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HARI PERTAMA SEKOLAH VIA TATAP MUKA ONLINE 

Abdullah Hafiz (8A - 01) 

 

Assalamualaikum Wr. Wb... 

Hai nama saya Abdullah Hafiz biasa disebut Hafiz kelas 8A di SMP Labschool Jakarta 

saat menulis artikel ini. Saya ingin memberikan pengalaman tentang saya di hari 

pertama sekolah online di masa pandemi wabah Covid - 19 ini. 

 

 

Di masa pandemi ini yang jumlah korbannya terus bertambah tidak memungkinkan 

guru dan siswa untuk pergi ke sekolah hanya bisa sebatas melihat sesama via 

aplikasi seperti zoom dan lain - lain. 

 

Jadi dengan cara ini memungkinkan mencegah terjangkitnya Covid 19 ke siswa dan 

guru. Kita bisa menjaga diri agar tak terkena virus covid-19. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-A1u7GR6_-AE/XxAZEUBgYPI/AAAAAAAAAHg/GSF3YdEupK0GO2HxwSsDW0kTv74YSRr_ACLcBGAsYHQ/s440/zoom.jpeg
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 Saya ingin memberikan pengalaman bagaimana hari pertama saya sekolah 

online yang dilakukan kemarin tanggal 13 july 2020. 

 

  Jadi saya menatap hari melihat dunia di pagi hari pada pukul 5 karena sekolah 

mulai pada pukul 7 jadi saya harus bersiap secepat mungkin agar tidak terlambat. 

Jadi pertama saya sholat shubuh terlebih dahulu lalu saya secepatnya mandi dan 

sarapan secukupnya dan langsung membuka laptop saya dan menyalakan zoom saya 

duduk se nyaman mungkin. 

 

  Ada perkenalan terlebih dahulu dari wali kelas, kelas saya selama 80 menit 

saya dan teman teman saya melakukan perkenalan dengan wali kelas saya walaupun 

kami sudah mengenal dengan wali kelas kami karena merupakan guru pengajar seni 

di kelas 7.  

 

 Jadi setelah itu kami melakukan pembelajaran pertama saya yag merupakan 

pelajaran Bahasa Indonesia di pelajaran itu kami tidak melakukan perkenalan lagi 

karena guru bahasa indonesia kami(kelas 8A) merupakan guru kami di kelas 7 dulu 

jadinya tidak ada perkenalan jadi langsung belajar disini kita belajar tentag berita kita 

mendengar penjelasan pak guru saya dan ia men share screen video dari youtube 

contoh berita lalu kami diberi tugas yaitu membuat berita di zoom hingga selesai 

pelajaran bahasa indonesia di pukul 9.40 banyak anak yang kelihatan mulai lesu 

karena terlalu lama di depan layar komputer/laptop/hp masing - masing. 

 

 Kita diberi waktu istirahat lebih lama agar anak - anak tetap semangat dan 

tidak kelelahan jadi di istirahat saya memanfaatkannya dengan makan karena saya 

mulai kelaparan berlama - lama duduk jadi saya maka lalu saya mencoba untuk 

berdiri sesekali agar tidak kram kaki saya dan saya tidak sakit karena kelamaan 

duduk. 

 

 Setelah itu mulai lah pelajaran kedua yaitu prakarya, di prakarya ini kami 

melakukan perkenalan terlebih dahulu dengan gurunya setelah melakukan 

perkenalan kita melakukan pembelajaran sebenarnya blom masuk ke pembelajaran 

hanya sekadar pengenalan materi di semester 1 kelas 8 setelah waktu kira - kira 

menunjukan jam 11.30 anak - anak tampak sangat lesu dan banyak yang menguap 

mungkin karena saat tidur mereka memiliki waktu tidur lebih lama sehingga mereka 

belum beradaptasi dengan keadaan dan kenyataan setelah selesai saya pikir banyak 

anak - anak yang mungkin tidur siang walau hanya sebentar karena waktu yang 

sangat sedikit saya pun hanya tiduran dan menunggua masakan mamah sya jadi, 

akhirnya saya memutuskan menelpon tempat les bahasa inggris saya karena metode 
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nya adalah menelpon dan melakukan percakapan jadi saya langsung menelpon dan 

berbicara 30 menit lebih saya akhirnya keluar kamar dan merenggangkan otot dan 

tulang saya 

 

 Setelah itu makan siang dan sholat dzuhur saya langsung mengecek tugas 

yang ada di google classroom dan aplikasi lain setelah itu saya menonton channel 

favorit saya di youtube dan saya membantu membereskan rumah lalu sholat ashar. 

 

 Setelah itu saya tiduran hingga maghrib dan saya langsung sholat maghrib 

dan baca al - qur'an seperti biasa dan saya menyiapkan segalanya untuk besok lalu 

belajar pelajaran untuk besok hingga jam 9 malam lalu buka hp melihat segala 

notifikasi dan informasi lalu saya sholat isya' dan tidur. 

 

 Sebelum tidur saya berkata dalam hati saya,"Ohhh... Hari ini hari yang berat 

lalu saya mulai memejamkan mata dan tertidur untuk keesokan harinya. 

 

Yaaaa, jadi demikian apa yang saya rasakan di hari pertama sekolah mohon maaf 

kesalahan kata dan sebagainya, Terima Kasih. 

 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb 
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HARI PERTAMA PEMBELAJARAN PADA MASA PJJ 

Adisty Rizkia Chandrasasi (8A - 02) 

 

Assalamualaikum Wr. Wb… 

 Halo nama saya Adisty Rizkia Chandrasasi dari kelas 8A SMP Labschool 

Jakarta. Pada kali ini saya ingin memberikan pengalaman dan pendapat saya dihari 

pertama pembelejaran dengan system PJJ. 

 

 

 Hari pertama mulai pembelajaran pada masa pandemi sangatlah berbeda, 

dikarenakan kita menerapkan sistem PJJ dengan online, seperti menggunakan Zoom, 

Google Classroom, dan sebagainya. Jadi dengan melakukan system PJJ ini kita bisa 

membantu mengurangi dan mencegah korban Covid 19. 

 

 Saya ingin memberikan pengalaman pertama saya melakukan sekolah dengan 

sistem online pada tanggal 13 Juli 2020 kemarin. 

 

  Pada pagi hari pukul 07.00 pembelajaran tidak langsung dimulai 

melainkan dengan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu dengan wali 

kelas, yang dilakukan selama 80 menit. 

 

 Setelah memperkenalkan diri kita pun memulai pembelajaran pertama kita 

yang merupakan pelajaran Bahasa Indonesia tetapi kita tidak melakukan perkenalan 

lagi karena guru Bahasa Indonesia kami (kelas 8A) merupakan guru Bahasa 

Indonesia kami pada saat kelas 7 jadi kami hanya melakukan absen seperti biasa. 

Materi pertama pelajaran Bahasa Indonesia dikelas 8A adalah tentang berita, kita 

mendengarkan penjelasan dan juga menyimak video yang di share screen dari 

youtube, selain itu setelah kita menyimak kita juga diberikan tugas. 
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 Setelah pelajaran Bahasa Indonesia selesai pada pukul 09.40 kita diberikan 

waktu untuk istirahat agar kita bisa menistirahatkan mata kita agar tidak selalu 

mlihat layer laptop maupun hp ataupun meregangkan badan kita agar otot kita tidak 

kaku karena terlalu lama duduk di meja belajar. Dan juga kita bisa menggunakan 

waktu istirahat kita untuk mengganjal perut ataupun meminum air putih. 

 

 Setelah itu pelajaran kedua pun dimulai yaitu pelajaran prakarya, diawal mata 

pelajaran dimulai kita melakukan perkenalan terlebih dahulu dengan gurunya. 

Sehabis perkenalan kitapun memulai pembelajaran sampai dengan pukul 11.30. 

 

 Pembelajaran pun selesai pada siang hari. Menurut saya dengan adanya 

kondisi seperti ini melakukan pembelajaran dengan sistem online adalah keputusan 

terbaik yang dipilih, walaupun disetiap pilihan ada sisi positif dan juga negative. Sisi 

positifny adalah kita bisa membantu mengurangi dan mencegah adanya korban covid 

19. Sisi negativeny adalah jika kita terlalu lama menatap layar laptop maupun hp, 

mata kita akan sakit dan juga menjadi Lelah selain itu jika kita terlalu lama duduk 

tanpa adanya sedikit perenggangan badan kita akan terasa sangat kaku. 

 

 

 

 Setelah pembelajaran selesai saya mengganti pakaian saya lalu makan siang 

dan juga sholat dzuhur. Lalu saya mengahbiskan waktu saya dengan hal positif. 

 

 Jika malam hari sudah akan datang saya menyiapkan hal-hal untuk hari esok 

seperti mengerjakan pr, mengecek mata pelajaran, meyiapkan baju seragam untuk 

besok, dll. Setelah itu saya melakukan sholat isya dan pergi tidur. 
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 Demikian yang dapat saya sampaikan dan itu adalah hal yang saya rasakan 

pada saat pertama kali masuk sekolah online. Mohon maaf bila ada kata-kata yang 

salah, terima kasih bagi yang sudah membaca blog saya. 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb 
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HARI PERTAMA SEKOLAH ONLINE 

Afzal Herlambang (8A - 03) 

 

 Halo, nama saya afzal herlambang kelas 8a. Kali ini dengan kesempatan saya 

membuat blog ini tentang hari pertama sekolah ajaran 2020/2021 yang kukira di 

sekolah ternyata masih dirumah dan saya juga harus menyiapkan keperluan untuk 

SFH (study from home) ini. 

 

 Hari pertama sekolah, yang aku pikirkan 2 bulan sebelumnya"nanti sekolah 

biasa lagi soalnya katanya quarantine mau selesai". Tapi yang kupikirkan salah, dan 

itu sebelum kami mengenal zoom dan kami masih menggunakan tugas sebagai 

sarana belajar dimana setelah tugas selesai langsung main. Kupikir jika hanya 

diberikan tugas maka pendidikan indonesia bisa menurun drastis, ternyata aplikasi 

zoom pun digunakan dan pembelajaran pun lebih efektif. Lalu kami setiap hari 

menggunakan zoom selama 5 jam kurang lebih. Dan kami pun tetap bisa berkenalan 

dengan guru baru yang tidak mungkin dilakukan jika hanya dengan tugas. kegiatan 

yang harusnya ada jadi kurang berjalan lancar karena hanya bisa lewat daring, jadi 

anak-anak baru di sekolah labschool tidak bisa merasakan mpls secara langsung 

yang jelas beda rasanya karena mereka tidak bisa mencoba langsung. Ada 

kemungkinan beberapa praktek IPA yang akan mendatang akan digantikan dengan 

tugas(mungkin). 

 

             Jam 05:30 aku bersiap untuk sekolah online, mulai dari shalat, mandi, dan 

makan. Aku memakan sarapanku, lalu membuka laptop untuk sekolah. Jam 07:00 

sekolah pun sudah dimulai lewat zoom, seharusnya ada pelajaran tertentu tapi 

digantikan dengan perkenalan wali kelas baru. Lalu selanjutnya ada pelajaran 

berganti dengan guru yang sudah ku kenal, tapi tidak bisa karena dia sedang 

mengatur kegiatan MPLS untuk kelas 7. 

 

              Jam 10:20 pelajaran sudah selesai, Kamipun beristirahat selama 20 menit. 

Setelah istirahat, kita kembali masuk ke kelas zoom. Dan melanjutkan pelajaran 

sampai jam 12:00 siang, Kami diberitahu bahwa setiap pelajaran berganti, kita punya 

hak 5 menit untuk beristirahat. 
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              Sekian cerita dari saya mengenai hari pertama sekolah ajaran 2020/2021. 

Semoga menghibur kalian semua yang membaca. Saya juga berterimakasih atas 

semua guru yang berusaha mungkin untuk mengajar kami semua.  

 

Sekian terimakasih. 
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AWAL MASUK SEKOLAH 

Almadira Adelia Putri Thabrani (8A - 04) 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

 Hai semuanyaa, namaku Almadira Adelia Putri disini aku akan menceritakan 

pengalamanku saat awal masuk kelas 8 di SMP Labschool Jakarta.  

 

 Saat awal masuk sekolah pembelajarannya masih menggunakan daring 

karena Covid 19 masih ada diluar sana yang sudah siap menularkan virusnya ke kita. 

Jadi hati-hati yaa kalau keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker! 

 

 Okeyy, sekarang aku bakal mulai cerita yaa, saat sebelum tidur aku masih 

bingung bagaimana pembelajarannya nanti, apakah seru atau membosankan? 

Bagaimana guru menerangkan materi dengan baik? Dari pandemi ini aku tau apa saja 

app yang bisa digunakan untuk belajar lewat daring seperti google classroom, zoom 

meeting, microsoft teams, dan yang lainnya. 

 

 

 

 Akhirnya akupun tertidur dengan pulas. Saat sudah adzan subuh aku 

terbangun dan pergi ke toilet untuk mengambil air wudhu. Setelah sholat aku siap 

siap untuk sarapan dan juga untuk memulai pelajaran.  

 Aku absen dan saat jam 7 aku mulai join zoom meeting, sebelum memulai 

materi wali kelasku dan juga teman-temanku memperkenalkan diri oh iya wali 

kelasku itu adalah guru seni budaya saat aku kelas 7 yaitu pak Murdha.  

 

 Pembelajaran pertama pun dimulai yaitu pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) yang diajari oleh ibu Nisa, semua murid masih terlihat bersemangat. Setelah 

pelajaran IPA yaitu pelajaran Bahasa Indonesia yang diajari oleh Pak Humaedi atau 

pak humed yang juga guru Bahasa Indonesia saat aku kelas 7.  
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 Setelah ada 2 mata pelajaran tersebut siswa dan siswi diperkenankan untuk 

beristirahat. Saat istirahat tiba, aku mulai makan dan rehat mata. Setelah istirahat 

selesai pembelajaran dimulai kembali. Pelajaran ketiga adalah Prakarya yang diajari 

oleh Ibu Titin. 

 

 Saat itu ada beberapa yang sudah mulai mengantuk karena terus-menerus 

menatap layar laptop atau handphonenya ada yang mulai tidak fokus, mengantuk, 

tidak mendengarkan materi dan sebagainya. Saat jam 11 aku juga sudah merasa tidak 

fokus dan lelah. 

 

 Akhirnya jam 12 pun tiba aku dan teman teman ku mulai leave zoom. Setelah 

selesai aku mulai sholat dzuhur bersama keluargaku. Setelah sholat aku mulai 

beristirahat dan mengganti pakaian. Kemudian jika diberikan PR aku mulai 

mengerjakannya jika tidak aku akan menghabiskan waktu dengan mengistirahatkan 

mata dan merenggangkan badan agar tidak pegal-pegal atau tidur siang. 

 

 Saat jam 3 sore aku siap siap untuk sholat ashar, setelah sholat ashar aku 

makan dan bermain bersama kakak-kakakku. kemudian sholat magrib lalu isya dan 

mereview ulang materi yang disampaikan oleh guru-guru saat tadi pagi. setelah 

mereview aku siap-siap untuk tidur. 

 

 Terima Kasih sudah membaca blog ini, mohon maaf bila ada kesalahan dan 

kekurangan. Jangan lupa jaga kesehatan yaa. Sampai jumpa lagi! 

 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 
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PENGALAMAN MASUK SEKOLAH ONLINE DAN 

PERSIAPANNYA 

Arya Arindra Danadhyaksa (8A - 05) 

 

 Halo semuaa! Saya Arya Arindra Danadhyaksa kelas 8A dari SMP Labschool 

Jakarta. Pada blog kali ini dan blog pertamaku, aku ingin berbagi info ke kalian 

tentang pengalaman pertama masuk sekolah online dan persiapannya. Tapi, aku akan 

mengetik tentang persiapannya terlebih dahulu nih. Pada Hari Minggu, 12 Juli 2020 

tepatnya pada sore menjelang malam, saya menyiapkan laptop dan posisi duduk yang 

paling nyaman. Kemudian, saya menyiapkan buku, alat tulis, dan buku tulis saya. 

 

 

 

 Ketika malam hari, saya mendapat notifikasi bahwa kuota saya sudah habis, 

padahal baru saja diisi kuota pada 1, atau 2 minggu yang lalu. Pada waktu itu, belum 

ada wifi rumah, sehingga kami menggunakan kuota. Ketika saya ingin meminta untuk 

dibelikan kuota, ayah saya menolak dan bilang bahwa resiko aku sendiri. Kemudian, 

saya meminta ibu saya untuk hotspot seluler dari hp ibu saya untuk sekolah online 

besok. Ibu saya menerima permintaan saya. 

 

          Pada keesokan harinya atau lebih tepatnya Hari Senin, 13 Juli 2020, saya 

bangun jam 04.00. Saya Salat Tahajud terlebih dahulu karena belum masuk waktu 

Subuh. Setelah saya selesai melakukan ibadah pagi saya, saya mandi, pakai seragam 

sekolah, dan sarapan. Pada waktu itu, belum ada presensi di web sekolah, sehingga 

kami melakukan presensi di zoom meeting. Jam 07.00, kelas online pun dimulai. 

 

             Sebelum masuk ke pelajaran, kami melakukan perkenalan dan pengarahan 

oleh wali kelas baru kami, yaitu Pak Murdha. Jam pelajaran pertama pun jadi 

kepotong karena ada perkenalan dan pengarahan dari wali kelas baru kami saking 
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serunya berbincang-bincang. Nah, pelajaran kedua pada hari senin pun dimulai, yaitu 

pelajaran Bahasa Indonesia dan gurunya adalah Pak Humaedi, sama dengan saat 

kami masih menduduki bangku kelas 7. Pelajaran tersebut dimulai pada pukul 08.10. 

Seperti biasa, membaca novel terlebih dahulu sebelum masuk ke materi pelajaran. 

Setelah selesai membaca novel, barulah kami memulai belajar. Pelajaran tersebut 

selesai pukul 10.00, kemudian dilanjutkan dengan istirahat selama 40 menit. Istirahat 

tersebut sangat berarti bagi kami, karena untuk mengistirahatkan mata dan makan 

untuk energi. 

 

            Setelah istirahat setelasi pada pukul 10.40, pelajaran ketiga atau yang terakhir 

pun dimulai, yaitu pelajaran Prakarya oleh Bu Titin. Kami pun berkenalan kepada Bu 

Titin Karena baru pertama kali berkenalan dan diajari oleh beliau. Ketika pelajaran 

dimulai, Bu Titin memperlihatkan sebuah video tentang kreasi dari botol plastik. 

Namun, ada masalah ketika video tersebut diputar. Video tersebut nge-lag dan hanya 

terlihat 1 atau 2 frame dan suaranya pun terdengar patah-patah. Hal tersebut terjadi 

sampai akhir dari pelajaran tersebut. Karena masalah tersebut, Bu Titin akan 

memperlihatkan video tersebut di lain waktu. Video tersebut akan diputar sekitar 2 

minggu kedepan karena ada kegiatan LDKS (Latihan Dasar Kepemimpinan siswa) 

yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2020 dan pada tanggal 22 Juli 2020, ada 

kegiatan Pra-SAKSI (Studi Apresiasi Kepemimpinan Siswa Indonesia). 

 

            Hari pertama sekolah online pun selesai dengan beberapa cerita dan 

masalah. Oh iya, pasti kalian penasaran kan kenapa aku mengikuti kelas online? 

Mungkin kalian tau ya, karena ini sudah viral. Yap, benar! Virus Korona. Virus ini 

sudah mendunia dan kita semua harus mengurangi aktivitas di luar dan kalau 

terpaksa, kita harus pakai masker dan selalu cuci tangan. Nah, karena di rumah saja, 

kita melakukan kegiatan secara online. Salah satunya ya kelas online. Sekian blog 

pertama aku ini.  

 

Sampai jumpa di blog lain. 
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HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH 

Chiara Athaya Nirwasita (8A - 06) 

 

  

 

   Hai semuanya, nama saya Chiara Athaya Nirwasita bisa dipanggil Aya. Jadi 

saya akan menceritakan tentang pengalaman saya Ketika pertama kali masuk 

sekolah Online di kelas 8. menurut saya, saya berpikiran bahwa apakah sekolah 

online itu menyenangkan? Apakah tidak merasa bosan jika belajar sendirian?     

     

 Jam 05.20 saya bangun pagi, mandi, dan tidak lupa untuk salat subuh. Setelah 

itu, saya sarapan pagi dengan segelas susu dan roti. Ketika jam 06.30, saya 

menyiapkan Laptop untuk tatap muka secara online menggunakan sebuah aplikasi 

yang disebut zoom. Tidak lupa untuk absen kehadiran.  

 

 Pada saat jam 07.00 kegiatan belajar mengajar akan segera dimulai. Ketika 

zoom, mengingatkan saya akan teman – teman yang sangat menyenagkan hanya 

tidak bertemu secara langsung atau tatap muka. Ternyata belajar mengajar di rumah 

juga cukup menyenangkan meski sedikit membosankan dan merasa sendirian. 

 

 

 Pada saat zoom, guru – guru memperkenalkan dirinya masing – masing bagi 

yang belum pernah mengajar di kelas 7. Selain itu para guru menjelaskan materi – 

materi yang akan mereka ajar. Jam pembelajaran daring atau Online sangat singkat 

waktunya jika dibandingkan dengan saat pembelajaran di sekolah. 
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 Ketika pulang sekolah, saya makan siang, istirahat atau tidur siang, dan tidak 

lupa untuk salat dzuhur. Jam 16.00 saya mengulang Kembali materi yang saya dapat 

tadi, meskipun hanya sedikit. Setelah salat Ashar dan tidak lupa untuk dzikir petang. 

Setelah itu saya menonton TV dan bermain. 

 

 Setelah salat Magrib, saya makan malam kemudian dilanjutkan dengan 

mengaji yang diajarkan oleh Oma saya. Selesai mengaji kira – kira jam 19.30 saya 

menonton TV karena belum ada tugas dari sekolah. Jam 21.00 saya salat Isya dan 

persiapan untuk tidur lebih awal agar besok tidak telat sekolah. 
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HARI PERTAMA SEKOLAH ONLINE 

Damar Indrajit Masrtosubroto (8A - 07) 

 

Assalamualaikum 

 

 Nama saya Damar Indrajit Martosubroto dari kelas 8A di SMP Labschool 

Jakarta. Saya diminta membuat blog untuk menceritakan hari pertama sekolah 

online kelas 8. 

 

 Menurut saya, cara belajar mengajar yang baru ini jauh lebih bagus daripada 

sebelumnya. Akhirnya kita bisa belajar yang benar. Jadwalnya juga bagus dibanding 

sebelumnya.  

 

 Saya bangun sekitar jam 6 kurang dan bersiap siap. Selama seminggu hanya 

perkenalan saja. Guru gurunya banyak yang beda tapi sebagian sama dengan kelas 

7.  

 

 Saya sedikit kecewa dengan cara cara guru memberi tugas kepada murid. 

Mereka menggunakan terlalu banyak website dan app. Lebih bagus kalau cuman 

pakai dua, satu untuk meeting dan satu lagi untuk tugas. Kalau pake Microsoft Teams 

bisa hanya menggunakan satu. 

 

 Sekolah online yang sekarang memang enak, tapi jauh lebih enak kalau di 

sekolah beneran. Belajar lebih mudah, dan bisa bertemu teman. Mohon maaf jika ada 

kata yang salah. Sekian dari saya.  

 

Wassalamualaikum 
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HARI PERTAMA SEKOLAH ONLINE 

Daniya Zakira Putri (8A - 08) 

 

 Halo, nama saya Daniya Zakira Putri, di blog kali ini saya akan bercerita 

pengalaman hari pertama sekolah secara online. 

 

 

 Hari Pertama Sekolah Online, 13 Juli 2020 adalah hari pertama sekolah online. 

Berbeda dari sekolah yang biasa kita lakukan. Di sekolah online guru dan siswa 

bertemu secara virtual di kelas maya. Pertamanya kita masih ada yang kesulitan 

tentang sekolah online ini lama lama kita jadi terbiasa. Walaupun kita tetap berada di 

rumah, kita masih harus bangun pagi pagi agar bisa absen secara online. Jam 06.50 

kita harus sudah hadir di zoom kelas masing masing. 

 

 Berdiskusi dengan wali kelas sambil menunggu guru yang mengajar pelajaran 

pertama. Jam 09.30 kita dikasih waktu istirahat agar mata kita tidak terus terusan 

menatap layar Laptop / Handphone. Jam 10.15 pun kita lanjut belajar lagi. Jam 12.00 

sekolah online pun selesai. Seterusnya kita mengerjakan PR yang guru kita kasih 

tadi, Berbeda dengan sekolah biasa dimana kita langsung memberikannya ke 

gurunya sekarang kita memberikannya melalu google classroom.  

 

 Walaupun para siswa tetap di rumah, para guru datang ke sekolah. Saya salut 

walaupun pandemi seperti ini para guru tetap datang ke sekolah agar bisa 

mengajarkan murid muridnya. Walaupun belajar online suka ada kendala kita bisa 

mengatasinya dengan: Mengecas Hp dan Laptop dari malam, mempunyai cadangan 

device jadi klo laptop kita batrainya habis tinggal pakai Hp deh. Begitulah kegiatan 

sekolah online yang saya ikuti dari pagi hingga siang. Pandemi Covid-19 yang 

merajalela di Jakarta, pemerintah yang menyuruh kita tetap di rumah. Sekolah online 

menjadi salah satu solusinya. 
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Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai Jumpa! 
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HARI PERTAMA PEMBELAJARAN PADA MASA PJJ 

Dharma Aqiela (8A – 09) 

 

Assalamualaikum Wr. Wb… 

 

Perkenalkan nama saya Dharma Aqiela dari kelas 8A SMP Labschool Jakarta. 

 

Pada blog kali ini saya ingin memberikan pengalaman dan pendapat saya dihari 

pertama pembelajaran dengan system PJJ. 

 

 Hari pertama pembelajaran pada masa pandemi sangatlah berbeda, 

dikarenakan kita menerapkan sistem PJJ dengan menggunakan Zoom, Google 

Classroom, dan sebagainya. Saya ingin memberikan pengalaman pertama saya 

melakukan pembelajaran dengan sistem online pada tanggal 13 Juli 2020 kemarin. 

 

 Pada pagi hari pukul 07.00 pembelajaran tidak langsung dimulai melainkan 

dengan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu dengan wali kelas. 

Setelah memperkenalkan diri kita pun memulai pembelajaran pertama kita yang 

merupakan pelajaran Bahasa Indonesia tetapi kita tidak melakukan perkenalan diri 

masing-masing karena guru Bahasa Indonesia kam merupakan guru Bahasa 

Indonesia yang sama saat kita kelas 7 jadi kami hanya melakukan absen seperti 

biasa. Materi pertama pelajaran Bahasa Indonesia dikelas 8A adalah tentang berita, 

kita mendengarkan penjelasan dan juga menonton video youtube yang di share 

screen oleh Pak Humaedi. 

 

 Setelah waktu pembelajarn Bahasa Indonesia selesai. Kita diberikan waktu 

untuk istirahat agar kita bisa menistirahatkan mata kita agar tidak selalu melihat 

layer laptop maupun hp dan meregangkan badan kita agar otot kita tidak kaku karena 

terlalu lama duduk di meja belajar. 

 

 Setelah istirahat, pelajaran kedua pun dimulai yaitu pelajaran prakarya, saat 

diawal pembelajara kita melakukan perkenalan terlebih dahulu dengan gurunya. 

Sehabis perkenalan kitapun memulai pembelajan. 
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“Pembelajaran pun selesai pada jam 12.00.” 

 

 Menurut saya dengan melakukan pembelajaran dengan sistem online adalah 

keputusan terbaik yang dipilih, walaupun disetiap pilihan ada sisi positif dan juga 

negative. Sisi positifnya adalah kita bisa membantu mengurangi dan mencegah 

pertambahan korban covid 19. Sisi negativeny adalah jika kita terlalu lama menatap 

layer laptop maupun hp, mata kita akan sakit ataupun menjadi lelah selain itu jika 

kita terlalu lama duduk maka badan kita akan terasa sangat pegal. 

 

Sekian yang dapat saya sampaikan tentang saat pertama kali masuk sekolah online. 

Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, terima kasih bagi yang sudah membaca 

blog saya. 

 

Sekian, Wassalamualaikum Wr. Wb 
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HARI PERTAMA SAYA DI KELAS 8 SAAT SEDANG 

QUARANTINE 

Dhiya Zahran Ramadhan (8A - 10) 

 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 

 Hari pertama saya saat baru naik kelas 8 tahun ini sangat berbeda dengan apa 

yang saya bayangkan. Maksud saya, saya membayangkannya dapat bertemu dengan 

adik kelas 7 saya yang baru dan dapat bertemu dengan banyak teman baru di kelas 

baru saya. Tetapi, karena realitas kondisi di dunia sekarang sebab virus covid-19 yang 

baru saja muncul dan langsung mengubah dunia secara drastis, tentu saja banyak 

sekolah di seluruh dunia langsung mengubah sistemnya untuk sementara supaya 

murid-murid tidak perlu pergi ke sekolah yang sekarang cukup bahaya dan bisa tetap 

aman di rumah saja supaya tidak ketularan virus tersebut. Tentu pengubahan sistem 

sekolah juga diterapkan di sekolah saya sehingga murid-murid terpaksa menjalani 

sekolah dari rumah masing-masing untuk sementara secara virtual atau PJJ 

(Pembelajaran Jarak Jauh). Saat baru saja diumumkan bahwa sistem ini akan 

diterapkan di sekolah saya juga, tentu saya sedikit terkejut dan bingung. Sepertinya 

bukan hanya saya yang bingung tentang ini, banyak murid-murid dan bahkan 

orangtua juga masih belum memahami sepenuhnya saat baru saja mendengar 

informasi ini karena mereka semua terkejut dan sistem seperti ini juga belum pernah 

diterapkan di sekolah mana pun jadi sistem seperti ini sangat baru dan berbeda. 

 

 Pengalaman saya saat pertama kali masuk sekolah lagi setelah 1 bulan libur 

pada tahun ini tidak normal dan cukup berbeda dengan pengalaman-pengalamanku 

saat naik kelas sebelumnya. Cara saya masuk sekolahnya pun berbeda, karena saya 

saja tidak benar-benar masuk ke gedung sekolah untuk mulai belajar lagi, tapi yang 

saya lakukan hanya lah menghidupkan laptop saya dan bertemu dengan teman-
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teman sekelas serta guru melalui video call, yaitu berkomunikasi dengan menelepon 

sambil merekam wajah. Yang saya gunakan untuk video call ini adalah sebuah 

aplikasi yang bisa diunggah di laptop atau di telepon genggam yang bernama Zoom. 

Sepertinya hampir semua sekolah di Indonesia dan bahkan di luar negeri juga terus 

menggunakan aplikasi Zoom ini untuk bertemu dan berdiskusi dari jarak jauh secara 

bersamaan dengan banyak orang. Sepertinya banyak orang menggunakan aplikasi 

Zoom karena kemampuan aplikasi tersebut yang digunakan untuk video call dengan 

banyak orang secara bersamaan. Dan sepertinya yang bisa bertemu dan berada di 

satu ruangan menggunakan Zoom bisa hingga ratusan orang sekaligus, maka tidak 

heran kalau banyak guru menggunakan aplikasi ini untuk berbicara dan mengajar 

murid-murid sperti di dalam kelas.  

 

 Jadi yang saya lakukan untuk masuk sekolah hanya memakai seragam, duduk 

di kursi meja belajar saya, menyalakan laptop saya, dan masuk ke ruangan kelas 

saya menggunakan Zoom dimana semua teman sekelas saya serta gurunya sudah 

hadir. Sebenarnya, hal pertama yang saya menyadari saat baru masuk kelas selain 

sistem yang baru ini adalah bahwa semua teman sekelas saya tetap sama dengan 

teman sekelas aya saat kelas 7. Sepertinya supaya tidak membingungkan guru saat 

mengajar menggunakan aplikasi zoom ini, disengajai agar murid-muridnya tetap 

sama dan tidak berubah dari kelas 7. Iya jadi itulah hari pertama saya di kelas 8, tentu 

sangat beda dengan apa yang saya bayangkan. Sepertinya awalnya ini adalah salah 

satu pengalaman paling membingungkan dan aneh di hidup saya, tapi lama-

kelamaan nanti saat di kelas 8 tentu akan menjadi terbiasa.  

 

 Jujur, pada awalnya ide bersekolah dari rumah tentu kedengerannya sangat 

enak dan nikmat, karena kita tidak perlu cape-cape berangkat ke sekolah. Yang kita 

perlu lakukan setelah siap-siap sekolah seperti makan dan mandi tinggal 

menyalakan laptop dan duduk di kamar saya sambil mendengarkan guru mengajar 

dari rumah. Tentu pada awalnya saya terlalu nikmat dengan sistem ini dan sepertinya 

saya sangat menyukainya seperti ini sekolahnya, tapi lama kelamaan tentu saya akan 

bosan dan ingin keluar lagi, bahkan ke sekolah lagi seperti normal lagi saya akan 

menginginkannya. Tapi itu masih nanti dan sudah terlalu kejauhan, karena saya 

masih ingin menceritakan tentang hari pertama saya.  

 

 Jadi saya sudah di dalam ruangan Zoom nya bersama teman sekelasku yang 

lain dan kita semua hanya duduk disitu sambil menunggu gurunya datang ke ruangan 
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video call nya untuk mengajar. Jujur lagi, saya saat itu agak gugup juga walaupun 

yang perlu saya lakukan hanya seperti menonton gurunya dari laptop saya di kamar 

saya. Sebenarnya saya hanya gugup karena saya masih belum terbiasa dengan 

sistem tersebut menggunakan Zoom untuk belajar dengan cara video call, saya 

bahkan masih perlu ditolong saat itu untuk masuk ke Zoom nya dan cara 

menggunakannya karena saya masih baru menggunakan aplikasi tersebut dan saya 

bahkan sampai takut kalau microphonenya tidak sengaja nyala dan saya masih 

kedengeran suaranya saat sedang berbicara dengan orangtua.  

 

 Oh iya! Mohon maaf saya baru ingat kalau ini sebenarnya bukan pengalaman 

pertama saya menggunakan zoom di laptop saya untuk video call dengan sekolah 

dan kelas. Sebenarnya saat kelas 7 saya juga pernah menggunakan Zoom untuk 

nelajar dan saya menggunakannya juga saat seperti mengerjakan UAS. Mohon maaf 

saya baru ingat dan saya hanya ingin memberitahu itu saja, tapi yang tadi saya bilang 

saya alami memang benar saat pertama kali menggunakannya saat di kelas 7, jadi 

itu masih tetap benar. Mohon maaf kalau saya agak keluar topik sekarang, sekarang 

saya akan melanjutkan cerita saya tadi dan juga yang tadi saya ceritakan tentang hari 

pertama di kelas 8 benar kecuali bahwa saya saat itu pertama kali menggunakan 

Zoom saja. 

 

 Saya saat itu walaupun sudah dari rumah masih tetap gugup dan malu, jadi 

saya selama menunggu tidak bisa tenang dan berduduk serapih mungkin saya bisa 

di kursiku. Namun saat gurunya baru saja masuk, saya sebenarnya dapat lebih fokus 

saat memperhatikan dan mendengarkan gurunya daripada yang mungkin saya bisa 

saat sedang bersekolah di gedung sekolah tersebut. Tentu hal pertama yang dibahas 

oleh gurunya adalah menjelaskan tentang sistem baru ini secara lebih rinci supaya 

murid dapat lebih mengerti dengan situasi ini dan cara melalui setiap jam 

pelajarannya dengan baik. Setelah guru tersebut selesai menjelaskan sistemnya ada 

waktu istirahat sebentar seperti di sekolah biasa. Dan ini juga salah satu perbedaan 

di kelas 8, yaitu bahwa jadwal dan waktu belajarnya sudah sama lagi seperti sekolah 

biasa dan bahkan ada istirahat juga. Berbeda dengan kelas 7 saat menggunakan 

Zoom pertama kalinya di sekolah yaitu jadwal jam belajarnya agak berantakan dan 

belum teratur. Sepertinya sudah dibahas lagi secara lebih dalam untuk kelas 8 ini.  

 

 Setelah waktu istirahat selesai, mulailah jam pelajaran selanjutnya dan 

setelah itu istirahat lagi dan setelah itu jam belajar terakhir dan akhirnya setelah itu 
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waktunya sekolah selesai, tapi dalam kasus ini waktu sekolah selesai bukan 

waktunya murid-murid keluar sekolah untuk dijemput dan pulang ke rumah, tapi 

sepertinya waktu untuk keluar dari aplikasi Zoom dan mematikan laptop masing-

masing saja. Sepertinya juga kalau waktu istirahatnya saat selesai suatu pelajaran 

hanya untuk mengistirahatkan mata supaya tidak terlalu lelah setelah melihat layar 

laptop kelamaan seharian supaya tetap sehat, karena itu mungkin tidak terlalu lama, 

tapi sih masih tetap lama biasanya. 

 

 Menurut saya belajar seperti ini masih kurang bagus kalau dibandingkan 

dengan belajar di sekolah, karena tentu murid-murid kalau belajar dari rumah tidak 

bisa terlalu fokus sepetri belajar di sekolah. Ditambah lagi bahwa kamera setiap 

meurid pasti terbatas. Walaupun setiap murid disuru menyalakan kamera masing-

masing supaya bisa dilihat kalau mereka memerhatikan atau tidak, tetap saja yang 

bisa dilihat oleh gurunya sangat terbatas, apalagi kalau banyak murid yang sedang 

diajar. Mungkin saja murid-muridnya sedang main game atau melakukan sesuatu 

dan tidak memperhatikan gurunya saat sedang mengajar. Kalau di sekolah hal 

seperti ini masih dapat dikontrol oleh gurunya sehingga kalau ada saja murid yang 

sedang mengobrol akan kelihatan.  

 

 Tapi saya tahu bahwa guru-gurunya sedang berusaha sangat kersan supaya 

murid-muridnya dapat belajar secara lebih efektif walau dari jarak jauh. Cara 

gurunya mengajar dan jadwal pelajarannya sekarang sudah jauh lebih bagus dan rapi 

daripada saat pertama kali menggunakan Zoom untuk belajar saat kelas 7. Saya bisa 

lihat bahwa guru-grurunya sedang melakukan sebisa mereka supaya belajarnya bisa 

lebih efektif dan setiap anak juga tetap sehat. Maka memang peran saya dan murid 

yang lain sebagai murid dan untuk memperhatikan guru saat sedang megajar. 

Memang efek dari belajar seperti ini tergantung pada setiap murid dan apakah 

mereka memang mau belajar atau tidak.  

 

 Maka saya ingin berterima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah 

berjuang dalam pandemi ini untuk bisa mengajar kita murid dengan lebih baik. Dan 

maafkan kami jika kita tidak memperhatikan saat sedang mengajar.  

 

Itu saja dari blog saya tentang pengalaman saya saat baru pertama kali masuk kelas 

8 saat sedang quarantine. Terima kasih telah membacanya,  

Wassalamualaikum Wr. Wb.
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HARI PERTAMA SEKOLAH ONLINE 

Ekhi Ar Rafi Adhyaksa (8A – 11) 

 

 Halo, Nama Saya Ekhi Ar Rafi Adhyaksa. Saya biasa di panggil Rafi. dari SMP 

Labschool Jakarta, dan saya kelas 8A. Ini adalah pengalaman pertama saya untuk 

menulis Blog, Karena ini adalah tugas informatika yang diberikan dari Om Jay. Jadi 

jika ada kesalahan mohon di maaf kan. 

 

 

 Pada Hari Rabu, tepatnya pada tanggal 8 July 2020. Saya melihat grup WA 

saya, Dan ternyata sekolah mengumumkan akan melaksakan sekolah melalui 

Platform Zoom. Dan tidak hanya labschool saja melakukan itu, karena hampir semua 

sekolah di indonesia juga melakukan yang sama. Saya pun kaget melihat ini. Karena 

saya punya banyak pertanyaan bagaimana sekolah dan guru - guru mengajar anak 

nya melalui Zoom. Dan aku memikirkan itu karena aku bingung. Dan mungkin hanya 

satu cara untuk mengetahui, yaitu untuk datang di Zoom di hari Senin tanggal 13 July 

2020. 

 

 Senin 13 July 2020. saya pun bangun pagi, lebih tepatnya jam 05:23 pagi dan 

tidak lupa untuk sholat Subuh, itu normal bagi saya. Tapi yang tidak normal bagi saya 

adalah untuk tidak tidur. Karena saya biasanya sholat Subuh dan tidur lagi tapi ini 

tidak. Dan kemudian aku mandi jam 06:30, aku bisa mandi lebih siang karena ini 

melalui Zoom tapi aku masih belom terbiasa mandi pagi karena air nya sangat dingin, 

tapi jika setiap hari aku seprti ini aku akan terbiasa. 

 

 Pada Jam 06:50 itu adalah jam pelajaran pertama. Dan itu adalah dimana kita 

ketemu dengan Wali kelas kita yang baru. Ia adalah Pak Murdha. Dia adalah guru Seni 

budaya yang mengajar kelas 7 dan kelas 8 jadi saya sudah kenal dengan Guru nya. 

Di situ kita berbincang selama 50 menit untuk berdiskusi tentang logo kelas, nama 

kelas, dan peraturan kelas. Pada jam 07:40 adalah jam dimana pelajaran pertama 
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dimulai yaitu IPA, guru kita tidak sama karena kita diajari oleh Ibu Dra. Khoirun Nisa 

Parinduri. pada jam pelajaran itu kita tidak belajar IPA karena kita baru kenal.  

 

 Tak lama kemudian kita sudah sampai pada jam 09:00 kita memasuki ke jam 

pelajaran selanjut nya, yaitu Bahasa Indonesia. Guru kita sama seperti waktu kelas 

7, yaitu Pak humaedi. karena kita sudah kenal kita langsung di suruh untuk membaca 

novel seperti biasa. Dan setelah 10 menit kemudian kita mulai mengenali tentang 

materi baru, yaitu berita. Setelah beberapa menit kemudian jam pelajaran Bahasa 

Indonesia kita sudah selesai, kami pun senang karena kita bisa bertemu dengan guru 

kita yang lama.  

 

 Pada jam 10:20 kita mendapat istirahat. Tapi istirahat kita hanya sampai 10:40. 

Tapi aku masih bisa sempat kan untuk tidur tiduran karena aku ngantuk. Tak lama 

kemudian jam 10:40 kita memulai pelajaran lagi. Pelajaran yang kita mulai pada 

waktu itu adalah Prakarya. Tentunya guru kita juga ganti, guru kita yang baru adalah 

Ibu Titin. Pada awalnya kita saling berkenalan, tak lama kemudian kita di suruh untuk 

melihat video tentang kegunaan botol plastik bekas. Dan tak lama kemudian 

pelajaran nya sudah selesai, aku pun terkejut karena kita sekolah lebih cepat dari 

biasanya. Kita selesai sekolah pada jam 12:00, biasanya kita sekolah sampai jam 

15:00. 

 

 Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Dan saya juga mem apresiasi kerja 

para guru - guru yang mengajar murid murid nya melalui Zoom. Dan sekali lagi saya 

minta maaf sebesar besar nya jika ada kata kata kurang tepat, dan saya ucapkan 

terima kasih sudak membaca Blog pertama ku. 
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HARI PERTAMA BELAJAR DI MASA PANDEMI 

Hanii Naufala (8A – 12) 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 

Haii nama saya Hanii Naufala biasa dipanggil Fala dari kelas 8A di SMP Labschool 

Jakarta.  

 

 

 

 Hari pertama saya masuk di kelas 8 ini sungguh berbeda dikarenakan 

menggunakan sistem online, contoh nya seperti menggunakan zoom, google 

classroom, elabs, dan sebagainya. Saya ingin memberitahu pengalaman bagaimana 

hari pertama saya sekolah dimasa pandemi ini. sekolah di lakukan pada hari Senin 

13 Juli 2020.  

 

 Oh iya, sebelumnya saya ingin membahas tentang suasana kelas. Karena 

masa pandemi ini kelas nya menjadi tidak diacak, dengan kata lain kelas nya itu sama 

saja isi nya. Jadinya saya sekelas lagi dengan teman teman saya di kelas tujuh.  

 

 Pembelajaran pun dimulai pada jam tujuh dan kami pun mengenalkan diri 

masing masing dengan wali kelas. Setelah itu dimulai lah pembelajarn. Pelajaran 

pertama di kelas saya adalah Bahasa Indonesia lalu kami langsung belajar seperti 

biasa tidak ada perkenalan dikarenakan kelas saya dengan guru Bahasa Indonesia 

saya memang sudah saling kenal karena saat kelas tujuh kelas saya juga diajarkan 

oleh guru saya yang mengajar saya di kelas delapan ini. Lalu pelajaran Bahasa 

Indonesia pun selesai pada pukul 09.40.  
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 Kami pun diberi waktu istirahat oleh guru guru, karena tidak baik juga bila kita 

terus terusan menatap layar hp atau laptop. Setelah waktu istirahat selesai kami pun 

harus beralih ke mata pelajaran selanjutnya, yaitu prakarya. Sebelum pembelajaran 

dimulai, kami pun berkenalan terlebih dahulu dengan guru nya. Sehabis perkenalan 

pembelajaran pun dimulai hingga pukul 11.30.   

 

 Dan pembelajaran pun selesai pada siang hari. Menurut saya dengan adanya 

kondisi seperti ini melakukan pembelajaran via zoom memang lah hal yang terbaik. 

Walaupun terkadang mata saya juga jadi lelah karena menatap layar laptop yang 

cukup lama.  

 

 Setelah pembelajaran selesai saya mengganti pakaian saya lalu makan siang 

dan sholat dzuhur. Lalu saya menghabiskan waktu saya dengan hal hal yang positif. 

Tidak terasa ternyata waktu pun sudah menunjukkan malam hari, saya pun langsung 

menyiapkan hal hal untuk besok. Seperti mengerjakan pr, mengecek jadwal 

pelajaran, mempersiapkan laptop dll. Lalu saya sholat isya dan tidur.  

 

 Sekian yang dapat saya sampaikan, dan itu adalah hal hal yang saya rasakan 

di hari pertama masuk sekolah. Mohon maaf bila ada yang salah, terimakasih sudah 

membaca blog sayaa. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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PENGALAMAN PRIBADI MENGENAI 

 “HARI PERTAMA SEKOLAH ONLINE” 

Kadiza Aisya (8A – 13) 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 

 Halo, nama saya Kadiza Aisya dari kelas 8A SMP Labschool Jakarta,  

dan hair ni saya akan berbagi cerita tentang Hari Pertama sekolah secara virtual.  

 

 

 Pertama-tama saya bangun pukul 04.30 WIB dengan mendengar suara alarm. 

setelah itu saya mandi dan wudhu, lalu saya bepakaian seragam lengkap putih biru 

dan setelahnya saya mengenakan mukena untuk ibadah salat subuh. 

 

 Setelah salat subuh (sekitar pukul 05.00 WIB), saya menuju ke ruang makan 

untuk sarapan. Dihari Pertama sekolah virtual saya sarapan dengan ayam dan nasi, 

sarapanya cukup mengenyangkan. Saya lihat ke jam dinding, dan jam tersebut 

menunjukan bahwa saya harus sudah bersiap siap untuk pelajaran dan perkenalan. 

Saya lansung bergegas ke kamar saya dan duduk dihadapan meja belajar, lalu 

menyalakan pc/laptop saya serta memasukan sandi dan lainya. Untuk tahun ajaran 

ini digunakan beberapa media, salah satunya ZOOM.  

 

 Hari Pertama sekolah virtual diisi dengan kegiatan perkenalan dari jam 06.50 

WIB Sampaio jam 09.00 WIB, dan dilanjutkan dengan pelajaran seperti biasa. Dihari 

pertama sekolah virtual ada beberapa pelajaran yang terdiri dari; Bahasa Indonesia 

dan prakarya, sebenarya ada pelajaran IPA tetapi pelajaran tersebut digunakan untuk 

perkenalan.  

 

 Pelajaran selesai pada pukul 12.00 WIB. Menurut saya, dihari Pertama sekolah 

virtual sangatlah menyenangkan. Setelah selesai pelajaran, saya makan siang lalu 

salat dzuhur dan tidur siang. Saya bangun setelah tidur siang pada pukul 16.00 WIB 
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kurang lebih. Setelah tidur siang, saya salat Ashar dan dilanjutkan dengan mandi 

sore. Jam berlalu, dan tak terasa sudah hampir memasuki waktu Maghrib, suara 

adzan maghrib pun berkumandang dan pastinya saya salat Maghrib sebelumnya saya 

sudah berwudhu.  

 

 Setelah salat Maghrib, saya makan malam lalu setelah makan malam saya ke 

kamar untuk belajar pelajarin di esok hari yaitu hari selasa, saya belajar matematika 

dengan santai, yang penting masuk ke otak. Saat saya hendak belajar ke pelajaran 

selanjutnya, saya mendengar suara adzan isya, lalu saya berwudhu dan salat isya. 

Sesuai rutinitas malam saya, saya membuat susu cokelat hangat untuk menemani 

saya dengan relajaran berikutnya. Pada pukul 21.17 WIB kurang lebih, saya 

menyelesaikan belajar untuk Hari itu dan sselanjutnya saya membersihkan muka 

dengan sabun cuci muka, lalu saya melakukan bebarapa streching selama 10-20 

menit. Saya tidur pada pukul 22.00 WIB, sisa waktu yang ada saya gunakan untuk 

mengecek whatsApp untuk mengecek kegiatan di esok Hari. 

 

Dan berakhirlah kegiatan saya di Hari Pertama sekolah online. 

 

 

 

Sekian terima kasih,  

Wassalamualaikum Wr. Wb.                
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PENGALAMAN HARI PERTAMA SEKOLAH COVID-19 

Kayla Ayu Salsabila (8A – 14) 

 

Assalammualikum wr wb   

 

 Hai, kenalin! Nama aku Kayla Ayu Salsabila biasanya si di panggil Kayla. Aku 

kelas 8 di SMP Labschool Jakarta lebih tepatnya di Komplek UNJ, Jalan Pemuda, RT. 

7 / RW. 14, Rawamangun, RT.7/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta 

Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220. 

 

 Jadi aku mau menceritakan pengalamanku belajar online ini atau bisa di bilang 

pembelajaran jarak jauh (PJJ) tahun ajaran 2020/2021. Saya dan teman – teman saya 

masuk pada hari Senin, 13 juli 2020. Untuk saya pribadi, teman – teman, dan guru – 

guru saya menggunakan aplikasi zoom, classroom dan elabscloud:     

 

 

  

 Untuk aplikasi zoom ini kami menggunakannya untuk tetap berkomunikasi 

dengan guru – guru dan teman teman saya. Kalau untuk aplikasi classroom ini 

berfungsi untuk mengumpulkan tugas – tugas yang di beri guru – guru. Untuk 

Elabscloud, ini adalah aplikasi yang di buat oleh labschoolnya sendiri khusus untuk 

murid – murid SMP Labschool Jakarta, dan fungsinya untuk absen.   

 

 Pada tanggal Senin, 13 juli 2020. Saya bangun jam 06.30 pagi, kami harus 

masuk zoom jam 07.00 pagi paling telat. Pada hari pertama, kami pengenalaan wali 

kelas kami yaitu Pa Murdha guru Seni Rupa kami dari kelas 7 sampai kelas 8 ini 

setelah itu kami belajar Ilmu Pengetahuan Alam dengan Bu Dra. Khoirun Nisa 

Parinduri.  Bisa dipanggil Bu Nisa, guru yang baru ngajar angkatan saya. Untuk 

pelajaran IPA kami butuh waktu 60 menit. 
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 Setelah kami selesai pelajaran pertama, kami diberi waktu 5 menit untuk 

istirahat agar mata kami tidak rusak setelah itu kami langsung melanjutkan pelajaran 

kedua yaitu pelajaran Pak Humaedi, S.Pd bisa di panggil Pak Humaedi. Pak Humaedi 

mengajar Bahasa Indonesia kami dari kelas 7 sampai kelas 8, Untuk pelajaran 

Bahasa Indonesia butuh waktu 60menit. Setelah kami selesai pelajaran, Kami di beri 

waktu untuk istirahat dari jam 10.20 sampai jam 10.40. Setelah istirahat, kami lanjut 

pelajaran yang terakhir yaitu Prakarya Bu Dra. Titin Setiawati, 

 

 Bu Dra. Titin Setiawati, Bisa di panggil Bu Titin, Guru yang mengajar dua 

pelajaran. Salah satu pelajarannya selain Prakarya adalah Ilmu Pngetahuan Sosial, 

Tetapi untuk angkatan saya Bu Titin mengajara Prakarya saja. Pelajaran Prakarya 

butuh waktu 60 menit. Setelah semua pelajaran selesai mengerjakan Pekerjaan 

Rumah. 

 

Itu saja pengalaman saya di hari pertama sekolah Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). 

Maaf jika ada kata kata yang kurang jelas dan kurang di mengerti 

 

Wassalammualaikum wr wb 
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HARI PERTAMA BELAJAR SECARA DARING 

Kendra Leilani (8A – 15) 

 

 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 

Nama saya Kendra Leilani, saya dari kelas 8A dan disini saya akan menceritakan 

tentang hari pertama sekolah secara daring.  

 

 Ketika hari pertama saya merasa tidak nyaman kenapa? Pertama, saya harus 

selalu duduk selama pembelajaran dan itu sangat tidak nyaman, saya tidak dapat 

bergerak seperti waktu kita di sekolah, yang saya rasakan setelah selsai 

pembelajaran sangat tidak nyaman seperti kakinya merasa kaku. Kedua, jaringan 

internet saya sering bermasalah, sehingga saya harus mengganti internet saya terus. 

Dan karena internet saya sering bermasalah, pembelajaran juga sering terpotong. 

Ketiga, setelah duduk di depan laptop dalam waktu yang sangat lama, mata saya 

merasa pegal sekali. 

 

 Tetapi, dalam semua hal negatif yang baru saya ceritakan ada juga hal 

positifny, yaitu menurut saya saya lebih gampang menangkap materi secara daring, 

mungkin karena tidak terlalu berisik, kedua mengumpulkan tugas juga sangat 

mudah, tidak perlu ribet, dan ketiga, saya dapat belajar mandiri untuk menangani 

masalah-masalah yang terjadi ketika zoom atau mengumpulkan tugas.  

 

 Pembelajaran secara daring sangat seru meskipun memang ada hal 

negatifnya, tetapi setelah menjalankan beberapa hari PJJ kita akan terbiasa dengan 

gaya hidup baru ini. 
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Terima Kasih telah membaca blog saya, maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan, 

semoga blog ini bermanfaat. 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 
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HARI PERTAMA SEKOLAH DI KELAS 8 SECARA DARING 

Kenzie Atilla Fadjri (8A – 16) 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh……. 

 
Halo, semua! Nama saya Kenzie dari kelas 8A. Saya ingin bercerita tentang 

pengalaman saya pada hari pertama masuk sekolah secara daring. 

  

 

 "Hmmmm... tahun ajaran baru udah dimulai nih, tapi masih ada juga si Covid-

19 itu, belajarnya dari rumah lagi deeeh!" SMP Labschool Jakarta memanfaatkan 

aplikasi zoom untuk melakukan pembelajaran, ID dan room masing-masing kelas 

tentu berbeda-beda. Room tersebut seperti layaknya ruang kelas di sekolah, di sana 

kita memperhatikan guru, tanya jawab, berdiskusi, hampir sama seperti layaknya di 

kelas sekolah. Setelah melakukan zoom, SMP Labshool Jakarta juga memanfaatkan 

web elabsnet dan elabscloud, serta aplikasi google classroom untuk pengerjaan dan 

pengumpulan tugas, seperti layaknya ketika guru memberikan kita PR saat di 

sekolah. 

 

 

https://www.blogger.com/u/1/blog/post/edit/3009839114087057094/5256519721334220817
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 Hari pertama kami masuk sekolah daring adalah Senin, 13 Juli 2020. Karena 

jam 06.50 kita harus sudah masuk zoom kelas, kami bangun dan bersiap-siap pada 

waktu yang hampir sama seperti saat sekolah biasa. Jika sudah mempersiapkan 

segala hal termasuk hal-hal yang berhubungan dengan elektronik, kami langsung 

memasuki zoom kelas. Karena hari itu adalah hari pertama, kami melakukan 

perkenalan dan perbincangan mengenai kelas terlebih dahulu dengan wali kelas 

baru, ya walaupun teman-temannya sama lagi. Jam 06.50 sampai jam 07.40 pada hari 

tersebut, kami gunakan untuk menyampaikan nama lengkap, nama panggilan, kesan 

dan pesan, serta harapan untuk kelas. Tidak terasa, waktu perkenalan dan 

perbincangan telah usai. Kita diberi waktu istirahat sampai jam 08.00. Kebetulan saya 

belum sarapan, jadi saya menghabiskan waktu istirahat dengan sarapan. 

 

 Setelah itu, kami memasuki jam pelajaran pertama, yaitu pelajaran IPA 

(fisika). Guru kami tidak sama dengan kelas 7. Sebelumnya, guru kami bernama "Pak 

Agung", sekarang guru kami menjadi "Bu Nisa" Karena hal tersebut, kami melakukan 

perkenalan terlebebih dahulu. Setiap siswa diminta memperkenalkan nama. Lalu 

dilanjut dengan belajar. Saat itu, kami diajarkan "pengenalan gaya dan pengaruhnya". 

Kami melakukan pembelajaran pertama sampai jam 09.00. Setelah pembelajaran 

jam pertama usai, guru ke dua pun masuk zoom meeting. Kami akan belajar Bahasa 

Indonesia. Kali ini, guru kami sama seperti kelas 7, yaitu "Pak Humaedi". Kami sangat 

senang karena beliau adalah guru favorit kami saat kelas 7. Karena itu, tentu kami 

tidak perlu perkenalan. Kami langsung masuk ke materi tentang "pengenalan berita". 

Eitsss, sebelum pembelajaran dimulai, budaya Labschool sebelum memulai 

pelajaran Bahasa Indonesia adalah membaca novel. Oh iya hampir lupa, Labschool 

juga membudayakan membaca do'a dan tadarus sebelum memulai pelajaran di pagi 

hari loh! Tak terasa karena serunya belajar Bahasa Indonesia, pelajaran tersebut 

selesai. "Sekarang jam 10.20 nih, waktunya istirahat!" Biasanya, jam istirahat dimana 

para siswa sudah sarapan, dihabiskan untuk melakukan perenggangan karena 

terlalu lama duduk, ke kamar mandi, berjemur, dan mengobrol dengan teman melalui 

whatsapp. 

 

 Kami masuk kembali ke zoom kelas pada jam 10.40. Jam pelajaran terakhir 

yaitu prakarya. Kami diajarkan oleh guru yang bernama "Bu Titin". Guru kami berbeda 

lagi dengan kelas 7. Sebelumnya, kami diajarkan oleh "Bu Wiwit". Karena hal 

tersebut, tentunya kami melakukan perkenalan lagi. Setelah itu, kami diberi tayangan 

yang berisi tentang ide-ide kreatif mendaur ulang sampah plastik. "Bu Titin memberi 
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tayangan tersebut, karena memang materi pertama prakarya kami adalah "kerajinan 

dari bahan lunak". Pelajaran tersebut sangat menarik terutama untuk siswa yang 

senang membuat benda-benda baru.  

 

 

 

 Akhirnya, semua pelajaran selesai. jam sudah menunjukkan pukul 12.00. 

Tentunya, berdo'a setelah belajar juga menjadi budaya Labschool. Semua siswa dan 

guru pun pergi meninggalkan zoom kelas. Karena baru hari pertama, guru-guru 

belum memberi PR. Sehingga kami bisa beristirahat. Demikian cerita saya mengenai 

"Hari Pertama Sekolah" secara daring. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan atau 

kekurangan dalam blog ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk 

membaca. Sampai jumpa! 

 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh………. 
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HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH 

Maheswari Keynar Nimpuna (8A – 17) 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 Nama saya Maheswari Keynar Nimpuna biasa dipanggil Keynar. Saya dari 

kelas 8A, saya berasal dari SMP Labschool Jakarta di rawamangun tepatnya di 

sebelah UNJ. Disini saya akan menceritakan hari pertama masuk sekolah via online 

dan menjelaskan aplikasi yang saya pakai selama belajar online. 

 

 

 

Zoom adalah aplikasi untuk mengadakan pertemuan secara online, biasanya 

sekolah mengadakan pembelajaran melalui zoom. 

 

 

 

Google classroom adalah aplikasi yang biassanya untuk mengerjakan tugas atau 

mengumpulkan tugas sekolah. 

 

 

 Di hari pertama sekolah online tanggal 13 Juli saya bangun jam 05:30 untuk 

siap siap sekolah online, sekolahnya dimulai dari jam 6:40 sampai jam 12:00. Saat jam 

pertama dimulai ada perkenalan dulu dengan guru wali kelas, setalah perkenalan 
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kita diberi waktu istirahat dari jam 08:25 sampai 09:00. Lalu kita lanjut belajar Bahasa 

Indonesia gurunya pak Humaedi. Setelah B.Indo kita belajar prakarya sama Bu Titin. 

Di hari pertama sekolah ini sangat seru karena gurunya banyak yang baru. 

Pembelajaran online ini mempunyai kelebihan seperti, saya lebih disiplin terhadap 

waktu, waktu sekolah yang tidak terlalu lama, pembelajaran hanya membutuhkan 

laptop atau HP, mudah untuk mengumpulkan tugas. 

 

 Kekurangannya, pembelajarannya membutuhkan internet terkadang 

internetnya suka mati jadi suka tidak bisa membuka aplikasi untuk belajarnya, mata 

suka lelah karena menatap layar. 

 

 Selama belajar via online ini saya tidak merasa lelah seperti hari hari biasa 

yang sekolah pulangnya sehabis ashar, waktu saya untuk mengulang pelajaran 

kembali lebih banyak, dan waktu istirahat saya juga banyak. 

 

Sekian cerita saya saat di hari pertama sekolah, terimakasih sudah membaca, kalau 

ada kesalahan kata saya minta maaf,  

 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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HARI PERTAMA SAYA PJJ TAHUN AJARAN 2020/2021 

Muhammad Dzaki Hidayatullah (8A – 18) 

 

 

Assalamu’alaikum wr. wb 

 

 Pada masa pandemi ini, kegiatan pembelajaran di sekolah tidak dapat 

dilakukan secara tatap muka, sehingga harus dilakukan secara daring. Hal ini 

dilakukan untuk menghambat penyebaran Covid-19. Sekolah banyak yang melakukan 

kegiatan pembelajaran memberikan tugas melalui sosial media dan dikumpulkan 

melalui email, ada juga yang membuat atau menggunakan website untuk 

memberikan dan mengumpulkan tugas, dan ada pula yang menggunakan aplikasi 

vicon seperti microsoft teams, zoom, dan lain-lainnya. SMP Labschool Jakarta, 

tempat saya saat ini bersekolah, menggunakan aplikasi zoom dan google classroom 

untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Berikut adalah cerita pengalaman saya hari 

pertama melakukan PJJ pada saat tahun ajaran 2020/2021. 

 

 Pada hari Senin, 13 Juli 2020, saya mengikuti hari pertama PJJ SMP Labschool 

Jakarta tahun ajaran 2020/2021 yang dilakukan menggunakan aplikasi zoom. Saya 

bangun dari jam 5.00 lalu saya shalat, mandi, memakai baju putih dan biru, makan, 

dan memasuki ruang zoom kelas. Saya masuk ruang zoom kelas sekitar pukul 06.50. 

pembelajaran dimulai pada pukul 07.00, wali kelas saya memasuki ruang zoom kelas 

dan berkenalan serta berbincang-bincang dengan satu kelas, kami membahas 

tentang kepengurusan kelas.  

 

 Pelajaran pertama dimulai pada sekitar jam 8/9, wali kelas saya izin keluar 

zoom dan guru mata pelajaran saya masuk ke ruang zoom. Karena jadwal saat ini 

sudah berganti, saya sudah lupa mata pelajaran pertama saat itu apa. hampir semua 
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pelajaran yang dilakukan minggu itu, diisi dengan perkenalan guru dan murid, karena 

setelah meninggalkan kelas 7 dan masuk ke kelas 8, hampir semua mata pelajaran 

diajari oleh guru yang berbeda, hanya beberapa yang masih tetap sama, seperti 

bahasa indonesia, agama, matematika, dan seni budaya untuk kelas saya. 

 

 Diantara perpindahan mata pelajaran ada waktu istirahat 5 menit/jam 

pelajaran yang digunakan oleh pelajaran tersebut untuk merehatkan mata sejenak 

Pembelajaran hari itu selesai lebih cepat jika dibandingkan dengan pembelajaran 

yang tidak dilakukan secara jarak jauh, yaitu pada pukul 12.00, 3 jam lebih cepat dari 

biasanya. setelah selesai mengikuti zoom kelas, saya berganti baju dan bersiap-siap 

untuk pembelajaran yang akan dilakukan keesokan harinya. 

 

Sekian cerita pengalaman saya tentang hari pertama saya melakukan PJJ di tahun 

pelajaran 2020/2021 ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada 

penggunaan kata yang kurang berkenan.  

 

Terima Kasih, wassalamualaikum wr. wb. 
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KEMBALI MASUK SEKOLAH 

Muhammad Irfan Farih (8A – 19) 

 

Assalamualaikum wr.wb.  

 

 Nama saya Muhammad Irfan Farih, saya dari kelas 8A. Saat saya pertama kali 

memasuki sekolah melalui online, saya terasa tidak terbiasa. karena tidak dapat 

bertemu teman langusung, sistem belajar yang berbeda dan karena melalui layar 

handphone atau laptop. 

 

 

 

 Kegiatan ini dilakukan melalui Zoom meeting. Dan untuk tugas-tugas 

tambahan, melalui google classroom dan aplikasi lainnya. Tugas- tugas online 

inimemiliki waktu batas pengumpulan, dan terdapat keterbatasan lainnya. seperti 

keterbatasan wifi/kuota dan baterai elektronik. Dan itu adalah salah satu kendala 

yang saya alami selama PJJ SMP Labschool Jakarta. Karena itu saya tidak 

mempelajari dan mecatat beberapa hal penting, sehingga harus bertanya ke teman 

lain.  

 

 Mata sayapun menjadi lebih cepat pusing karena melihat layer selama PJJ, 

tapi saya sudah mulai terbiasa dengan masalah ini. Karena itu sering terjadi 

perubahan jam pelajaran sejak awal masuk. Untuk mengatur jadwal agar sesuai 

dengan kesehatan dan kemampuan murid-murid.  

 

 Kegiatan-kegiatan tertentu SMP Labschool Jakarta pun dilakukan di dalam 

zoom, seperti mpls,ldks,prasaksi dan lainnya. sayangnya waktu pelajaran menjadi 

terpakai, tetapi enaknya agar tidak bosan selama PJJ.  
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 Tugasnya pun menjadi bermacam-macam, ada yang melalui website maupun 

secara tulisan di kertas. ada tugas yang menggambar dan mengetik. sekian blog dari 

saya, maaf bila singkat dan bila ada kesalahan.  

 

Wassalamualaikum wr.wb. 
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HARI PERTAMA SEKOLAH DARING 2020/2021 

Nafisya Ulya Damayanti (8A – 20) 

 

 

 

 

 Tanggal 13 Juli 2020, kami melaksanakan sekolah secara daring karena 

adanya covid 19. Pertama, kami masuk ke zoom kelas kami yaitu 8A. Lalu berkenalan 

dengan guru baru kami, pak Murdha. Kami juga mengenalkan diri kami ke Pak 

Murdha.  

 

 Di hari itu kami juga diberi jadwal pelajaran untuk setahun kedepan. Dan, kami 

juga 1 kelas lagi seperti kelas 7 jadi semua muridnya sudah saya kenal. Pak Murdha 

orangnya baik dan humble kepada semua murid. Pak Murdha merupakan guru seni 

rupa di sekolah kami.  

 

 Selama daring kami diberi waktu rehat mata agar mata kami tidak rusak 

selama daring. Waktu belajar kami juga begitu singkat yaitu hanya dari jam 7-12 

siang. Biasanya kami sampai jam 4 sore.  

 

 Disaat kelas daring ini tugasnya lumayan menumpuk, tapi deadlinenya lama 

jadi murid bisa mengerjakannya tanpa tercecer tugas lagi. Tapi dalam seminggu 

tugas sering menumpuk jadi kadang tercecer juga.  

 

 Kesan saya dari daring ini adalah terkadang materinya susah diserap ke otak. 

Tapi kalau kita belajar terus, materinya akan mudah diserap otak. Ada juga beberapa 

materi yang sudah diajarkan jadi saya mudah mengerjaknnya. 

 

Terimakasii 
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HARI PERTAMA PJJ DI KELAS 8 

Naraya Sasangkasekti Efatah Pasaribu (8A – 21) 

 

Assalamualaikum Warohamtullahi Wabarakatuh. 

 

 Saya Naraya, pada kesempatan ini saya ingin menceritakan tentang hari 

pertama PJJ saya di kls 8 ini. Senin 15 Juni 2020, hari pertama PJJ menggunakan di 

kelas 8. Aku bangun pukul 6.30 pagi dan segera bersiap. 

 

 

 

 
 Pukul 07.00 siswa memasuki zoom, wali kelas baruku yaitu pak murdha 

memperkenalkan dirinya. Jam pelajaran ke-1 diambil untuk sesi perkenalan guru dan 

murid. 

 

 

 Setelah selesai sesi perkenalan pak murdha meninggalkan meeting dan 

diganti guru selanjutnya. 

 

 Pukul 09.30 kita istirahat untuk makan dan mengistirahatkan mata yang lelah 

ini. Pukul 10.40 kita kembali join zoom kelas. 
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 Pukul 11.40 pembelajaran selesai. Hari ini diisi dengam perkenalan antara guru 

dan murid. Hari pertama PJJ aku merasa lelah karena terus menerus menatap layar 

laptop, tapi apa boleh buat di saat pandemi seperti ini hanya ini yang bisa kita lakukan 

untuk tetap belajar. 

 

 Sekian cerita saya tentang hari pertama PJJ di kelas 8 ini, maaf apa bila ada 

kesalahan dalam bertutur kata. 

 

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh. 
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HARI PERTAMA SEKOLAH ONLINE 

Nayla Amabel Rasya (8A – 22) 

 

Assalamualaikum, halo semua... 

 

 Virus Corona pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada tahun 2019. Lama-

kelamaan, virus ini semakin menyebar ke seluruh dunia, dan salah satunya adalah 

negara kita, Indonesia. Virus Corona telah menyebar ke Indonesia sejak bulan Maret 

lalu. Dan sekarang, jumlah manusia yang terkena sudah mencapai 100.000 lebih. Oleh 

karena itu kita harus disiplin dengan mematuhi peraturan yang ada. 

 

 

 

 Banyak aturan baru di lingkungan kita sejak adanya virus ini, seperti wajib 

menggunakan masker, kerja dari rumah, sekolah dari rumah, setiap memasuki 

ruangan wajib cek suhu, hanya boleh keluar rumah saat ada urusan penting dan 

lainnya. Tidak memakai masker pun telah dikenakan denda di beberapa tempat. 

Banyak berita yang menyampaikan bahwa beberapa orang bisa terkena virus tanpa 

gejala atau OTG (orang tanpa gejala), ini tentu sangat berbahaya bagi diri kita dan 

orang lain. Tempat-tempat umum pun sekarang sudah dibuka. Sehingga harus lebih 

waspada dan menjaga stamina tubuh. 

 

  Adanya Covid 19 ini, siswa, guru, serta staff tidak diperbolehkan melakukan 

belajar mengajar melalui tatap muka. Sehingga harus dari rumah masing-masing 

atau daring. Oleh karena itu kita sangat membutuhkan koneksi internet yang stabil 

agar bisa belajar dengan lancar. Tetapi ini bisa menyulitkan untuk orang-orang yang 

tinggal di pedesaan ataupun yang koneksi internet nya tidak lancar. 
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 Blog ini akan saya isi tentang Pengalaman Hari Pertama Sekolah tahun ajaran 

baru. Karena tahun ini rasanya sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, 

yang disebabkan adanya pandemi dan kita harus belajar secara online di rumah 

melalui aplikasi Zoom,Google Class,Elabscloud,dan sebagainya. 

 

 

 

 Semua kegiatan dan acara sekolah yang seharusnya dilakukan secara 

langsung seperti MPLS, LDKS, Pra-saksi, Rekrutmen OSIS,dan lainnya terpaksa 

harus ditunda,dan diganti secara daring. Sekarang saya ingin membagi cerita tentang 

proses belajar siswa-siswi SMP Labschool di tahun ini. 

 

 Di kelas 8 saya berada di kelas 8A dengan wali kelas Pak Murdha dan jumlah 

siswa ada 33. Kebetulan, saya sekelas lagi dengan teman-teman di kelas 7. Tanggal 

13 Juli 2020, hari pertama sekolah, jam 07.00 kami diperintahkan untuk masuk Zoom 

Meeting. Di sana sudah ada Pak Murdha yang menunggu. Kami diberi tahu tentang 

informasi dan kegiatan yang ada di kelas 8, dan di absen sebagai tanda kehadiran 

sekaligus perkenalan lebih dekat. Belajar secara online dilakukan dari jam 07.00 

hingga jam 12.00 siang. Istirahat sekitar 30 menit-an untuk mengistirahatkan mata. 

 

 Pagi hari, sekitar jam 06.30 saya menyalakan laptop dan melakukan absensi 

kehadiran di Elabscloud. Jika tepat waktu, akan tertulis “Hadir tepat waktu”. Jam 

06.50 saya bersiap-siap untuk memasuki Zoom Meeting dengan 

memasukkan username dan password yang sudah tersedia, setelah itu menunggu 

guru masuk dan mulai belajar sekitar pukul 07.00 WIB. Jam 07.00-07.10 kita biasa 

bertadarus Al-Quran. Biasanya setiap guru akan memulai pembelajaran saat semua 

siswa sudah join.  

 

 Saat proses belajar, kita diperintahkan untuk memperhatikan guru dengan 

serius dan mencatat materinya. Bapak/Ibu guru menyampaikan materi secara lisan 

dan juga melalui share screen. Mata kita juga jangan terlalu dekat dengan layar agar 
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tidak pusing dan sakit. Batre laptop harus selalu diperhatikan agar tidak mati secara 

tiba-tiba, dan jangan lupa untuk siapkan chargernya. 

 

 Ada beberapa aturan yang harus kita taati saat sedang belajar. Jika ingin ke 

toilet, kita tidak boleh meninggalkan begitu saja, tetapi harus izin ke guru yang 

sedang mengajar melalui chat dengan kalimat yang sopan. Kita tidak boleh 

mencoret-coret share screen yang diberikan. Wajib mengaktifkan kamera, dan 

suaranya boleh di mute agar tidak berisik (kecuali jika diperintahkan oleh guru). Kita 

boleh keluar dari Zoom jika sudah ada izin dari pengajar. Kegiatan belajar-mengajar 

akan berjalan dengan baik dan lancar jika siswa-siswi mengikuti aturan dengan baik. 

 

 

 

 Walaupun proses belajar-mengajar dilakukan di rumah, tetapi kita harus lebih 

produktif dan disiplin. Adanya Elabscloud, Google Class, blog ini, dan lain-lain juga 

akan memudahkan kita dalam belajar. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon 

maaf jika ada kesalahan kata atau kata atau kalimat yang saya tulis. Dan terima kasih 

telah membaca blog ini, semoga bermanfaat, 

 

 Wassalamualaikum. 
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HARI PERTAMA SEKOLAH DI MASA PANDEMI COVID-19 

Nayra Shafiyyah Adhiani (8A – 23) 

 

 

 

Assalamualaikum Wr.Wb, 

 Haiii, nama saya Nayra Shafiyyah adhiani jadi di blog pertama saya ini saya 

ingin menceritakan pengalaman saya di Hari pertama sekolah dimasa psbb ini. 

 

 Hari pertama sekolah di kelas 8 ini sangat berbeda dengan biasanya yang 

biasanya kita ketemu teman disekolah dan bermain bersama-bersama kali ini kita 

cmn bisa bertatap muka via zoom. 

 

 Pagi ini tepatnya tanggal 13 juli 2020 Aku harus bangun pagi karna hari ini 

adalah hari pertamaku sekolah di kelas 8 ini jam 07:00 kita masuk ke dalam zoom 

nisana kita berbincang - bincang dengan guru baru dan multi memperkenalkan diri 

masing''. 

 

 Setelah memperkenalkan diri kita belajar pelajaran pertama yaitu bahasa 

indonesia tapi saat pelajaran Bahasa indonesia kita ga perkenalan diri karena 

gurunya sama, sama guru Bahasa Indonesia kita pas kelas 7 jadi kami sudah saling 

kenal. saat pelajaran Bahasa indonesia sangat seru karna kita menonton vidio di You 

Tube. 

 

 Kita selesai sekolah sekitar jam 11:50, setelah selesai sekolah aku makan 

siang, solat dan istirahat mata, setelah itu aku tidur lagi soalnya ngantuk habis 

sekolah, dan saat malam Hari saya menyiapkan keperluan untuk esok Hari seperti 

mengerjakan PR menyiapkan buku dan menyiapkan baju untuk esok hari. 
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 Menurutku pjj ini adalah pilihan yang sangat tepat untuk diwaktu seperti ini, 

bkn hanya bermanfaat untuk kita sendiri tapi juga bermanfaat untuk orang lain 

seperti memutus rantai penularan virus corona ini, oiya tp di masa pjj ini menurutku 

ada negativenya juga yaitu terlalu lama duduk punggungku lama2 jd sakit dan terlalu 

lama melihat layar bisa membuat mata kita sakit,  

 

 Menurutku mending belajar di sekolah karna kalo disekolah belajarnya jauh 

lebih serius karna kalo dirumah banyak hal2 yang mengganggu disekitar dan pengen 

ketemu temen - temen, semoga pandemi ini cepat selesai. 

 

Sekian dari saya semoga bermanfaat, mohon maaf bila ada kata - kata yang salah 

atau kurang berkenan. 

 

Wassalamualaikum Wr.Wb 
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PENGALAMAN PERTAMA KEGIATAN BELAJAR-MENGAJAR 

SECARA DARING 

Pijar Aura Bumi (8A – 24) 

 

  

 

 Kegiatan belajar secara daring dimulai pada Senin, 13 Juli 2020. Kegiatan 

belajar secara daring dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom, namun itu tidak 

menghalangi semangat kami sebagai murid-murid untuk tetap bersemangat dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring ini. 

 Pertama-tama, kami diperkenalkan kepada guru-guru yang baru mengajar 

kami dikelas 8, ternyata perkenalan itu tidak seburuk yang kami bayangkan 

sebelumnya. Guru yang mengajar kami ternyata sangat menyenangkan, kami sangat 

menikmati itu semua. 

 

 

 

 MPLS angkatan 29 juga nggak kalah serunya lho... Mereka diperkenalkan 

guru-guru yang akan mengajar mereka di kelas 7 selama 1 tahun, mereka juga 
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diperkenalkan lingkungan SMP LABSCHOOL JAKARTA. Seperti ruang kepala sekolah, 

ruang OSIS, ruang kelas, lab komputer, lab Biologi, lab fisika, lapangan, kantin, 

perpustakaan, lapangan, taman, kantin biru atau yang biasa disebut dengan KABIR, 

dan lingkungan SMP LABSCHOOL JAKARTA yang lainnya. Mereka diperkenalkan juga 

berbagai macam budaya dan peraturan yang terdapat di Labschool, seperti cara 

mengucapkan salam, active listening, 10 Labschool karakter yang harus diucapkan 

disetiap guru masuk. Diperkenalkan juga organisasi MPLS dilaksanakan selama 5 

hari, pada hari terakhir mereka disuguhkan oleh berbagai macam ekskul yang ada di 

SMP LABSCHOOL JAKARTA atau yang biasa disebut dengan EKSPO EKSKUL.  

 

 Ada banyak ekskul yang diperkenalkan di SMP LABSCHOOL JAKARTA, ada 

ekskul menari atau yang biasa disebut dengan zelofus, PASKIBRA yang mengajarkan 

kita baris-berbaris, panahan, futsal, basket, bulutangkis, dan masih banyak ekskul 

dibidang non-akademik lainnya. 

 

 Ekskul dibidang akademik juga gak mau kalah nih, ada ekskul bahasa Inggris 

biasa disebut dengan english club, ada bahasa Korea juga lho..., bahasa Prancis, 

bahasa Jepang, komputer, acolabs atau belajar membuat komik, BT2Q buat kalian 

yang mau pintar dan bisa membaca Al-Qur'an, KIR atau Karya Ilmiah Remaja buat 

kalian yang suka eksperimen, ROBOTIK, dan masih banyak lagi ekskul-ekskul yang 

terdapat di SMP Labschool Jakarta. 

 

 COVID-19 tidak menghalangi kami untuk tetap melakukan aktivitas seperti 

biasa walupun harus mengikuti protokol kesehatan. Seperti memakai masker, social 

distansing, rajin mencuci tangan selama 20 detik, membawa hand sanitizer, dan 

dirumah saja jika tidak memiliki kegiatan yang penting di luar rumah. 

 

 Untuk kelas 8 ada kegiatan LDKS, Pra-SAKSI, dan rekrutmen lho. Kegiatan ini 

dilaksanakan pada bulan Juli lalu. SMP Labschool Jakarta mengundang pembicara 

yang hebat dan inspiratif. Kami diberikan beberapa tugas untuk dinilai dan itu 

merupakan salah satu evaluasi untuk kami. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan 

untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan kami. Setelah kedua acara tersebut selesai, 

kami diberikan sertifikat sebagai tanda bahwa kami sudah melaksanakan kegiatan 

itu dengan baik. 

 

 Kegiatan yang 3 ada pelaksanaan rekrutmen OSIS, MPK, dan ROHIS. Kegiatan 

ini diadakan untuk menyeleksi siswa/siswi yang tertarik untuk mengikuti salah satu 

organisasi tersebut. Ada 2 tahap agar kita bisa lolos dan menjadi anggota di 

organisasi tersebut.  
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 Pertama, kita akan melalui tahap 1. Tahap 1 berisi tentang kecukupan nilai, 

rekomendasi guru, dan prestasi. Jika kita lolos dari tahap 1, kita akan lanjut ke tahap 

2. Di tahap 2 kita akan mengikuti uji makalah, uji baris-berbaris, uji kebugaran, uji 

argumentasi, uji bidang dan bakat, dan uji kreasi vandel.  

 

 Pada 17 Agustus nanti akan ada serah terima jabatan yang dilaksanakan 

dengan adanya LALINJU atau Lari Lintas Juang dengan jarak 13 km. Disinilah jas 

OSIS, MPK, dan ROHIS akan diterima oleh anggota yang telah lulus kedua seleksi tadi. 

 

 Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan selaku siswi kelas 8 dari SMP 

Labschool Jakarta. Terimakasih atas perhatiannya, semoga ini dapat bermanfaat bagi 

kita semua. 

 

Salam 
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HARI PERTAMA SEKOLAH ONLINE 

Quincy Khumaira Hukmana (8A – 25) 

 

Assalamu’alaikum wr. wb 

 Pada Senin, 13 Juli lalu, semua sekolah dari TK-SMA secara serentak memulai 

tahun ajaran baru 2020/2021. Beberapa siswa/i yang memasuki jenjang sekolah baru 

juga seperti biasa melaksanakan sesi pengenalan pada lingkungan sekolahnya atau 

biasa disebut MPLS. Namun, bukan itu yang mau saya bahas disini. 

 

 Tahun ini, semuanya tampak berbeda. Apakah karena masuk sekolahnya lebih 

awal seminggu? Itu benar tapi bukan itu yang saya maksudkan. Apakah karena 

liburnya terlalu panjang atau pendek? Jawabannya sekali lagi bukan. Tahun ini dunia 

benar-benar jungkir balik karena COVID-19. Itu maksud saya. Jadi para siswa dan 

calon siswa melaksanakan hari pertama sekolah mereka secara daring. 

 

 

 

 Kira-kira seperti ilustrasi diataslah sekolah daring itu. Sekolah daring 

diadakan sejak awal pandemi untuk mencegah penularan klaster sekolah. Untuk 

sekolah daring, biasanya menggunakan berbagai platform sesuai anjuran guru. 

Tetapi, biasanya kegiatan tatap muka menggunakan aplikasi Zoom. 
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  Ya, begitulah situasi saat ini. Mau tidak mau semuanya harus serba daring. 

Tapi, banyak dari kalian yang bertanya apakah sekolah daring itu membosankan atau 

menyenangkan seperti sekolah normal. Membosankan atau tidaknya tergantung 

pada diri kita masing-masing. Tapi, ada dua kendala umum jika melakukan MPLS via 

daring.  

1. Murid jadi tidak begitu mengenal lingkungannya 

2. Mata akan terasa sakit menatap layar komputer terus-terusan  

 

 Makanya, kalau di sekolah saya, guru itu memberi jeda 5-10 menit tiap 

pergantian pelajaran untuk mengistirahatkan mata. Ok, segitu saja bahas mengenai 

MPLS daring serta sekolah daringnya sekarang kita bahas semuanya dari sudut 

pandang saya. Sekaligus sebagai pembahasan akhir pada blog singkat ini. 

 

 Menurut saya, sekolah daring itu tidak membosankan dan menyenangkan. Kita 

bisa menggunakan beberapa aplikasi jika ada materi dari guru yang tidak kita pahami 

atau kurang mengerti. Tapi negatifnya, dengan seklah daring kita menjadi kurang 

fokus. 

 

Sekiranya itu saja yang dapat saya bahas, kurang lebihnya mohon maaf. 

 

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! 
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HARI PERTAMA SEKOLAH ONLINE BERSAMA LABSCHOOL 

Rafa Faizghaniy Ray (8A – 26) 

 

 

 

 Halo nama saya Rafa Faizghaniy Ray, saya biasa dipanggil Rafa dari kelas 8A 

dari sekolah SMP Labschool Jakarta. Blog ini akan mengenai tentang hari pertama 

sekolah aku dan dikasih tugas BTIK dari Om Jay. Mohon maaf jika ada keslahan atau 

salah perkataan. 

 

 Pada hari Senin 13 July, saya bangun jam 6 untuk sholat subuh sekalian 

olahgraga pagi. Pukul 6.30 saya makan dan mandi. Setelah itu saya telfon teman 

untuk mengobrol bersama dan menyipakan baju sekolahku. Pukul 7 saya masuk 

zoom kelas dan mennungui guru. Karena guru belom datang saya mengambil snack 

sebelum mulai sekolah. Pas Wali kelas masuk kita melakukan rutinitas biasa yaitu ;  

Labschool rules diucapkan , Baca Doa, ,dan kultum. setelah itu kami diperkenalkan 

dengan guru walas kits yang baru yaitu Pak Murdha.  

 

 Waktu berlalu dan jam 7.40 guru waktu IPA masuk. Sayangnya guru IPA tidak 

bisa hadir. Guru IPA nya adalah Bu Khoridun Nisa P. 1 jam lebih berlalu dan guru 

BINDO kita masuk ternyata guru BINDO kita tidak berubah dan tetap bersama Pak 

Humaedi. Kita seperti rutinitas BINDO biasa. Baca novel untuk 15 menti dan lanjut ke 

materi. Kita mempelajari tentang berita  

 

 Jam 10.20 tiba dan kita istirahat saya tiduran di kasur sambil nonton karena 

capek dan ngantuk. 10 menit sebelum masuk zoom saya minum pocari dan 

mengambil orea dan segera masuk zoom 
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 Saat masuk zoom ternyata pelajaran Prakarya dan saya kira gurunya sama 

ternyata gurunya bu titin.Kita disuruh menonton video tetapi koneksi bu titin sedang 

error karena itu kita tonton sendiri. 

 

 Pengalaman baru ini seru sekali dan kita merasakan home schooling seperti 

apa. Pengalaman yang seru dan setiap hari akan melalui zoom lagi. Terimakasih atas 

perhatiannya, sekali lagi mohon maaf jika ada perkataan salah. 
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HARI PERTAMA DI KELAS 8 

Razza Shagufta Alam (8A – 27) 

 

 

 

 Halo, namaku Razza Shagufta Alam, atau panggil saja Razza, kelasku di kelas 

8A, SMP Labschool Jakarta, Kali ini, adalah pertama kali aku menulis blog, blog ini 

adalah tugas dari mata pelajaran Informatika, yang diajarkan oleh seorang guru 

bernama Om Jay. 

 

 Hari senin tanggal 13 juli tahun 2020, hari berawalnya tahun pelajaran baru, 

yaitu tahun pelajaran 2020-2021. Masih dalam keadaan virtual tentunya, mau tahu 

kenapa harus virtual?? karena negara kita, Indonesia masih dalam keadaan dilanda 

pandemi Covid-19, Virus yang muncul secara tiba-tiba, tanpa pemberitahuan maupun 

peringatan, dari sebuah tempat di China, yaitu Wuhan. Virus tersebut menyebar ke 

seluruh dunia, termasuk Indonesia, Kasus pertamanya di Indonesia adalah dari 

seorang berkenegaraan Jepang. Lalu, virus inipun mulai mewabah diawal tahun 

2020, Jakarta pun memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). PSBB 

pun masih diberlakukan sampai sekarang, tanpa ada kepastian kapan berakhirnya. 

 

 Hari itu, dimulai seperti biasanya, Aku bangun seperti aku bangun saat sekolah 

masih dilakukan secara normal. Aku bangun kemudian langsung melaksanakan 

ibadah sholat subuh, setelah aku sholat, aku langsung sarapan pagi dan kemudian 

dilanjutkan dengan mandi dan berpakaian menggunakan seragam putih biru khas 

SMP dengan dasi berlogo SMP Labschool Jakarta, itulah yang akan kupakai setiap 

hari senin dan selasa. Tentunya hari itu aku agak merasa berat hati, karena rasanya 

sudah sangat lama sekali sejak aku terakhir melakukan rutinitas pagi seperti itu. 

 

 Saat jam sudah menunjukkan pukul 6:50, Kunyalakan Laptopku, 

menyambungkannya dengan tethering dari HP-ku, dan mulai menyalakan aplikasi 

bernama Zoom Meeting, sebuah aplikasi meeting via video call, kemudian aku 
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menuliskan username-ku dan ID ruang kelasku, setelah itu barulah kutuiskan 

passwordnya. Saat aku sudah join, kelasku baru berisi 6 orang, dan tentunya mereka 

semua mematikan kamera dan audio mereka, akupun melakukan hal yang sama.  

 

 Saat jam sudah menunjukkan pukul 7:05, barulah wali kelasku yang bernama 

Pak Murdha masuk kedalam ruang kelas, kemudian, kami mulai memperkenalkan 

diri masing-masing, setelah itu, barulah wali kelas kami mulai menjelaskan 

peraturan dan tata tertib selama melakukan sesi kelas online. Tak terasa, sudah 

terlewat jam pelajaran IPA hari itu, alhasil kami tidak belajar IPA. 

 

 Saat jam sudah menunjukkan pukul 8:10, guru mata pelajaran kedua, Pak 

Humaedi selaku guru bahasa Indonesia sudah memasuki ruang kelas. Kami sudah 

akrab dengan guru yang kita panggil Pak Humed ini, sebab, kami sudah pernah 

dibimbing beliau saat kami masih menduduki kursi kelas 7. waktu itu, saat kami 

masih kelas 7, Pak Humed juga adalah seorang guru yang baru mulai mengajar di 

SMP Labschool Jakarta, oleh karena itu, bisa dibilang kami dan Pak Humed sama-

sama baru, di lingkungan SMP Labschool. Seperti biasa, pelajaran Pak Humed diawali 

dengan kegiatan literasi berupa membaca buku novel berbahasa Indonesia, sesudah 

itu, barulah kami mulai belajar. Waktu terasa amat cepat dan kamipun mendapatkan 

waktu istirahat dari jam 10:00 sampai jam 10:40. 

 

 Jam 10:40, pelajaran terakhir pun dimulai, yaitu pelajaran prakarya, yang diajar 

oleh Bu Titin, seperti biasa, di setiap pelajaran yang gurunya berganti, kami harus 

memperkenalkan diri masing-masing. Setelah memperkenalkan diri, seharusnya 

kami menonton sebuah video pembelajaran prakarya dari fitur share screen, akan 

tetapi, entah kenapa video tersebut nge-lag, jadi, video yang ditayangkan tertahan 

hanya pada 1 frame saja. sayangnya, hal itu berlanjut sampai akhir pelajaran, 

sehingga kami hampir tidak belajar, dan kemudian, Bu Titin menjanjikan video 

tersebut akan ditayangkan saat jam pelajaran prakarya berikutnya, yaitu sekitar 2 

minggu kemudian, berhubung LDKS (Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa) akan 

dilaksanakan pada tanggal 20 Juli, yaitu 1 minggu setelah tanggal 13 Juli. Jam 

pelajaranpun selesai pada jam 12:00, sekaligus mengakhiri pempelajaran pada hari 

pertama di kelas 8, tahun ajaran 2020-2021. 

 

 Pada dasarnya, pekan itu kurang lebih hanya berisi perkenalan dan/atau 

belajar tetapi belum terlalu berat. Yah, kurang lebih itu saja pengalamanku pada hari 

pertama memulai tahun ajaran baru. Bila ada kesalahan penggunaan kata, typo, 

ataupun yang lain, mohon maaf sebesar-besarnya. Terimakasih sudah membaca 

blog-ku kali ini :). 

  



37 | P a g e  
 

HARI PERTAMA PJJ DI KELAS 8 

(Rizky Ahmad Rabbani 8A – 28) 

 

 

 

Assalamu'alaikum wr wb. 

 

Nama saya rizky ahmad rabbani dan saya ingin menceritakan pengalaman pertama 

saya dalam PJJ. 

 

 Tentu yang dirasakan pertama adalah pertama adalah kurang terbiasa, karena 

kita biasanya belajar dengan tatap muka dengan guru, tetapi sekarang kita belajar 

melalui aplikasi zoom, google classroom, dll. PJJ ini dilakukan karena adanya 

pandemi dari virus covid-19 ini, jadi PJJ dilakukan untuk mencegah penyebaran virus 

covid-19 di lingkungan sekolah. 

 

 Pertama kali belajar online itu saat kita kelas 7 SMP semester 2, pada saat itu 

kita hanya diumumkan akan belajar online selama 2 minggu, tetapi pemerintah 

menyatakan bahwa sekolah akan melakukan PJJ sampai bulan Mei. 

 

 Saat pertama kali PJJ, tugas pertama terdapat dalam website elabschool.net 

(website belajar online labschool), dan pada saat itu kita tidak terlalu sering 

menggunakan aplikasi Zoom, kita lebih sering diberi tugas dan mengerjakannya. Dan 

biasanya, zoom hanya digunakan untuk acara-acara penting dan untuk beberapa 

guru. 

 

 Seiring berjalannya waktu, tugas mulai terdapat di beberapa aplikasi seperti 

google classroom, microsoft teams, dan upload tugas ke sosmed. Beberapa bulan 
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kemudian website elabschool.net tidak digunakan lagi dan kita menggunakan 

elabscloud.xyz 

 

 Sekarang sudah kelas 8 dan labschool sudah mempunyai jadwal yang teratur 

dan sistem belajarnya pun berubah, hampir setiap hari kita menggunakan aplikasi 

Zoom untuk setiap pelajaran, kita juga sudah mempunyai zoom untuk kelas masing 

masing. dan kita lebih sering mengumpulkan tugas di aplikasi google classroom dan 

elabscloud.xyz biasanya hanya digunakan untuk ujian. 

 

Sekian dari saya, wassalamu'alaikum wr. wb. 
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HARI PERTAMA SEKOLAH DARING 

(Saffanah Zahra Achmad 8A - 29) 

 

 Senin, 13 Juli 2020 adalah hari pertama masuk sekolah di semester dan kelas 

yang baru. Kami, siswa SMP Labschool Jakarta angkatan 28, sekarang sudah naik ke 

kelas 2 SMP. Tapi, kami tidak belajar dan berkegiatan di sekolah seperti biasanya, 

melainkan kami belajar “dalam jaringan” atau yang biasa disebut “daring” di rumah 

masing-masing. Kami belajar dari rumah masing-masing dikarenakan oleh adanya 

pandemi virus COVID-19.  

 

 Karena pandemi COVID-19 ini kita semua belajar kebiasaan yang baru. Mulai 

dari tidak bertatap muka langsung jika urusan tidak mendesak, memakai masker jika 

keluar rumah, sering mencuci tangan, menghindari kontak fisik, dan masih banyak 

kebiasaan baru lainnya. 

 

 Sama halnya seperti kami yang memulai kebiasaan baru itu dengan 

belajar “daring”. Tidak hanya kami, para siswa, tetapi perubahan juga dirasakan oleh 

guru dan orangtua. Para guru sangat berusaha semaksimal mungkin agar kami dapat 

belajar dengan efektif walaupun dari rumah. Orangtua pun kadang juga perlu 

mendampingi kami dalam belajar “daring” ini. 

 

 Saya dan teman-teman saya masuk ke kelas baru kami di 8A, melalui zoom, 

dengan Pak Murdha sebagai wali kelas baru kami. Kami mulai memperkenalkan diri 

kami masing- masing, Pak Murdha juga ikut memperkenalkan dirinya. Pak Murdha 

juga menyampaikan sepatah dua kata untuk kami. Tak lama kemudian, kami mulai 

belajar. Karena ada beberapa guru yang belum kami kenal, maka disetiap mata 

pelajaran kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, lalu gurunya pun juga 

memperkenalkan dirinya. 

 

 Yang awalnya kami biasanya mengakhiri pelajaran pada jam 15.30, sekarang 

kami hanya belajar sampai jam 12.00. Kami juga jadi tidak sholat zuhur dan ashar 

berjamaah seperti biasanya. Di setiap pergantian mata pelajar, kami istirahat sejenak 

agar mata kami tidak rusak dan untuk menggerakkan badan juga agar postur tubuh 

kami tidak pegal. Setelah beristirahat sebentar kami langsung melanjutkan kegiatan 

belajar-mengajar. 
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 Walaupun kita dapat melaksanakan kegiatan belajar-mengajar melalui daring, 

tapi rasanya tidak terlalu seru dan seperti ada yang kurang karena kita tidak dapat 

bertemu langsung. Kadang juga ada beberapa gangguan jaringan sehingga kita tidak 

dapat belajar secara efektif dar rumah.  

 

 Setelah melakukan sekolah daring, saya langsung beres-beres dan tidur siang 

untuk meng-istirahatkan mata saya. Sekian kegiatan hari pertama sekolah di kelas 

8 melalui daring. Semoga pandemi COVID- 19 cepat berakhir, dan keadaan kembali 

normal sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar-mengajar dengan bertemu 

langsung seperti biasanya. 

 

Sekian, terima kasih. 
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HARI PERTAMA SEKOLAH DARING 

Saladin Devirlo Hario Putranggasmara (8A – 30) 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman pertama saya melakukan 

pembelajaran jarak jauh atau di singkat dengan PJJ.  Pada tahun pelajaran 2020/2021 

tentu saja dilakukan secara daring di rumah masing-masing dengan aplikasi zoom 

 

 Pada hari itu saya bangun jam 05.00 pagi untuk sholat subuh. Jam 06.00 saya 

makan pagi, mandi pagi dan juga mempersiapkan laptop dan dan charger. Kita semua 

masuk zoom kelas pada pukul 06.50 untuk perkenalan, pemilihan ketua kelas, 

pemilihan wakil, sekertaris, bendahara dan sebagainya. 

 

 Pak murdha,dipilih menjadi walik kelas saya yaitu kelas 8A dan kelas-kelas 

tidak di acak jadi kelas saya teman-teman nya sama.perkenalan dilakukan sampai 

jam 08.00. Setelah perkenalan kita belajar seperti di sekolah sampai istirahan yaitu 

pukul 10.20. Pada saat saya istirahat saya makan, minum, dan ke toilet.kelas saya 

beristirahat sampai dengan pukul 10.40. Setelah istiarahat pelajaran di lanjut sampai 

dengan pukul 12.00 

 

 Menurut saya PJJ adalah kegiatan yg efesien dalam keaadaan karantina 

pandemi karena tidak perlu secara fisik tapi ada kekurangan yaitu, durasi 

pembelajaranya. karena saat kita belajar secara daring kita perlu melihat layar yang 

bisa membuat mata kita sakit jika melihat terlalu lama. 

 

Sekian dari saya, Wasalamualaikum Wr.Wb. 

  



42 | P a g e  
 

HARI PERTAMA PJJ DI KELAS 8 

Siti Ghaitsa Zahra Azalia (8A – 31) 

 

Halo, nama saya Siti Ghaitsa Zahra Azalia, saya akan bercerita tentang pengalaman 

yang saya alami selama belajar dari rumah di masa pandemi ini. 

 

 Menurut saya belajar dari rumah seperti sekarang ini membuat saya lebih sulit 

dalam menangkap dan mencerna pelajaran, karena melihat layar terlalu lama 

membuat saya pusing dan tidak nyaman saat belajar. Saya juga jadi kurang fokus 

dalam mendengarkan penjelasan bapak atau ibu guru. 

 

Kemudian, saya juga merasa sangat bosan dengan tidak adanya istirahat yang 

biasanya dilakukan di sekolah.  

 

 Kami belajar melalui aplikasi zoom dan google classroom. Tugas yang 

diberikan tidak sebanyak saat belajar di sekolah, tetapi tugas yang diberikan melalui 

internet, sehingga saya menjadi terlalu sering melihat layar. 

 

 

 

 Saya jauh lebih memilih belajar di sekolah daripada belajar di rumah seperti 

sekarang ini. Semoga masa pandemi ini segera berakhir dan kita dapat belajar di 

sekolah lagi seperti biasanya. 

 

Sekian pendapat saya mengenai pembelajaran jarak jauh yang sedang berlangsung 

saat ini, terima kasih. 
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HARI PERTAMA SEKOLAH DARING TAHUN AJARAN 

2020/2021 BERSAMA SMP LABSCHOOL JAKARTA 

Yasha Hadirat Burmeister (8A – 32) 

 

Assalamualaikum wr.wb,  

Nama saya Yasha Hadirat Burmeister dari kelas 8A. 

 

 Di blog ini saya ingin memberikan pengalaman saya tentang hari pertama 

sekolah secara daring, Pada tanggal 13 Juli 2020 kami memulai hari pertama sekolah 

daring melalui Zoom dan Google Classroom. 

 

 

 

 Kami mulai masuk Zoom kelas jam 06.50, di jam pelajaran pertama Pak 

Murdha masuk ke Zoom kelas untuk memberitahu peraturan kelas dan 

membicarakan siapa yang akan menjadi ketua kelas. 

 

 Setelah itu kami mulai belajar sesuai dengan jadwal yang sudah di tentukan 

sampai pukul 09.40, kami diberi waktu istirahat selama 1 jam dari 09.40 sampai jam 

10.40. 

 

 Jam 10.40 kami mulai masuk ke Zoom kelas lagi untuk mata pelajaran terakhir 

Prakarya, kami selesai Online Class pada pukul 12.00. Selesai kelas online, saya 

langsung istirahat dan menyiapkan buku untuk mata pelajaran besok. Tapi kalau 

disuruh memilih saya lebih memilih untuk belajar di sekolah. 
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HARI PERTAMA SEKOLAH DARING 

(Zalfa Malika Arivianti Kasa 8A – 33) 

 

 

 

 Senin, 13 Juli 2020 adalah hari pertama tahun ajaran baru di tahun 2020. Tahun 

ini kita menjalani pembelajaran dengan cara yang berbeda. Tahun tahun sebelumnya 

kita menjalani pembelajaran secara langsung di kelas, tetapi tahun ini kita tidak 

bertemu dalam satu ruangan kelas melainkan kita bertemu secara daring via zoom. 

Di hari pertama kita tidak melakukan banyak hal, kita hanya berkenalan dengan guru 

dan juga teman teman. 

 

 Pada hari pertama tahun ajaran baru 2020, kami juga bermain bersama guru 

dan teman teman. Pukul 6.50 WIB kami diberi perintah untuk bergabung ke ruangan 

zoom untuk absen dan belajar mata pelajaran pertama. Lalu pada pukul 10.20 WIB 

kami diberi waktu istirahat 20 menit sampai pukul 10.40 WIB. Pembelajaran daring ini 

berakhir pukul 12.00 WIB. 

 

  Selain pembelajaran pertama, hari Senin tanggal 13 Juli juga sedang 

berlangsung MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah untuk adik adik kelas 

7. MPLS ini berlangsung selama satu minggu dan ditutup dengan ekspo ekskul. 

 

 Ketika pembelajaran daring berakhir, saya langsung mengistirahatkan mata 

dengan tidur siang setelah makan shalat dzuhur. Jujur, saya merasa lelah setelah 

beberapa jam melihat layer gadget terus menerus. 
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 Di hari pertama ini, saya cukup belajar tentang cara mengoperasikan zoom 

secara maksimal dan juga cara untuk agar lebih fokus di pelajaran pelajaran 

kedepannya. Saya berharap pandemi ini cepat berakhir agar kita bisa cepat cepat 

masuk ke sekolah dan bertemu teman serta guru secara langsung. 

 

Terima kasih, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


