauh dari asrama (termasuk pulang ke kampung halaman). Tetapi seiring
berjalannya waktu, kasus Covid-19 di Yogyakarta semakin parah. Maka dari itu asrama
SMA Santa Maria memberikan kelonggaran untuk memperbolehkan anak–anak asrama
pulang ke kampung halaman masing–masing. Selain lebih aman, di kampung halaman
anak – anak asrama mungkin bisa melakukan sekolah online dengan lebih memadai dan
lebih fokus.
  Pada tanggal 30 Maret 2020, saya memutuskan untuk pulang ke kampung halaman
saya di Jambi. Pada awal–awal dilaksanakan sekolah online, saat itu saya masih kelas
10 semester 2. Selama kelas 10 online, saya selalu melakukan kegiatan sekolah dengan
mengerjakan tugas–tugas di E-Learning. Saat itu, saya belum mengenal yang namanya
pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Google Meet. Selama kelas 10 online,
saya cukup sering malas–malasan dalam mengerjakan tugas. Saya sering terlambat
mengumpulkan tugas, dan sering menunda–nunda pekerjaan. Saya masih belum
memiliki motivasi belajar dan masih sering bermain-main. Lalu pada bulan Juni, saya
melakukan Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk menentukan kenaikan ke kelas 11. Setelah
selesai ujian, saya mendapatkan e-Rapor atau Rapor Online. Dalam Rapor tersebut saya
berhasil untuk naik ke kelas 11. Setelah libur kenaikan kelas, saya masuk sekolah pada
bulan Juli dengan menjadi siswi kelas 11. Saat kelas 11, sistem pembelajaran yang saya
lakukan sedikit berbeda dari kelas 10. Di kelas 11, saya mengenal yang namanya
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). 
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 Dalam Pembelajaran Jarak Jauh tersebut, saya melakukan pembelajaran dan kegiatan
sekolah sama seperti saat tatap muka di Yogyakarta. Bedanya adalah sistem yang
digunakan adalah online. Seluruh warga SMA Santa Maria melakukan kegiatan
pembelajaran dan sekolah dengan menggunakan media Google Meet, Google
Classroom, ZOOM, E-Learning, dan Quizizz. Untuk melakukan pembelajaran
selayaknya tatap muka, maka saya melakukan Google Meet bersama dengan teman-
teman sekelas saya dan dengan guru mata pelajaran. Akhirnya pembelajaran dan
pengajaran benar-benar dapat dilakukan, walaupun dengan menggunakan media
telepon seperti Video Call. Menurut saya pembelajaran seperti ini lebih efektif
dibandingkan dengan kelas 10 kemarin. Di kelas 10 saya belum memiliki motivasi
belajar dan sering kesulitan memahami pembelajaran. Tetapi lewat Google Meet ini,
saya tidak kesusahan lagi dalam memahami materi pembelajaran. Semua guru mata
pelajaran menjelaskan materi dengan jelas dan membuat saya dapat memahami
materi tersebut. Semenjak dilaksanakannya PJJ, saya menjadi pribadi yang disiplin
lagi. Saya disiplin bangun jam 6 pagi untuk siap-siap melakukan PJJ. Lalu dari jam 7.30
WIB – 13.00 WIB, saya disiplin dan patuh dalam melaksanakan pembelajaran. Kegiatan
pembinaan karakter di SMA Santa Maria juga ada yang dilakukan melalui media online.
Tetapi kegiatan pembinaan karakter yang tidak memungkinkan untuk dilakukan
secara online (seperti kemah dan in group), terpaksa dilewatkan. 
 Dalam pengerjaan tugas masih sama seperti kelas 10 kemarin. Ada beberapa guru
yang menggunakan media E-Learning dan ada yang menggunakan media Google
Classroom. Penilaian–penilaian yang diujikan seperti ulangan harian, PTS, PAS, dan
PAT masih dilakukan lewat online. Dari kelas 11 sampai 12, saya masih melaksanakan
kegiatan PJJ. Bedanya hanya ada pada penilaian tengah semester (PTS). PTS gasal
yang saya lakukan di kelas 12, tidak menggunakan E-Learning langsung seperti biasa.
SMA Santa Maria menetapkan aturan untuk melakukan PTS dengan menggunakan
Safe Exam Browser (laptop) dan Zambro (handphone). Dalam ujian PTS ini, saya
dituntut untuk lebih disiplin, tepat waktu, dan jujur saat ujian. Walaupun saya menjadi
lebih gugup dan takut, tetapi akhirnya saya berhasil menyelesaikan semua ujian PTS
tersebut dengan baik dan lancar.
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XII MIPA
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Suka Duka Saya di Masa Pandemi Covid-19
 

Adelia Haydar Danakitri Wibowo-XII MIPA

           Awalnya, seluruh sekolah yang ada di indonesia diliburkan 2 minggu karena
adanya pandemi Covid-19. Hal ini menjadi pemberitahuan yang paling menyenangkan
bagi siswa dan siswi di indonesia, termasuk saya. Namun, tidak disangka libur 2
minggu berubah menjadi hampir 2 tahun. Dalam 2 tahun, pembelajaran biasa dialihkan
menjadi pembelajaran jarak jauh. Tentu saja, hal yang tadinya merupakan
pemberitahuan yang menyenangkan menjadi hal yang menyedihkan karena kita harus
beradaptasi dengan kebiasaan yang baru. Contohnya kita tidak dapat bertemu secara
langsung dengan teman-teman dan bapak ibu guru, kita hanya bisa bertemu melalui
layar gadget kita.
           Pada awal dimulainya pembelajaraan jarak jauh, rasa stres menghinggap dalam
diri saya, di mana tugas menumpuk, kekurangan materi, guru belum menjelaskan
melalui Google Meet, dan saya harus cerdas dalam membagi waktu antara
mengerjakan tugas, belajar dan latihan karate. Namun,seiring berjalannya waktu,
metode pembelajaran jarak jauh di SMA Santa Maria bisa berubah dengan baik,
contohnya semua guru dapat menjelaskan materi melalui Google Meet, sehingga materi
yang diberi dapat mudah dipahami dan saya juga lebih mudah dalam mencari
pendalaman materi di youtube atau di google.
           Saya kira, rasa stress yang saya alami hanya sampai di situ saja. Namun ternyata
tidak. Ada banyak pertandingan karate yang sudah saya siapkan, harus dibatalkan
karena adanya pandemi ini. Dan pada bulan febuari yang lalu, saya cukup senang
karena bisa bertanding kembali walaupun di tingkat kabupaten tetapi h-2 pertandingan
saya terkena teguran dari wasit karena saya tidak membawa nama perguruan lemkari.
Sebelumnya saya sudah berkali-kali tidak membawa nama perguruan lemkari dan
tidak terjadi masalah apa-apa, namun pada saat itu malah dipermasalahkan. Alhasil
saya kena diskualifikasi dan mulai dari situ saya memiliki keputusan untuk
mengundurkan diri dari perguruan lemkari. Bukan hanya karena masalah tersebut,
namun ada beberapa masalah pada tahun-tahun sebelumnya yang saya rasa, saya
diasingkan oleh perguruan saya.
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Satu bulan saya mengurus surat-surat pengunduran diri dan puji tuhan saya sudah
resmi mengundurkan diri pada tanggal 9 maret 2021 serta saya terkena skorsing 2
tahun tidak bisa mengikuti pertandingan apapun. Dari pengalaman saya, saya belajar
arti kata ikhlas, tetap kuat berdiri walau dihantam badai dan tetap percaya bahwa
rancangan Tuhan akan indah jika waktunya sudah tepat. Serta saya percaya meskipun
dunia menarik saya ke bawah pasti ada Tuhan yang akan menarik saya ke atas karena
Tuhan itu yang pegang kendali atas hidup saya. Jika saya mau dikendalikan oleh Tuhan
maka saya akan sampai kepada tujuan saya.
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Pembelajaran di Masa Pandemi Bagiku
 

Aleksandrina Sheila Christanti-XII MIPA
 

 Setelah ditemukannya mutasi virus corona di Indonesia beberapa pemerintah daerah
memutuskan menerapkan kebijakan untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan
metode belajar dengan sistem daring atau online. Kebijakan pemerintah ini mulai efektif
diberlakukan di beberapa wilayah provinsi di Indonesia pada hari Senin, 16 Maret 2020
yang juga diikuti oleh wilayah-wilayah provinsi lainnya. Tetapi hal tersebut tidak berlaku
bagi beberapa sekolah di tiap-tiap daerah. Sekolah-sekolah tersebut tidak siap dengan
sistem pembelajaran daring, di mana membutuhkan media pembelajaran seperti
handphone, laptop, atau komputer.
 Sistem pembelajaran daring (dalam jaringan) merupakan sistem pembelajaran tanpa
tatap muka secara langsung antara guru dan siswa tetapi dilakukan secara online
menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar
tetap berjalan, meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat
mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring
(online) seperti melalui e-learning, google meet, zoom, google classroom, dan masih
banyak lagi. 
 Saat awal-awal diadakannya sekolah online ini membuat saya cukup keberatan karena
saya perlu beradaptasi dengan cara yang baru yang saya anggap kurang efektif karena
penyampaian materi yang kurang mudah untuk dipahami. Namun seiring berjalannya
waktu saya mulai terbiasa dengan metode belajar seperti ini dan dengan banyak
perubahan baru membuat saya tidak merasa bosan dengan metode belajar seperti ini. 
 Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet
menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk
mengakses internet, apalagi siswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan,
terpencil dan tertinggal. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler terkadang
jaringan yang tidak stabil, karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal
seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada siswa yang
mengikuti pembelajaran daring sehingga kurang optimal pelaksanaannya.
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 Menurut saya pembelajaran daring ini tidak efektif seperti kegiatan pembelajaran
tatap muka, karena beberapa materi harus dijelaskan secara langsung dan lebih
lengkap. Terutama pada mata pelajaran peminatan yang merupakan pelajaran
hitungan, dengan sekolah online ini guru tidak dapat menerangkannya secara langsung
membuat saya kurang memahami materi yang diberikan dengan baik. Selain itu materi
yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami semua siswa. Berdasarkan
pengalaman mengajar secara daring, sistem ini hanya efektif untuk memberi
penugasan, dan kemungkinan hasil pengerjaan tugas-tugas ini diberikan ketika siswa
akan masuk dan dipahami oleh para siswa, sehingga dengan cara ini dianggap kurang
efektif.
 Guru harus mampu membuat model dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan
karakter siswa di sekolahnya. Penggunaan beberapa aplikasi pada pembelajaran
daring sangat membantu guru dalam proses pembelajaran ini. Guru harus terbiasa
mengajar dengan memanfaatkan media daring kompleks yang harus dikemas dengan
efektif, mudah diakses, dan dipahami oleh siswa sehingga tidak membuat siswa
merasa bosan ketika belajar.
 Tidak hanya proses belajar dan mengajar yang terganggu namun seluruh aktivitas juga
terganggu karena adanya virus ini. Banyak acara sekolah dan lomba-lomba yang tidak
dapat dilakukan secara langsung. Bahkan hari-hari besar keagamaan juga tidak dapat
dilaksanakan secara offline. 
 Sudah cukup lama kita bertemu dan belajar hanya melalui media online karena
pembatasan pertemuan dengan orang lain. Saya merasa cukup bosan dan
menginginkan semua kembali seperti semula tanpa adanya virus ini. Saya berdoa
semoga virus ini segera berakhir agar seluruh kegiatan kita tidak lagi dibatasi dan
perekonomian Indonesia bisa kembali berjalan dengan normal.
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Pengalaman Belajar dan Berkegiatan di Masa Pandemi
 

C. Karina Puspokumoro-XII MIPA
 

 Di awal-awal berita Virus Covid-19 muncul di Wuhan, saya mengira virus tersebut
hanya virus biasa dan hanya ada di daerah tersebut. Tetapi beberapa bulan setelahnya
mulai bermunculan berita-berita tentang Virus Covid-19 yang sudah menyebar di
berbagai negara. Sama halnya di Indonesia, sejak diumumkannya kasus Corona di
Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Maret 2020 yang lalu, membuat
semua orang terkejut dan waspada. Berbagai bidang mengalami penurunan dan tidak
terkendali.  Seperti halnya di bidang pendidikan. 
 Masa pandemi Covid-19 membuat pola pendidikan berubah. Pemerintah segera
mengambil tindakan untuk menutup sekolah-sekolah untuk memutus rantai
penyebaran virus ini. Proses belajar mengajar yang semula dilakukan dengan tatap
muka, kini dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet, serta
teknologi informasi dan komunikasi. 
 Setelah pihak sekolah mengumumkan untuk meliburkan para siswi, saya dan beberapa
teman masih menetap di asrama untuk melihat perkembangan selanjutnya meskipun
orang tua sudah memberi kabar untuk pulang kembali ke tempat asal. Saat itu saya
masih duduk di kelas sepuluh semester dua. Proses pembelajaran dilakukan di tempat
masing-masing. Guru memberikan tugas-tugas pada setiap mata pelajaran dan siswi
mengakses melalui e-learning sekolah, kemudian mengumpulkannya sesuai waktu
yang sudah disepakati. Awalnya proses belajar berjalan dengan baik, tapi seiring
berjalannya waktu, mulai terasa tidak nyaman karena kami hanya diberikan materi dan
tugas tanpa penjelasan langsung dari guru. Memang hal itu melatih kami untuk mandiri
dan bertanggung jawab dalam mempelajari materi dan mengerjakan tugas, tetapi
rasanya berbeda dan malah membuat kami cenderung mengerjakan tugas dengan tidak
maksimal. Hingga pada liburan kenaikan kelas sebelas, saya memilih pulang ke tempat
asal saya dikarenakan kasus Covid-19 yang semakin melonjak. Proses pembelajaran di
sekolah berubah, tidak seperti saat saya di kelas sepuluh. 
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 Proses pembelajaran memang masih dilakukan di tempat masing-masing, tetapi sudah
memanfaatkan teknologi dan beberapa aplikasi untuk menunjang proses pembelajaran
seperti Google Meet dan Zoom. Pembelajaran dimulai pada pukul 07.30 dan berakhir
pukul 11.45. Para siswi mulai bergabung ke dalam Google Meet atau Zoom saat link
sudah dibagikan melalui grup Whatsapp. Proses berlangsungnya pembelajaran jarak
jauh (PJJ) ini juga memiliki hambatan. Hal paling umum yaitu karena jaringan yang
tidak stabil maupun hilang-timbul di tempat siswi maupun di tempat guru mengajar. 
 Selama PJJ saya juga merasa kurang teratur, terutama rasa malas yang semakin
meningkat. Biasanya saya bangun lebih awal, kini bangun lebih lama bahkan sering
mepet dengan mulainya jam PJJ. Selain itu saat belajar saya cenderung suka menunda-
nunda dan panik saat tugas-tugas belum sempat dikerjakan sedangkan tenggatnya
sudah dekat. Saya merasa hal ini terjadi karena perbedaan suasana di rumah dan di
sekolah.
 Masa pandemi juga membuat kegiatan-kegiatan sekolah terhambat. Seperti lomba-
lomba, webinar dan lain-lain dilaksanakan secara online. Terkadang, saat diadakannya
lomba pada hari-hari besar maupun event pada hari tertentu, para peserta semakin
menurun dan kurang antusias dikarenakan sudah bosan. Tetapi mau bagaimanapun
juga, harus dijalani dan dinikmati prosesnya. 
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Pengalaman
 

 Eustakia Tyas Hening Cahyani-XII MIPA

Perkenalkan nama saya Eustakia Tyas Hening Cahyani biasa dipanggil Tyas. Saya
sekarang duduk di bangku kelas 12. Yaps, kelas akhir. Saya memilih jurusan IPA sebagai
jurusan SMA saya. 
Corona muncul pada saat saya sekolah kelas 10 berarti sekitar 2 tahun lalu pada 2019
akhir. Saat itu kami satu sekolah sedang mengadakan ujian tengah semester dan virus
covid kelamaan mulai menyebar sampai di Jogja. Semua sekolah sudah diliburkan
selama 2 minggu tetapi karena sekolah sedang ujian jadi kami liburnya mundur. 
Saat kami libur selama 2 minggu kami diberi tugas yang tidak sedikit oleh para guru.
Yang berada di asrama perlahan kembali ke rumah masing–masing. Saat 2 minggu itu
selesai ternyata kami terpaksa sekolah online selama kurang lebih 1,5 tahun. Bermula
dari 2 minggu menjadi lama. Harus menyesuaikan beberapa kegiatan karena yang
tadinya sekolah di kelas menjadi sekolah di rumah. 
Jika sekolah di kelas hanya belajar tapi sekolah di rumah bukan hanya belajar tetapi
kadang kami sambil makan, minum, bahkan bermain. Kegiatan saya selama sekolah
online pun hanya seperti itu. Nilai di beberapa mata pelajaran menjadi turun karena
saya bukan tipe orang yang belajar seperti itu, melainkan belajar yang harus diajari di
depan mata bukan depan layar. Belajar online juga tidak efektif karena membuat mata
kita lelah dan badan menjadi lebih cepat untuk pegal. 
Selain kekurangan ada juga kelebihan yang saya dapat belajar online, kita jadi lebih
banyak waktu bersama keluarga atau membantu mereka mengerjakan tugas rumah.
Kita juga jadi lebih memiliki banyak waktu senggang dalam mengerjakan tugas. 
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Pengalamanku Selama Pembelajaran Daring

Lintang Novita Putri-XII MIPA

 Pandemi Covid-19 yang semakin meluas pada tahun 2020 di Indonesia membawa
dampak besar bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pandemi ini merubah
seluruh aspek kehidupan pada masyarakat. Ekonomi, sosial, pariwisata hingga
pendidikan merasakan hebatnya dampak dari pandemi ini. Maka dari itu, pemerintahan
Indonesia membuat peraturan untuk membatasi kegiatan masyarakat dalam upaya
pencegahan penularan virus corona yang semakin luas. Salah satunya adalah
pemerintah Indonesia membuat peraturan pembelajaran bagi para pelajar untuk
melakukan pembelajaran di rumah masing-masing atau yang dikenal sebagai
pembelajaran daring.
 Dalam mengikuti pembelajaran daring selama kurang lebih satu setengah tahun
memberikan pengalaman tersendiri bagi saya. Awal mengikuti pembelajaran daring
terasa tidak menyenangkan bagi saya karena saya merasa bahwa saya telah
melewatkan masa-masa SMA saya dengan belajar di rumah dan tidak dapat bermain
bersama dengan teman-teman. Pembelajaran daring membuat saya jenuh dan sulit
dalam memahami materi yang diberikan oleh guru. Saat awal melakukan pembelajaran
daring membuat saya merasa kesulitan untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh
guru. Tugas-tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru saya kerjakan semampu
saya karena keterbatasan materi pembelajaran. 
 Selain pembelajaran yang dilakukan secara daring, penilaian tengah semester,
penilaian akhir semester, dan penilaian kenaikan kelas juga dilaksanakan secara
daring. Itu adalah pengalaman pertama bagi saya dalam mengikuti ujian secara daring
dari rumah. Memasuki kelas 11 awal, saya mulai dapat mengikuti pembelajaran daring
lebih baik dari sebelumnya. Saya mulai terbiasa dengan pembelajaran yang
dilaksanakan secara daring dan juga penggunaan media/aplikasi yang digunakan untuk
memperlancar pembelajaran tersebut. Setelah melakukan penyesuaian dengan
pembelajaran daring, saya mulai terbiasa dan dapat menyesuaikan diri dalam
mengikuti pembelajaran tersebut. Dalam mengikuti pembelajaran daring saya
mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang tidak terlupakan.



149

Kumpulan Pengalaman Siswi SMA Santa Maria Yogyakarta Dalam Rangka
Bulan Bahasa 2021

 Selama pembelajaran daring dilaksanakan, saya sempat mengalami beberapa kendala
seperti kondisi jaringan yang tidak memadai, mati listrik yang menyebabkan jaringan
terganggu, dan peralatan-peralatan bagi pembelajaran daring seperti hp serta laptop
yang terkadang tidak mendukung sehingga pembelajaran daring terganggu.
 Setelah beberapa waktu berlalu, di kelas 11 semester 2 saya mulai belajar dari
pengalaman-pengalaman saya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran daring
sehingga saya dapat mengikuti pembelajaran tersebut dengan baik. Di kelas 12
semester 1 saya juga merasa saya sudah terbiasa dan dapat mengikuti pembelajaran
serta dapat mengikuti pelajaran yang diajarkan oleh bapak-ibu guru dengan baik.
Dalam mengikuti pembelajaran daring, saya selalu berusaha memberikan yang terbaik
kepada diri saya dan menggunakan kesempatan saya belajar di tingkat SMA dengan
baik agar ilmu yang saya peroleh dapat bermanfaat bagi kehidupan serta masa depan
saya walapun pembelajaran di lakukan secara jarak jauh/daring.  Di SMA Santa Maria,
pembelajaran daring dilaksanakan menggunakan Google Meet (GM), Google Classroom,
dan E-learning. Adanya media aplikasi tersebut memudahkan pelaksanaan
pembelajaran daring. Walaupun pembelajaran dilakukan secara daring, SMA Santa
Maria tetap dapat mengadakan kegiatan-kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah yang
dilaksanakan SMA Santa Maria secara daring adalah kegiatan ekstrakurikuler, pesta
hari ulang tahun sekolah, kegiatan lomba hari kartini, lomba bulan bahasa, Semicolon,
dan Edufair. Meskipun kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring tetapi
semua kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi diri saya dan menjadi pengalaman
baru sekaligus tak terlupakan. 
 Dari pengalaman-pengalaman saya dalam mengikuti pembelajaran daring, saya
merasa bahwa saya lebih dekat dan terbiasa dengan teknologi dan perubahan
teknologi. Dengan adanya pembelajaran ini saya juga dapat mengenal teknologi-
teknologi dan mampu menggunakannya dengan baik. Bagi saya pembelajaran ini
mampu membawa dampak positif bagi saya seperti saya memiliki waktu berkumpul
bersama orang tua, saya memiliki banyak waktu untuk melakukan hal yang saya
inginkan, saya memiliki waktu dan kesempatan belajar hal baru di rumah serta saya
dapat menekuni kegemaran yang saya gemari. 
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Tetapi, pembelajaran daring ini juga membawa dampak negatif bagi saya yaitu
gangguan kesehatan seperti mata yang mudah lelah dan pusing karena terlalu lama di
depan gadget. Bagi saya, pembelajaran daring membawa pengalaman dan
pembelajaran yang baru bagi diri saya serta memberikan dampak positif dan negatif. 
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Sebagian Pengalamanku, Mungkin Pengalaman Temanku Juga
 

Maria Yusti Novita Cawanayu -XII MIPA

Hai.. gimana nih cerita pengalaman kalian saat belajar dan berkegiatan di sekolah
selama masa pandemi yang tentunya kita semua alami bukan? Pastinya bermacam-
macam  pengalaman dari kita semua ya. Di masa pandemi yang terjadi ini semuanya
serba terbatas, kegiatan-kegiatan, belajar mengajar semuanya terpending dan bahkan
dilaksanakan dari rumah. 
SMA Santa Maria Yogyakarta melaksanakan aktivitas belajar mengajar dengan sistem
PJJ (pembelajaran jarak jauh). Seluruh siswi SMA homogen ini kebanyakan dari luar
pulau Jawa, jadi ketika pandemi berlangsung banyak teman-teman yang kembali ke
kampung halaman masing-masing. Dengan begitu sistem PJJ ini memanfaatkan Google
Meet, Zoom, E-learning, Google Classroom dan Google Form untuk memfasilitasi sistem
PJJ berlangsung.
Lalu bagaimana dengan program-program sekolah yang seharusnya dilaksanakan
secara langsung atau offline? Sekolah melakukannya secara daring, dari program
kegiatan kelas X seperti outbond dan rekoleksi dilakukan dari rumah masing-masing
dengan dipandu oleh guru-guru pendamping, begitu juga kelas XI dan XII program
kegiatannya ada yang ditiadakan dan dilakukan secara daring. Namun, tidak kalah
serunya meskipun dilakukan secara daring. Kegiatan tahunan seperti ulang tahun
sekolah, hari pelindung sekolah, pemilihan ketua OSIS, valentine dan bulan bahasa
yang sekarang ini dilakukan sangatlah menarik. Kegiatan-kegiatan ini mengadakan
berbagai macam lomba yang membuat partisipasi para siswi Stama untuk
mendapatkan hadiah yang disiapkan. Tentunya dengan begitu setidaknya mengobati
rasa rindu kami para siswi untuk bersekolah dan melakukan kegiatan-kegiatan
tersebut dengan teman-teman secara langsung. Selama masa pandemi ini kami jadi
memiliki teman setia yang selalu dikenakan dan dibawa, yaitu masker dan hand
sanitizer. Untuk menjaga kesehatan bersama kita diajarkan untuk menjaga diri dengan
menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan berpergian bila perlu. Siswi Stama
ini pastinya putri-putri yang berpendidikan maka dari itu sudah pasti mematuhi
protokol kesehatan. 
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Perasaan bosan, jenuh, mudah lelah, bad mood ialah beberapa perasaan yang para
siswi Stama alami ketika daring berlangsung. Tugas yang tak kunjung usai, satu selesai
timbul satu lagi terus menerus itu yang dirasakan para siswi hingga merasa tertekan
dan akhirnya menjadi malas untuk mengerjakan. Kewajibannya sebagai pelajar.
Namun, di balik itu semua disebabkan karena para siswi sendiri tidak ada waktu
bermain, bertukar cerita dengan teman sehingga tidak dapat motivasi atau mood yang
bisa membuat hati dan pikiran sejalan. Di tengah para siswi diterpa tugas, ada
beberapa tugas rumah ataupun kegiatan lainnya yang bertabrakan. Les, belajar, jam
makan, istirahat semua berantakan seakan sudah tidak memiliki space untuk
bergerak. Tak heran jika para siswi terkadang lemas dan terlihat penat saat
pertemuan online melalui Google Classroom atau Zoom. Bahkan ada yang tetap
mengikuti PJJ meskipun dalam keadaan sakit, hal tersebut demi melengkapi presensi
kehadiran yang semata wayang menjadi salah satu syarat agar menerima rapor, naik
kelas dan kelulusan.



153

Kumpulan Pengalaman Siswi SMA Santa Maria Yogyakarta Dalam Rangka
Bulan Bahasa 2021

AWAL PENERAPAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH
 

Maydeline-XII MIPA
 

           Pada awal tahun 2020, seluruh negara di belahan dunia dihebohkan atau
digemparkan dengan adanya virus corona yang berasal dari kota Wuhan, China. Virus
ini dapat menimbulkan penyakit yang biasa disebut COVID – 19 (Coronavirus Disease
2019) yang menyerang saluran pernapasan setiap orang tanpa belas kasihan. Awalnya
saya merasa aman–aman saja dengan adanya virus corona di salah satu kota di China,
karena saya merasa Indonesia tidak akan terjangkit oleh virus seperti itu. Akan tetapi,
realitanya tidak berkata seperti apa yang saya harapkan. Hal ini menarik perhatian
dunia dan menimbulkan kekhawatiran yang begitu besar. Indonesia punya tantangan
besar dalam penanganan COVID-19. Dari semua aspek yang menjadi tantangan saat ini,
saya fokus pada aspek pendidikan, yang esensial untuk didiskusikan. Pandemi Covid-19
memaksa kebijakan social distancing, atau di Indonesia lebih dikenalkan sebagai
physical distancing (menjaga jarak fisik) untuk meminimalisir persebaran COVID-19.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) merespon dengan kebijakan
belajar dari rumah, melalui pembelajaran daring dan disusul peniadaan Ujian Nasional
untuk tahun ini.
           SMA Santa Maria Yogyakarta telah mengambil beberapa kebijakan dalam
menghadapi situasi sulit dikondisi pandemi seperti ini. Tentunya kebijakan ini diambil
sebagai bentuk partisipasi pihak sekolah dalam meminimalisir penyebaran COVID–19.
Salah satu kebijakan yang diambil adalah sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau
belajar dari rumah. Proses pembelajaran jarak jauh ini dimulai pada akhir Maret 2020,
bertepatan dengan selesainya pelaksanaan Penilaian Tengah Semester (PTS). Proses
pembelajaran jarak jauh ini masih berlangsung hingga sekarang. Awalnya, pasti sangat
sulit beradaptasi atau penyesuaian diri terhadap sistem pembelajaran jarak jauh yang
diterapkan sekarang. Karena banyak kendala yang dihadapi selama melakukan
pembelajaran jarak jauh yang diterapkan. Awalnya para guru setiap hari hanya akan
memberikan tugas saja kepada para peserta didik, lalu peserta didik harus
mengerjakannya dan mengumpulkannya pada e-learning sebelum waktu yang telah
ditentukan. 
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 Hal itu menghambat pengetahuan atau wawasan bagi para peserta didik. Namun,
setelah melalui banyak evaluasi yang dilakukan, SMA Santa Maria Yogyakarta
menggunakan berbagai macam inovasi teknologi demi menunjang kualitas belajar.
Namun, sekarang sistem proses pembelajarannya telah berubah menjadi setiap hari
para siswi harus melakukan proses pembelajaran bersama guru menggunakan Google
Meet. Setelah itu guru akan memberikan tugas untuk dikerjakan dan dikumpulkannya
via Google Classroom, e-learning maupun Whatsapp. Proses pembelajaran jarak jauh
sangat menyulitkan bagi para siswi karena setiap hari para guru terus memberikan
tugas yang banyak bagi para siswi yang membuat para siswi cukup kelelahan dalam
pengerjaannya. Akan tetapi, saya mulai menerapkan cara belajar yang efektif bagi diri
saya sendiri. 
 Namun, masih saja ada beberapa kendala yang dialami oleh berbagai orang yang
menempuh pendidikan di berbagai tingkat. Misalnya, ketika penjelasan materi via
Google Meet, belum tentu semua peserta didik bisa mengikuti atau join dalam Google
Meet tersebut, karena mungkin saja kendala jaringan yang mempengaruhi kualitas
suara yang terkadang putus–putus. Pemerintah juga menanggapi hal atau kendala yang
dihadapi di bidang pendidikan. Salah satunya adalah pemerintah lewat Kementerian
BUMN yang menyediakan fasilitas belajar jarak jauh perlu diapresiasi. Misalnya,
Telkomsel memberikan akses data bebas kuota hingga 10 GB bagi siswa/siswi maupun
kepada orang–orang yang bekerja di instansi pendidikan yang pastinya nominal yang
diberikan berbeda sesuai kebutuhannya.
 Sederhananya, kesuksesan pembelajaran daring selama masa darurat COVID-19 ini
tergantung pada kedisiplinan semua pihak yang terlibat atau berkecimpung dalam
dunia pendidikan. Selain itu, para orang tua dan pihak sekolah harus selalu melakukan
komunikasi yang efektif dalam bekerja sama membangun dan meningkatkan
kedisiplinan anak belajar di rumah.
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Pengalamanku Dalam Belajar dan Berkegiatan di Sekolah Pada Masa Pandemi
  

Odelia Yosepha Anela Carolee-XII MIPA

 Hingga saat ini, dunia sedang dilanda berbagai musibah, salah satunya yaitu Pandemi
Virus Corona. Virus Corona yang memiliki nama lain severe acute respiratory
syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) merupakan virus yang menyerang sistem
pernapasan. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus ini disebut juga dengan Covid-
19. Virus Corona dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi
paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus Corona saat ini telah menyebar di
seluruh penjuru dunia. Virus yang mematikan ini telah merenggut jutaan jiwa dari
berbagai kalangan dalam waktu yang singkat.
 Indonesia merupakan salah satu negara yang juga terdampak Virus Corona. Pandemi
Virus Corona telah menghambat aktivitas-aktivitas yang dilakukan masyarakat sehari-
hari. Aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan di luar rumah menjadi terhambat karena
ketakutan masyarakat pada virus ini. Aktivitas-aktivitas tersebut seperti bekerja di
kantor, beribadah, belajar mengajar di sekolah, dan proses perdagangan. Salah satu
aktivitas yang paling terdampak dari pandemi ini yaitu kegiatan belajar mengajar di
sekolah. Kegiatan belajar mengajar tidak bisa dilakukan secara langsung di sekolah.
Kegiatan belajar mengajar di sekolah terpaksa dialihkan menjadi pembelajaran jarak
jauh dari rumah masing-masing melalui jaringan internet. 
 Pembelajaran jarak jauh merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara
khusus menggabungkan teknologi elektronik dan teknologi berbasis internet.
Pembelajaran jarak jauh melalui media elektronik diharapkan dapat menekan
penyebaran Covid-19 yang kian meluas. Pembelajaran jarak jauh bertujuan untuk
mengurangi penyebaran Covid-19 di antara warga sekolah seperti guru, karyawan, dan
siswa. Para siswa harus terus berada di dalam rumah untuk menjaga kesehatannya
dan mengurangi interaksi dengan orang lain sehingga tidak tertular Virus Corona dan
tetap bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini
mengharuskan siswa belajar secara mandiri di rumah masing-masing. 
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 Pembelajaran jarak jauh sudah berjalan cukup lama selama kurang lebih 1 tahun.
Dilihat dari efektivitasnya sudah pasti pembelajaran jarak jauh kurang efektif
dibandingkan pembelajaran tatap muka. Berbagai kendala muncul seiring berjalannya
waktu. Mulai dari jaringan yang tidak baik, cuaca yang tidak mendukung, suara yang
terputus-putus, hingga pemadaman listrik yang membuat sinyal tidak stabil. Selain
kendala tersebut, materi kurang tersampaikan dengan baik karena jaringan yang
kurang stabil. Proses pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh
keharusan guru dan siswa berada di ruang dan waktu yang sama. Namun,
pembelajaran jarak jauh ini memiliki beberapa kelemahan, salah satunya yaitu tidak
adanya kontak secara langsung antara guru dengan para siswa. Tidak adanya kontak
secara langsung antara guru dan siswa dapat memperlambat proses terbangunnya
relasi sosial dan nilai-nilai yang menjadi tujuan dasar dari pendidikan. Selain itu, guru
juga tidak dapat memahami karakter dari masing-masing siswa. Dalam pembelajaran
jarak jauh, saya mengalami beberapa kesulitan. Beberapa kesulitan yang saya alami
yaitu kurangnya materi yang diberikan oleh guru, penjelasan materi kurang dapat
dimengerti, beberapa tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat,
jaringan yang terkadang terputus sehingga dapat mengganggu kelancaran
pembelajaran yang sedang berlangsung, suara yang terputus-putus, membutuhkan
paket internet yang cukup banyak, dan tugas yang telah diberikan sebelum adanya
pemberian materi. 
 Bagi saya, hal-hal tersebut sangat menyulitkan proses pembelajaran jarak jauh ini.
Terlebih lagi dalam pembelajaran jarak jauh saya tidak bisa bertemu dengan teman-
teman dan para guru secara langsung. walaupun begitu, saya telah berupaya dan
berusaha keras untuk dapat mengatasi setiap kesulitan yang ada. 
 Dalam masa pandemi seperti ini, banyak guru yang lebih banyak memberikan tugas
dibandingkan memberikan materi. Tugas yang dianggap sudah cukup mampu membuat
siswa memahami materi adalah pemikiran yang kurang tepat karena dengan tidak
adanya materi maka siswa tidak dapat mengerjakan tugas dengan maksimal. 
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Banyak siswa yang pada akhirnya mencari materi dari berbagai sumber di internet,
walaupun begitu para siswa juga masih kurang mengerti akan materi pembelajaran
tersebut. Memang sebenarnya pendidikan di masa pandemi ini kurang efektif dan
efisien. Namun, proses pembelajaran jarak jauh masih harus terus dilakukan karena
meningkatnya kasus penularan Covid-19 di berbagai daerah. Saya mengalami suka dan
duka dalam belajar di masa pandemi ini. Banyak kekhawatiran yang muncul seperti
kurang menguasai materi yang diajarkan, kondisi fisik dan mental yang harus selalu
baik, dan tugas yang harus dikerjakan dalam jangka waktu yang singkat. Melalui
pengalaman–pengalaman yang ada, saya terus belajar bahwa pandemi ini tidak
seharusnya menyurutkan semangat dan langkah kita untuk terus menggapai mimpi.
Terus belajar dan mendorong diri untuk berusaha keras belajar di tengah situasi yang
sulit adalah hal yang sangat penting. Itulah pengalaman saya belajar dan berkegiatan di
sekolah di masa pandemi.
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 Pengalaman Daring
 

Yohana Avila Amanda Pasha-XII MIPA

 Annyeonghaseyeo. Aku Yohana Avila dari kelas XII MIPA angkatan 19. Hai semuanya,
salam kenal. Di sini aku mau berbagi cerita pengalamanku selama daring dan juga
selama kegiatan online yang diadakan sekolah. Selama kurang lebih satu setengah
tahun menjalani pembelajaran online pastinya ada banyak suka duka yang kita lalui
bukan? Begitu pun aku. Kalau dipikir-pikir belajar secara daring memang enggak
mudah, ada banyak kendala. Entah jaringan, media elektronik, kuota dan beberapa
kendala lainnya. Tapi semua itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk enggak ikut
pembelajaran. Semua orang pasti pernah mengalami kendala-kendala selama
pembelajaran online ini tapi buktinya, menurut pengalamanku selagi kita masih
memiliki niat untuk tetap mengikuti daring segala cara pasti akan kita gunakan. Jika
kita memiliki niat. Perlu untuk kita garis bawahi. 
 Selama aku mengikuti PJJ, memang enggak mudah sih. Pasti kita merasakan yang
namanya bosan, jenuh, malas, sulitnya berkonsentrasi, capek juga niat belajar yang
menurun. Memang enggak semua anak mengakui itu, tetapi menurut pengalamanku
dan juga teman-temanku yang lainnya mereka merasakan itu. Merasakan jenuh dan
bosan itu sudah pasti. Sebab apa? Sebab kita duduk diam berjam-jam memandangi
laptop maupun handphone dan yang pasti itu membuat kita semakin jenuh. Mungkin
jika sehari dua hari, seminggu dua minggu itu tidak terlalu berat. Namun kenyataannya
kita menjalani rutinitas tersebut kurang lebih satu setengah tahun. Waktu yang
terbilang cukup lama, jadi menurutku wajar jika kita merasakan jenuh dan bosan. Tidak
hanya itu, menurut pengalaman pribadi aku kesulitan dalam memahami materi yang
guru berikan serta niat belajarku yang mulai menurun. Ketika daring aku berpikir
semua akan lebih mudah dan menyenangkan karena kita belajar dari rumah dan
ditemani dengan handphone ataupun laptop kita, kita juga bisa belajar sembari ngemil
ataupun makan dan minum walaupun sejujurnya itu tidak diperbolehkan selama
kegiatan belajar mengajar dilaksanakan.
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Namun seiring berjalannya waktu hal itu malah membuatku semakin malas untuk
belajar. Aku merasa bahwa belajar juga tidak berpengaruh besar, karena ketika
ulangan kita pun bisa mencari bantuan untuk menjawabnya entah meminta bantuan
kepada orang tua, saudara, google ataupun aplikasi edukasi lainnya. Hal tersebut
adalah tindakan yang salah rupanya. Sebab ketika daring justru waktu belajar kita
semakin banyak di rumah. Mudah bagi kita untuk mengeksplorasi dan mencari
berbagai pengetahuan lainnya selain materi pelajaran. Jika dari awal hal ini sudah aku
terapkan maka akan semakin menambah wawasanku. Tidak hanya itu, justru dengan
daring ini membuat kita semakin berpikir kritis lagi. Kita diminta untuk bisa
menganalisis, menggambarkan, menyimpulkan dan menjelaskan materi lebih detail
dan membuat pemahaman kita menjadi semakin dalam akan materi. Sebab kita
mempelajari hal itu dari akar-akarnya. Selama daring tidak jarang guru memberikan
tugas untuk membuat powerpoint lalu dipresentasikan di dalam GM, membuat
praktikum yang sekiranya bisa dilakukan individu dilanjutkan dengan membuat
laporan hasilnya. Hal ini kita selain paham akan teori kita juga bisa mempraktikkannya
langsung. Selama daring pun sekolah juga tidak melulu berpokok pada pembelajaran
materi saja. Sekolah juga mengadakan beberapa kegiatan yang juga mengasah
keterampilan setiap siswi dengan mengadakan beberapa lomba online, seperti lomba
17 agustus, lomba bulan bahasa, olimpiade dan juga beberapa lomba lainnya yang
dapat dilakukan secara online. Bahkan sekolah juga mengadakan beberapa kegiatan
pembinaan karakter untuk setiap siswi. Contohnya seperti kegiatan in group, live in,
outbond, camping rohani yang biasanya dilakukan secara offline di sekolah tetapi
karena pandemi ini kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara online di rumah siswi
masing-masing dan ada beberapa kegiatan yang diganti dengan kegiatan pembinaan
karakter lainnya. 
 Selain mengalihkan perhatian para siswi dari padatnya pembelajaran online,
kegiatan-kegiatan tersebut juga bisa bermanfaat bagi para sisiwi akan pembentukan
karakter mereka. Karakter mereka sedikit demi sedikit akan terbentuk menjadi lebih
baik lagi. 
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Jadi pada intinya, walaupun kita tidak bisa melakukan kegiatan secara langsung
bersama-sama dan hanya bisa dilakukan secara online pun juga tidak menjadi
hambatan bagi kita semua dalam mendapatkan ilmu dan pengetahuan dalam belajar. 
 Ilmu dan pengetahuan itu penting, kita perempuan butuh pengetahuan dan ilmu yang
tinggi sebab nanti kita akan mewariskan ilmu kita kepada anak-anak di masa depan.
Oleh karena itu pembelajaran daring jangan dijadikan alasan untuk kita menunda
belajar dan bermalas-malasan. Jadikan pembelajaran daring ini sebagai wadah bagi
kita untuk terus bereksplorasi lebih banyak lagi tentang pengetahuan.
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Liburan Sekolah yang Membosankan di Rumah
 

Zahra Diza Fawwazia-XII MIPA

 Hai semua, sekarang, aku mau certai liburan semester di rumah. Minggu pertama
liburan, kegiatannya itu-itu aja. Pagi-pagi olahraga, terus sarapan dan main komputer,
biasanya game online sampai jam 10, mandi deh. Abis mandi, main lagi sampai
siangan, terus Sholat Dzuhur dan Makan siang. Sorenya masih main, terus jam 4 ngaji
sama guru ngaji yang datang di rumah, terus sholat ashar, Jam 5 mandi. Abis mandi
main lagi sampai maghrib. Sholat maghrib main terus makan malam, dan sholat isya.
Abis isya kalo nggak main, nonton TV, apalagi kalo ada siaran horror sampai malam.
Kalo udah jam 11 malem, baru deh tidur. Besoknya, hari selasa kegiatannya agak beda.
Soalnya abis sarapan diajak pergi sama papa ke sawahnya. Di sawah cuma duduk
nikmatin angin, cape juga sih, soalnya diem aja. Abis itu makan dan pulang. Abis
pulang, main komputer lagi dan ngerjain kegiatan kaya kemarin.
 Besoknya, hari rabu kegiatannya sama, cuma malemnya diajakin makan di luar terus
pulang. Abis pulang, main sampai malem terus tidur.
Hari Kamis dan Jum’at kegiatannya biasa. Bedanya hari Jum’at aku masak-masak. Pas
malem, makan hasil masakannya bareng-bareng. 
Hari Sabtu dan Minggunya, di rumah. Sabtu sore, saudara dari papa dateng. Aku diajak
ngobrol di situ. Abis sodara pulang, main lagi. Hari Minggunya kegiatannya sama
seperti kemarin-kemarin. Yang beda, pagi-paginya diajak sepedaan. Sepedaan sampai
siang. Siangnya, kira-kira jam 2 dia pulang. Liburan di rumah minggu pertama
menurut aku sih ga terlalu boring, karena kadang-kadang jalan-jalan, sama game
komputer aku juga seru. Minggu kedua, ga terlalu beda sama minggu sebelumnya sih,
cuma hari Kamis agak spesial buat aku, abisnya pas lagi main game di video call sama
sahabat lama aku. Dari dulu emang udah kepengin, cuma baru bisa call sekarang.
Terus ya abis itu seperti biasa, main sampai malem. Ya itu sedikit cerita tentang
pengalaman liburan di rumah, ga terlalu bête menurut aku.






