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2. Mempersiapkan teknologi yang 

dibutuhkan 

1. Tanamkan Motivasi yang kuat 

Ada beberapa tips agar kita tetap Gigih 

Mempertahankan Semangat Belajar kita di 

tengah pandemi seperti ini. 

Merujuk Surat Edaran Kepala Dinas Dikpora 

propinsi DIY nomor: 421/02280 tentang 

pembelajaran jarak jauh/ di rumah bagi anak 

sekolah dalam rangka pencegahan 

penyebaran covid 19, maka mulai tanggal 23 

Maret 2020 semua sekolah diwilayah DIY 

menggunakan sistem Pembelajaran Jarak 

Jauh ( PJJ )/ online/ daring. Penerapan 

pembelajaran daring memang menuntut 

kesiapan bagi Bapak/Ibu guru atau peserta 

didik sendiri. Kesiapan yang dibutuhkan 

adalah teknologi yang memadai dan dapat 

diakses dengan mudah.

Suasana yang nyaman juga mencakup 

tentang kerapihan dan kebersihan tempat 

belajar.  Usahakan meja belajar dan 

lingkungan sekitar selalu bersih, buku-buku 

Guru dan peserta didik harus siap beradaptasi 

dengan perubahan pembelajaran yang diatur dan 

dikelola oleh sekolah. Jangan sampai belajar dari 

rumah menjadi beban bagi sebagian peserta didik,  

baik karena alasan jenuh, boros, lebih enak belajar 

di sekolah dan lain sebagainya, namun proses 

belajar dari rumah masih harus dilalui selama 

pandemi ini masih belum dinyatakan berakhir. 

Para peserta didik harus mengetahui 

peralatan-peralatan apa saja yang 

dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran 

jarak jauh. Komputer, laptop, atau gadget 

(HP android) menjadi penting , dan terutama 

juga jaringan internet yang baik.

Agar semangat belajar tetap terus ada, 

maka kita harus memiliki motivasi yang 

kuat, tidak menjadikan aktifitas tersebut 

menjadi beban. Kita dapat menanamkan 

fikiran positif “jika ingin kembali belajar di 

sekolah, maka saat ini harus bersabar 

untuk belajar dirumah, tetap semangat, 

agar rantai penyebaran virus corona 

dapat terputus dan wabah corona segera 

hilang”  atau mungkin dengan motivasi 

positif lainnya.

3. Mengkondisikan Tempat Belajar yang 

Aman dan Nyaman

Penulis : Dra. Theresia Susilorini, M.Pd

Atur waktu belajar dengan teratur. Kerjakan 

dan pahami tugas ataupun materi yang telah 

diberikan oleh Bapak/Ibu guru. Biasakan diri 

untuk tetap belajar dan mengerjakan tugas di 

awal waktu, agar tugas tidak menumpuk dan 

justru akan semakin banyak dan banyak lagi 

karena tiap hari tidak segera kita selesaikan.

6. Jaga Komunikasi dengan Bapak/Ibu guru 

dan teman kelas

4. Mengupayakan Belajar dengan Fokus 

7. Tetap Menjaga Kesehatan Selama Belajar

dan alat tulis tertata rapi. Karena itu akan 

sangat menambah semangat belajar dan 

menjaga kestabilan mood belajar. Apabila 

mood belajar telah rusak, maka kita akan 

malas unuk melanjutkan belajar.

Semoga  pandemi ini segera berakhir, 

sehingga kita semua bisa melaksanakan 

pembelajaran kembali di sekolah seperti 

biasanya. Salam sehat dan tetap semangat 

untuk semuanya

Kesalahan yang sering dilakukan peserta 

didik, sebagaimana dilansir dari Psychology 

Today  adalah tidak fokus ketika melakukan 

pembelajaran daring. Godaan yang sering 

muncul adalah para siswa di tengah 

pembelajaran mengakses media sosial, 

menonton video drama, hingga membaca 

konten-konten berita yang secara implusif 

sering dilakukan tanpa rencana sebelumnya.

Jalin komukasi dengan Bapak/Ibu guru atau 

teman kelas lain. Jika dibutuhkan, perlu juga 

diadakan grup khusus untuk membahas 

tugas yang diberikan Bapak/Ibu guru. 

sehingga, peserta didik tidak malu untuk 

bertanya jika ada kesulitan yang harus 

dihadapi untuk diselesaikan. 

5. Mengatur Manajemen Waktu

Stay Healthy, Stay Safe, and Stay at Home 

.

Kita harus mengatur pola duduk yang benar 

saat menulis atau membaca, melakukan 

senam peragangan sederhana disela-sela 

belajar agar tidak mengalami kram pada 

bagian anggota tubuh. Selain itu, juga sering-

sering minum air putih agar tubuh kita tidak 

terkena dehidrasi .

GIGIH MEMPERTAHANKAN SEMANGAT BELAJAR 
DI MASA PANDEMI
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Walaupun virus Corona dapat bermutasi 

dengan sangat �nggi, kita �dak perlu panik dan 

khawa�r dalam menangani kasus ini. Kita bisa 

mencegah virus Corona dengan berbagai cara. 

Peme/rintah Indonesia juga sudah memberikan 

beberapa penanganan yang wajib kita patuhi. 

Antara lain : Tetap berada dirumah, �dak keluar 

rumah, menghindari kerumunan, selalu mencuci 

tangan, menggunakan masker, dan sekolah, 

bekerjapun dirumah dengan cara sistem daring.  

Kita tahu disaat  pandemi ini siswa dan siswi 

belajar di rumah dengan sistem daring atau 

online. Walaupun begitu kita harus tetap 

semangat saat melakukan pembelajaran tersebut. 

Tidak lupa untuk selalu mengerjakan tugas-tugas 

sekolah dengan baik dan tepat waktu saat 

mengumpulkannya. Dan kita juga harus menjaga 

Nama Corona virus berasal dari bahasa la�n 

corona yang ar�nya adalah mahkota atau 

lingkaran cahaya. Penyakit Virus Corona adalah 

penyakit pernapasan yang dapat menyebar dari 

orang ke orang. Virus yang menyebabkan COVID-

19 adalah coronavirus baru yang pertama kali 

diiden�fikasi selama inves�gasi wabah di Wuhan, 

Cina. Penyakit ini sangat menular dang �ngkat 

mutasinya sangat �nggi.

Pandemi, apa itu pandemi? Dalam KBBI pandemi 

adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-

mana, melipu� daerah geografi yang luas. Wabah 

yang sedang menjangki� di beberapa negara 

adalah Virus Corona atau Covid-19. 

D i s a at  p a n d e m i  i n i  ta k  l u p a  k i ta 

mendekatkan diri dengan Tuhan, berdoa agar 

pandemi ini segera selesai dan �dak ada lagi 

virus yang menjangki� orang-orang. Karena 

dibalik semua ini, pas� ada hikmah yang terselip 

saat pandemi ini. 

kesehatan kita agar terhindar dari virus ini. 

Nah untuk itu, kita harus tetap semangat 

dalam mengahadapi pandemi ini. Dengan di 

rumah saja, mematuhi protokol kesehatan, dan 

melakukan hal-hal produk�f dimasa pandemi, 

adalah hal-hal kecil yang sangat bermanfaat 

bagi kita sendiri. Semoga. 

Saat kita di rumah, pas� kita merasa bosan 

dan suntuk. Bagaimana �dak? Berbulan-bulan 

kita dirumahnya saja tanpa liburan atau 

refreshing ke tempat wisata, hal itu membuat 

kita bosan. Ada beberapa hal yang bisa kita 

lakukan di rumah untuk menghilangkan 

kebosanan, bisa dengan cara hobi kita, seper� : 

menanam tanaman, menyanyi, membaca buku, 

dan lain-lain. Tak hanya itu kita juga bisa 

memebantu orang tua kita membersihkan 

rumah, memasak atau hal lainnya. Yang jelas 

kegiatan tersebut bisa membuat kita menjadi 

produk�f dan �dak bosan. Atau kita juga bisa 

mengiku� lomba-lomba online yang tersedia. 

Lumayankan untuk menghilangkan kebosanan, 

siapa tau mendapatkan hadiah tak terduga?.

GIGIH DIMASA PANDEMIGIGIH DIMASA PANDEMIGIGIH DIMASA PANDEMI
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Dengan kondisi demikian maka guru-guru 

Kuliner dituntut untuk berkarya dan berkreasi 

untuk mensiasa� pelaksanaan pembelajaran jarak 

jauh ini secara bijaksana. Walaupun menggunakan 

sistem daring/online tujuan dari pelaksanaan KBM 

mata pelajaran kejuruan harus tersampaikan secara 

maksimal. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan 

saling berbagi atau sharing ke guru-guru Kuliner 

yang lain sehingga menemukan cara yang tepat 

bagaimana pelaksanaan daring/online untuk mata 

pelajaran praktek  ini berjalan  dengan mencapai 

Saat ini Covid-19 sedang pandemi di 
seluruh negara di dunia. Semua sektor 

terdampak oleh adanya pandemi 
tersebut, tak terkecuali sektor 

pendidikan. Di Indonesia pada saat ini 
pendidikan dilaksanakan secara jarak 

jauh atau menggunakan sistem 
daring/online. Hal ini dilakukan untuk 

mengan�sipasi  penyebaran virus 
Covid-19.

 Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh 

dengan sistem daring/online ini bukan tanpa 

masalah dan kendala. Keterbatasan sarana 

prasarana pendukung daring/online yang dimiliki 

khususnya peserta didik dan umumnya semua 

pihak yang berkepen�ngan dalam berlangsungnya 

KBM menjadikan pembelajaran jarak jauh ini �dak 

bisa dilaksanakan dengan baik. Apalagi bagi sekolah 

SMK seper� program keahlian Kuliner yang 

menekankan pembelajaran praktek dibandingkan 

pembelajaran teori, pelaksanaan pembelajaran 

jarak jauh ini belum bisa mendukung sepenuhnya  

tujuan dari pelaksanaan KBM mata pelajaran  

kejuruan. Dengan kata lain tujuan pembelajaran 

mata pelajaran kejuruan �dak tercapai dengan 

maksimal. 

tujuan yang diharapkan. Sharing dapat dilakukan 

melalui MGMP Tata Boga  �ngkat sekolah, MGMP 

Tata Boga Kabupaten Sleman, maupun MGMP Tata 

Boga provinsi DIY. Selain itu bisa mengiku� group 

kelompok Kuliner yang beranggotakan Kuliner  di 

Indonesia. Guru-guru Kuliner juga pula belajar dari 

media sosial bagaimana cara memberikan 

pembelajaran praktek supaya tersampaikan ke 

peserta didik. 

Dalam menerapkan pembelajaran jarak 

jauh ini  guru harus pula memahami kondisi peserta 

didik, sehingga guru dapat memadukanan memilih  

model, media, alat dan bahan praktek untuk 

pembelajara jarak jauh seper� apa yang akan 

digunakan,  sehingga peserta didik  dapat 

m e l a ku ka n nya  d e n ga n  m u d a h  d a n  g u r u 

memperoleh tujuan yang diharapkan. Tidak ada 

is�lah terpuruk dan pasif dalam usaha menstransfer 

ilmu pengetahuan bagaimanapun kondisnya. Untuk 

itu mari kita bersama-sama tetap semangat, tetap 

berkarya untuk kemajuan Kuliner di SMK Negeri 2 

Godean, sehingga tujuan dari sekolah SMK untuk 

menjadikan peserta didik siap dalam bekerja, 

berwirausaha ataupun melanjutkan kuliah dapat 

terwujud. 

BERKARYA BERSAMA DISAAT PANDEMI COVID-19 
UNTUK KEMAJUAN KULINER SMK N 2 GODEAN

Disusun oleh : Imania Prihmadhoni, S.Pd
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Tetap Cantik Saat PandemicTetap Cantik Saat PandemicTetap Cantik Saat Pandemic
Pandemic covid-19 mengharuskan kita untuk melakukan social distancing 
bahkan sampai harus lock down beraktifitas didalam rumah. Tentu saja itu 
membuat kita terutama kaum wanita yang sering melakukan perawatan di 
Salon jadi terhalang. Tentu saja kulit wajah, tubuh dan rambut harus dijaga 
meskipun cuma dirumah, jangan sampai dirumah malah badan jadi tak 
terawat ya alias burik. Oohh No…

i d r a s i  a d a l a h  p o n d a s i 
mendasar untuk sel-sel kulit 
yang sehat. Seperti tanaman 
akan mati tanpa hidrasi. 

Demikian pula, sel-sel kulit akan memburuk 
dengan cepat tanpa hidrasi yang memadai. 
Maka dari itu minum air putih sangat bagus 
untuk menghindarkan kulit de-hidrasi. Air putih 
dapat digunakan sebagai pelembab alami kulit 
juga. 

Tenang gaes… kami dari jurusan kecantikan 
SMK Negeri 2 Godean punya solusi nihh 
TETAP CANTIK SAAT PANDEMIC. Yuk 
simak tips perawatan yang bisa kalian lakukan 
di rumah aja dengan. 

1.  Minum air putih

2.  Rutin membersihkan wajah

3.  Menggunakan pelembab
J a ngan berpikir untuk menghemat krim 

pelembap karena alasan kamu 
hanya di rumah dan tidak 
membutuhkannya. Meski di 

rumah, tetaplah aplikasi krim 
pelembap siang dan malam karena kulit 
membutuhkannya. Justru ini waktu yang baik 
untuk krim pelembap bekerja secara maksimal, 
karena krim pelembap tidak terintervensi 
dengan polusi atau cahaya matahari terlalu 
lama. Krim pelembab tidak hanya diwajah saja, 

Te t a p  l a k u k a n  r u t i n i t a s 
membersihkan wajah. Meski di 
rumah dan tidak terpapar 
polusi, bukan berarti wajah 
t idak dibers ihkan.  Tetap 
bersihkan wajah dengan sabun pembersih yang 
cocok dengan jenis kulit wajah. Lakukan ini 
setiap pagi dan malam hari sebelum tidur. Bilas 
dengan air, lalu keringkan. 
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Salah satu cara terbaik 
untuk terlihat cantik dan 
tampak segar  adalah 
memiliki cukup tidur. Jika 
selama ini kamu selalu tidur terlambat 
(begadang), sementara tetap harus bangun di 
pag i  ha r i ,  i n i l ah  s aa tnya  kamu  b i s a 
mendapatkan t idur yang cukup. Tidur 
memainkan peran mendasar dalam menjaga 
imunitas tubuh dan agar wajah jadi lebih cantik.

Hal yang tak kalah penting dirawat adalah 
rambut, dengan cara minimal keramas dua hari 
sekali kemudian ditambah vitamin atau bisa 
juga membuat masker sendiri dirumah dengan 
bahan yang ada dikulkas seperti seledri. 
Caranya seledri diblender 
kemudian oleskan pada 
rambut, tunggu 15 menit 
lalu bilas.

5.  Tidur cukup

4. Masker wajah
Selain pelembab dan 
pembersih masker juga 
berperan penting pada 
wajah sebagai peremajaan. 
Se lama pandemi  ka l ian 
bisamengaplikasikan masker 
dengan bahan alami yang bisa didapat di kulkas 
seperti menggunakan putih telur yang berfungsi 
untuk mengangkat komedo. Caranya putih telur 
dioleskan pada wajah tunggu sampai kering, 
angkat lalu bilas. Selain itu madu juga bisa 

6.  Merawat rambut
 

digunakan untuk melembabkan wajah dengan 
dioleskan pada seluruh wajah tunggu 15 menit 
angkat bilas. Untuk yang mempunyai kulit 
berminyak bisa menggunakan tomat yang 
dihaluskan oleskan pada wajah tunggu 15-20 
menit angkat bilas hingga bersih. 



Bicara Tokoh
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Pada 14 Maret 1862, Pangeran Antasari 

diangkat sebagai Sultan Banjar dengan gelar 

Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Dengan 

gelar tersebut, Pangeran Antasari dinobatkan sebagai 

pemimpin pemerintahan, panglima perang sekaligus 

pemuka agama ter�nggi. Meskipun demikian, 

Pangeran Antasari �dak hanya dianggap sebagai 

Sultan Banjar karena beliau juga diangap sebagai 

pemimpin Suku Ngaju, Maanyan, Siang, Sihong, Kutai, 

Pasir, Murung, Bakumpai dan suku lainya yang berada 

di pedalaman sepanjang Sungai Barito, baik yang 

beragama Islam maupun Kaharingan. Pangeran 

Antasari diangkat sebagai Raja Banjar setelah Sultan 

Hidayatullah di�pu Belanda dengan terlebih dahulu 

menyandera Ratu Si� (Ibunda Pangeran Hidayatullah) 

kemudian mengasingkan keduanya ke Cianjur.

Pangeran Antasari adalah pahlawan yang 

dikenal sangat gigih melawan penjajah, yakni bangsa 

Belanda. Beliau langsung menyerukan kepada seluruh 

rakyat, para panglima Dayak, para pejuang, alim 

ulama, dan bangsawan Banjar untuk melawan 

penjajah. Pangeran Antasari dengan 300 prajuritnya 

pernah menyerang tambang batu bara milik Belanda 

di Pengaron pada 25 April 1859.

Pernahkah kalian memerha�kan gambar 

pahlawan yang ada dalam uang kertas nominal dua 

ribu rupiah? Siapa nama pahlawan tersebut? Yaps, 

benar sekali! Beliau adalah Pangeran Antasari.

Dengan bantuan dari para panglima dan 

pengikutnya se�anya, Pangeran Antasari terus 

melawan Belanda. Pangeran Antasari menyerang pos-

pos Belanda di Martapura, Hulu Sungai, Riam Kanan, 

Tanah Laut, Tabalong, hingga sepanjang sungai Barito 

sampai ke Puruk Cahu.

Belanda berkali-kali membujuk Pangeran 

Antasari untuk menyerah, namun Sang Panembahan 

Amiruddin Khalifatul Mukminin itu tak pernah  

sekalipun menyerah.

Perjuangan Pangeran Antasari harus berakhir 

ke�ka beliau wafat pada 11 Oktober 1862 di usianya ke-

75. Beliau wafat dikarenakan penyakit cacar dan paru-

paru yang dideritanya.

Pangeran Antasari telah dianugerahi gelar 

sebagai Pahlawan Nasional dan Kemerdekaan oleh 

pemerintah Republik Indonesia berdasarkan SK No. 

06/TK/1968 di Jakarta, tertanggal 27 Maret 1968.

 Lalu apa hikmah yang bisa kita pe�k 

dari sosok Pangeran Antasari? Tentu saja bukan 

berjuang melawan penjajah seper� masa lampa 

karena Indonesia telah merdeka. Namun, kita bisa 

berjuang dengan cara yang berbeda. Pangeran 

Antasari adalah sosok pahlawan yang gigih dalam 

memperjuangkan impiannya. Sifat gigih inilah yang 

dapat kita teladani. Di era modern ini, kita harus gigih 

dalam mencapai cita-cita. Jangan mudah menyerah 

hanya karena rintangan menghadang. Ubahlah 

rintangan menjadi tantangan sehingga kita semangat 

dalam menghadapi tantangan tersebut. Akan ada 

kepuasan Ke�ka kita mampu menghadapi rintangan 

yang menghadang. 

Pangeran Antasari wafat di tengah-tengah 

pasukannya tanpa pernah menyerah, tertangkap, 

apalagi ter�pu oleh bujuk rayu Belanda.

D i k u � p  ( d e n g a n  p e r u b a h a n )  d a r i : 

h�ps://nasional.okezone.com/read/2020/10/11/337

/2291720/mengenal-pangeran-antasari-sultan-

banjar-yang-gigih-melawan-penjajah?page=2 
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Thinking in a particular pattern creates a 
"mental path", the mental path affects our 
attitude and our behavior, and these reflect our 
personality and character. In other words, our 
thoughts affect our attitude which affect our 
actions which determine our habits which 
reflects our character, as Imam Al-Ghazali said, 
"habits eventually become character".

Habits are formed through repetition, until the 
actions become second nature; they end up as 
unconscious behavior, automatic reactions. 
William Shakespeare said;

"You're what you repeatedly do".

Aristotle, once said:

What is done repeatedly is a habit.

Virtuous character emanates from good habits 
and good habits emanate from resisting 
n e g a t i v e  t e m p t a t i o n s .  G o o d  h a b i t s , 
unfortunately, seem so much easier to give up 
than bad habits. Bad habits are like a 
comfortable bed; easy to get into but difficult to 
get out.

"First, we make our habits, then our habits make 
us".

Aristoteles pernah mengatakan:

Kebiasaan itu dibentuk melalui pengulangan, 
sampai setiap tindakan menjadi sifat yang 
kedua; yang akhirnya menjadi perilaku tak 
sadar, dan bereaksi secara otomatis. William 
Shakespeare mengatakan;

Apa yang dilakukan berulangkali itulah 
kebiasaan.

-------------------------------------------------

"Anda adalah apa yang anda lakukan berulang 
kali".

"Awalnya kita membuat kebiasaan, lalu 
kebiasaan itu akan menciptakan diri kita".
Berpikir dalam pola tertentu menciptakan "jejak 
mental", jejak mental ini akan mempengaruhi 
sikap dan perilaku kita, dan kemudian 
mencerminkan kepribadian dan karakter kita. 
Dengan kata lain, pikiran kita mempengaruhi sikap 
kita, sikap kita mempengaruhi �ndakan kita, 
�ndakan kita menentukan kebiasaan kita, dan 
kebiasaan kita mencerminkan karakter kita, 
sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Ghazali: 
"Pada akhirnya kebiasaan itu menjadi watak".

PILAR
QUOTE
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Pandemi Covid-19 pada akhir tahun 
2019 mengemparkan dunia. Saat ini wabah 
covid-19 belum mereda di Indonesia. Ribuan 
orang meninggal karena virus tersebut. 
Pandemi mengubah banyak hal dalam 
kehidupan kita, dari aktivitas kita, kebiasaan 
kita, pekerjaan kita dan lain-lain. Mungkin 
dalam hati kita pernah bertanya kapan Tuhan 
akan menolong kita? Kapan Tuhan menolong 
negara dan dunia agar terbebas dari virus ini? 
Pertanyaan-pertanyaan seperti itu bukanlah 
pertanyaan baru sepanjang sejarah iman 
Kristen. Dalam Perjanjian Lama, Ayub pun 
pe rnah  be rgumu l  dengan  be ra tnya 
penderitaan yang ditanggungnya (Ayub 7). 
Dalam Perjanjian Baru, ketika Yesus berdoa di 
taman Getsemani, sebelum penangkapan-
Nya, Yesus pun mengalami pergumulan, "Ya 
Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah 
cawan ini lalu dari pada-Ku, tetapi janganlah 
seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti 
yang Engkau kehendaki” (Matius 26:39). 
Rasanya naluri manusia ingin agar semuanya 
berjalan baik adanya. Terlalu nyaman pada 
zonanya. Jika hidup bisa dibuat mudah, 
mengapa perlu susah? Tapi inilah hidup, suka 
dan duka adalah pengalaman yang tak bisa 
dipisahkan dari kehidupan manusia. Masa 
pandemi menjadi masa yang luar biasa bagi 
kita untuk merefleksikan diri. Sejauh mana kita 
sudah berserah diri, mempercayakan hidup 
kita kepada kehendak Tuhan?.

Menghadapi kondisi sulit memanglah 
tidak mudah, contohnya kita dihadapkan pada 
pola kebiasaan hidup baru yakni “new normal'. 
Kebiasaaan baru manusia untuk menerapkan 
pola hidup bersih dan sehat, seperti 3M 
(memakai masker, menjaga jarak minimal 1,5 
meter dan mencuci tangan pakai sabun) ini 
juga tidak mudah dilakukan dan juga 
diperlukan semangat dan kedisiplinan dalam 
menjalaninya. Seringkali upaya-upaya kita 
untuk berpikir positif dan bersikap optimis 
dipatahkan kembali oleh keadaan.

Kalau kita kembali pada peristiwa 
ketika Yesus berdoa di taman Getsemani 
sesudah Dia melaksanakan perjamuan 
malam terakhir bersama para murid (Matius 
26:39), kita tahu bahwa Yesus sedang 
mempersiapkan diri untuk melaksanakan 
tugas besar yakni membebaskan manusia 

Belajar dari  Bunda Maria yang 
mengatakan "aku ini hamba Tuhan, terjadilah 
padaku menurut kehendak-Mu" atau dalam 
bahasa latin sering kita kenal "fiat mihi 
secundum Verbum Tuum" (Lukas 1:38) kita 
diingatkan betapa pentingnya usaha kita 
sebagai hamba Tuhan serta kepasrahan kita 
menghadapi situasi yang tidak mudah. Bunda 
Maria menghadapi situasi yang tidak mudah 
ketika Allah menghendakinya mengandung 
secara tidak wajar dari Roh Kudus padahal 
sebelumnya Bunda Maria belum menikah 
(Bdk. Lukas 1). Hal ini tentu perlu kerelaan 
hati untuk menerima kehendak Allah yang 
terkadang tidak sesuai dengan apa yang 
menjadi kehendak kita. Namun Bunda Maria 
mampu menyelesaikan semua tugas dari 
Allah dengan elegan sampai garis akhir 
berkat  kepasrahan,  per juangan dan 
kerendahan hatinya.

Sebagai pelajar, terkadang kita juga 
menghadapi sebuah situasi yg mengerikan 
dan tidak ada jalan keluar, namun belajar 
seperti Yesus, Bunda Maria dan Ayub, ketika 
kita berani menghadapi, menyelesaikan dan 
menyerahkan semua kepada kehendak 
Bapa ,  k i ta  semua akan  menga lami 
kebangkitan atau kemenangan dalam kata 
lain semua berjalan dengan baik sesuai 
dengan kehendakNya, diperlukan sikap yang 
berani, kepasarahan dan kerendahan hati. 
karena Tuhan tidak akan memberikan 
tantangan melebihi kekuatan kita. Tuhan tidak 
akan meninggalkan kita karena penyertaan-
Nya akan tetap ada sampai selama-lamanya. 
Tuhan memberkati kita semua 

dari dosa dalam rangka melaksanakan tugas 
dari Bapa. Di situ ditunjukan bagaimana 
Yesus mengalami ketakutan sebagai 
manusia dan mencoba menyerahkan semua 
yang akan terjadi kepada Bapa yang 
mengutus-Nya. Meskipun Yesus juga Allah 
namun tidak lepas pula Yesus adalah 
manusia yang merasakan rasa takut. Namun 
hal itu menjadi sebuah bukti bahwa Yesus 
menyerahkan pada kehendak Bapa dan taat 
sepenuhnya kepada Bapa. Dari Yesus kita 
bisa belajar untuk  memahami banyak hal 
kehendak Tuhan dalam hidup. Mencoba 
bangkit dan berjuang, berdamai dengan diri.

“Fiat Mihi Secundum Verbum Tuum”

Beranda Spiritual

Chris�na Picca Yusmasari, S.Pd.
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Lebih dari 6 bulan berlalu, seluruh dunia 
hidup dengan bayang-bayang virus. Virus yang 
bernama Covid-19 itu memporak-porandakan 
tatanan kebiasaan manusia di seluruh dunia. 
Virus yang tak terlihat dan belum ditemukan 
vaksinnya. Banyak negara yang kewalahan dalam 
menanganinya, tak terkecuali Indonesia.

Indonesia menjadi negara yang juga 
terkena dampak dari adanya virus corona. 
Beberapa sektor mengalami dampak yang cukup 
mengerikan. Kesehatan, ekonomi, pendidikan, 
pariwisata dan banyak sektor lain terkena 
dampaknya. Tenaga kesehatan yang kewalahan, 
p e r u s a h a a n  ya n g  t u t u p  m a u p u n  ya n g 
memberhen�kan tenaga kerjanya sebagai 
l a n g k a h  m e m i n i m a l i s i r  p e n g e l u a ra n , 
pembelajaran jarak jauh yang membuat siswa, 
guru dan orang tua kesulitan serta penutupan 
tempat wisata menjadi hal yang banyak ditemui 
akhir-akhir ini. Termasuk larangan beribadah di 
tempat ibadah.

Mempertebal keimanan dan ketaqwaan

Semua terkena dampaknya. Tagar 
#dirumahaja yang menggema berhasil membuat 
beberapa orang mengurangi ak�vitasnya di luar 
rumah. Tetapi seiring berjalannya waktu, tagar 
yang berisi ajakan untuk tetap berada di rumah, 
ini mulai membuat orang-orang mengalami stres 
karena terlalu lama di rumah. Problem lain selain 
stres karena suasana yang ditemui hanya itu-itu 
saja adalah stres karena �dak ada pemasukan 
yang bisa menjaga dapur agar tetap mengebul. 
Pada akhirnya kejenuhan yang terakumulasi 
membuat banyak orang yang keluar rumah dan 
mencari suasana baru.

Selain itu, sebagai pribadi yang beriman 
kita perlu meningkatkan iman dan taqwa kita 
sebagai usaha menjalin hubungan antara hamba 
dengan Tuhannya. Pada dasarnya, ini adalah 
sesuatu yang paling utama. Ada atau �daknya 

Dalam menghadapi kondisi demikian, 
kita tetap harus menjaga kesehatan diri, 
keluarga, serta orang-orang yang kita sayangi. 
Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat 
sesuai anjuran pemerintah merupakan salah 
satu usaha agar kita bisa menjaga diri. Beberapa 
diantaranya adalah mengenakan masker saat 
keluar rumah, menerapkan e�ka batuk dan 
bersin, selalu cuci tangan pakai sabun dan lain 
sebagainya. 

Disamping itu pula, kita harus bisa 
meningkatkan ketaqwaan kepada Allah meski 
berhadapan dengan pandemi. Meningkatkan 
ketaqwaan kepada Allah berar� kita dituntut 
untuk lebih fokus dalam memperha�kan dan 
melaksanakan apa yang Allah perintahkan serta 
menjauhi apa yang Allah larang. Sebuah dasar 
yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-
hari oleh yang “mengaku” beriman.

Dalam ayat yang sama (Q.S Al Baqarah [2] : 
286), dilanjutkan bahwa se�ap orang akan 
mendapat  pahala  (dar i  kebaj ikan)  yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 
kejahatan) yang dikerjakannya. Seper� yang kita 
ketahui bahwa kita akan mendapatkan balasan 
yang se�mpal dari apa yang telah dilakukan. 
Dengan demikian, kita perlu mencoba untuk 
menyeimbangkan hubungan kita terhadap Allah 
dan hubungan terhadap manusia. Tingkatkan 
hubungan dan kepedulian sosial kita, karena 
dampak  dar i  pandemi  in i  banyak  yang 
membutuhkan uluran bantuan.

Ingatlah dalam sebuah ayat (Q.S Al 
Baqarah [2] : 286) yang menyatakan bahwa Allah 
�dak membebani seseorang melainkan sesuai 
dengan kesanggupannya. Dalam ayat tersebut 
disampaikan secara jelas oleh Allah agar manusia 
�dak mudah putus asa.  Karena dari ayat tersebut 
b isa  k i ta  s impulkan bahwa ke�ka Al lah 
memberikan ujian kepada hamba-Nya, maka 
yakinlah bahwa Allah telah menyiapkan kekuatan 
yang lebih bagi hamba-Nya untuk bisa melewa� 
ujian tersebut. Termasuk ujian Allah berupa 
pandemi ini.

Maka, sebagai pribadi yang beriman ada 
banyak hal yang harus kita lakukan saat pandemi 
ini. Selain menerapkan perilaku hidup bersih dan 
sehat serta memberlakukan protokol kesehatan, 
kita juga harus bisa meningkatkan kepedulian 
sosial kita. Dengan meningkatkan kepedulian 
sosial maka bisa dipas�kan kita sedang berproses 
menjadi orang yang bertaqwa. Menjadi manusia 
yang peduli terhadap sesama, karena Allah 
semata.

pandemi ini, kita harus memupuk keimanan agar 
iman kita tumbuh subur dalam sanubari. Terlebih 
disaat adanya pandemi seper� sekarang, maka 
kita harus meyakini  bahwa pandemi ini 
merupakan salah satu ujian hidup yangdiberikah 
oleh Allah Swt. yang harus bisa kita lalui. 

MENYIKAPI PANDEMI SEBAGAI HAMBA YANG BERIMAN
Oleh: Luthfi Alaudin Afif, S.Pd.

Beranda Spiritual
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1. Wadana (Januari)

4. Widada (April)

5. Widarpa (Mei)

6. Wilapa (Juni)

9. Wurana (September)

2. Wijangga (Februari)

3. Wiyana (Maret)

10. Wujana (Oktober)

11. Wujala (Nopember)

12. Warana (Desember)

8. Wanana (Agustus)

A. Wulan utawi Sasi:

7. Wahana (Juli)

B. Dinten:

4. Kliwon  : 8 

6. Jum'at   : 6 

3. Hanggara (Selasa)

1. Pon      =  Jenar 

3. Kliwon =  Kasih

4. Legi     =  Manis 

1. Radite (Ahad)

3. Selasa   : 3 

5. Legi       : 5

2. Senin    : 4 

4. Rabu      : 7 

C. PEKENAN/WETON 

D. Neptu Weton:

Neptunipun dinten:*

6. Sukra (Jumat)

2. Wage   =  Cemengan. 

2. Soma (Senin)

1. Pahing : 9 

3. Wage    : 4 

4. Buda (Rabu)

5. Kamis     : 8 

5. Respa� (Kamis)

7. Tumpak (Sabtu)

7. Sabtu     : 9

1. Ahad     : 5 

5. Pahing =  Abritan

2. Pon       : 7 

Sawuku umure 

seminggu, cacahe Wuku 

ana 30, yaiku :

4. Wuku Kuranthil

6. Wuku Gumbreng

13. Wuku Langkir

1. Wuku Shinta

3. Wuku Wukir

8. Wuku Warigagung

E. Arane Wuku

2. Wuku Landhep

5. Wuku Tolu

7. Wuku Warigalit

9. Wuku Julungwangi

10. Wuku Sungsang

11. Wuku Galungan

12. Wuku Kuningan

15. Wuku Julungpujut

16. Wuku Pahang

17. Wuku Kuruwelut

18. Wuku Marakeh

21. Wuku Maktal

22. Wuku Wuye

23. Wuku Manakil

24. Wuku Prangbabat

25. Wuku Bala

20. Wuku 

Medhangkungan

26. Wuku Wungu

28. Wuku Kulawu

27. Wuku Wayang

14. Wuku Arandhasiya

29. Wuku Dhukut

19. Wuku Tambir

Januari, Februari, Maret, 

April, Mei, Juni, Juli, 

Agustus, September, 

Oktober, Nopember, 

Desember

30. Wuku Watugunung

F. Arane Sasi Masehi:

I. Arane Windu

G. Arane Sasi Jawa lan 

Sasi Arab

Sura : Muharam 

Mulud : Rabiul awal 

Jumadilakhir : 

Jumadiltsani 

Bakdamulud : Rabiul 

akhir 

Jumadilawal : Jumadil ula 

Rejeb : Rajab 

Ruwah : Sya'ban 

Pasa : Ramadhan 

Dulkaidah/sela/apit : 

Zulkaidah 

Besar : Zulhijah 

 

H. Arane Taun

Alip, Ehe, Jimawal, Je, 

Dal, Be, Wawu, Jinakir

Sawal : Syawal 

Sapar : Syafar 

Sepuluh = Dasa

Loro     = Dwi

Sewu     = Sasra

Nem       = Sad

J. Arane Wilangan

Siji       = Eka

Wolu      = Asta

Satus ewu = Sakethi

Sayuta = Sayuta

Telu      = Tri

Papat    = Catur

Lima      = Panca

Sanga    = Nawa

Pitu       = Sapta

Satus    = Sata

Adi, Kuntara, Sangara, 

Sancaya

Sepuluh ewu = Saleksa

Jam 21:00 : Wayah Sirep 

Bocah

Jam 01.00 : Wayah 

Lingsir Wengi

Jam 04:00 : Wayah 

Bedhug Subuh

Jam 09:00 : Wayah 

Tengange

Jam 18:30 : Wayah 

Surub/Candrikala

Jam 06:00 : Wayah Byar

Jam 03:00 : Wayah Fajar 

Sidik (Bang-Bang Wetan)

Jam 15:00 : Wayah 

Lingsir Kulon

K. Arane Wayah

Jam 05:00 : Wayah Saput 

Lemah

Jam 13:00 : Wayah Luhur

Jam 16:00 : Wayah Asar

Jam 12:00 : Wayah 

Bedhug

Jam 17:30 : Wayah 

Tribalayu

Jam 10:00 : Wayah 

Wisan Gawe

Jam 17:00 : Wayah 

Tunggang Gunung

Jam 19:00 : Wayah 

Bakda Magrib

Jam 19:30 : Wayah Isya'

Jam 20:00 : Wayah 

Bakda Isya'

Jam 23:00 : Wayah Sirep 

Wong

Jam 24:00 : Wayah 

Tengah Wengi

L. Arane Kiblat

Kidul = Daksina

Kulon = Pracima

 

Lor = U�ara

Wetan = Purwa
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Kagem pengenget-enget kula aturaken sebatan wulan lan dinten Jawi, 
piyantun Jawi sampun ngantos ninggalaken Jawinipun.



Dapur Kreatif

     Suasana pagi ini tampaknya mulai sangat sepi, 

kegiatan-kegiatan banyak yang terhenti. Sejak 

munculnya virus corona atau sering disebut pandemi 

covid-19 di Indonesia ini banyak sekali karyawan-

karyawan kantor yang harus bekerja dari rumah. 

Bahkan, dampaknya sampai ke anak sekolah yang 

harus belajar online dirumah sampai batas waktu yang 

belum ditentukan. Nyatanya, pandemi covid ini bukan 

hanya mematikan bagi manusia saja, tetapi juga 

mematikan segala perekonomian masyarakat dengan 

mematuhi gerakan #Dirumahsaja. 

     Dalam kondisi wabah virus corona ini kegiatan 

sekolah yanto harus dilalui secara online dirumah. 

Sebab pemerintah menyatakan bahwa kegiatan 

sekolah dilaksanakan secara daring dirumah. Karena 

keterbatasan akses internet yanto sering sekali harus 

naik ke bukit dekat desanya sekedar untuk mencari 

sinyal. Bahkan karena orang tuanya tidak mempunyai 

uang untuk membeli kuota internet ia harus meminjam 

milik tetangga agar dapat mengirim tugas-tugasnya. 

Saat waktu kenaikan kelas tibapun nilai yanto 

merupakan nilai yang tertinggi daripada siswa-siswa 

yang lain. Ia pun berkeinginan masuk ke sekolah 

favorit. Tetapi tidak untuk orang tuanya mereka merasa 

sangat kesulitan biaya. Walaupun begitu semangat 

yanto tidak pernah putus begitu saja. 

     “ pak bu yanto akan mencoba mencari uang sendiri 

agar bisa membantu meringankan beban biaya sekolah 

yanto, lalu yanto dapat meneruskan cita-cita yanto.” 

ucap yanto. 

    “ jangan nak bapak dan ibu saja yang akan berusaha 

sekuat tenaga untuk mencari uangnya.” jawab bapak 

yanto. 

  “ tapi pak yanto tidak apa-apa kalau harus menunggu 

satu tahun lagi agar bisa bersekolah di SMA itu.” tegas 

yanto. 

     Ada seorang anak laki-laki yang tinggal di sebuah 

desa terpencil, anak itu bernama yanto. Yanto 

merupakan anak yang tumbuh di keluarga kurang 

mampu. Ia duduk dibangku kelas 3 SMP didesanya. 

Yanto merupakan salah satu dari banyak siswa yang 

sangatlah pandai. Ia selalu mendapatkan nilai yang 

sangat memuaskan. Dia juga pribadi yang mudah 

bergaul, baik hati, suka menolong, serta sopan santun 

terhadap siapapun entah itu dilingkungan sekolah 

maupun dilingkungan masyarakan tempat ia tinggal. 

Di sekolahnya yanto banyak mendapatkan piala 

penghargaan karena kecerdasanya. 

     “ sama sekali tidak bu justru yanto sangat senang 

membantu meringankan beban bapak dan ibu.” jawab 

yanto. 

     “ yasudah bapak dan ibu izinkan kamu membantu 

bekerja.” jelas bapak yanto.

     “ alhamdulillah, baik pak bu terimakasih atas izin 

yang bapak dan ibu berikan kepada yanto.” jawab yanto 

kepada bapak dan ibunya.

     2 bulan berlalu ternyata kerja keras yanto 

membuahkan hasil ia dapat mengumpulkan uang untuk 

mendaftar SMA yang ia inginkan. Yanto sangat bahagia 

bahkan bapak dan ibunya pun juga ikut bangga atas 

pencapaian kerja keras anaknya yang hanya dengan 

menjadi buruh serabutan. Jadi, ia tidak harus menunggu 

satu tahun untuk melanjutkan sekolahnya karena 

pendaftaran sekolah akan dimulai pada awal bulan 

depan dan dia masih belum terlambat untuk mendaftar. 

     Saat pendaftaran dimulai yanto memberikan 

persyaratan pada petugas. Terkejutlah petugas karena 

nilai yanto sangat bagus bahkan hampir 100 semua. 

Seketika petugas merasa bahwa yanto perlu diberikan 

apresiasi maka petugas memperlihatkan nilai yanto 

kepada kepala sekolah. Saat kepala sekolah tersebut 

menihat nilai yanto ia pun langsung tidak tanggung-

tanggung menyiapkan proposal beasiswa prestasi yang 

akan diberikan kepada yanto. Kepala sekolah pun 

memperintahkan petugas untuk memanggil yanto 

beserta ayahnya. Petugas pun memangil yanto dan 

ayahnya untuk datang ke ruang kepala sekolah. Awalnya 

ayahnya yanto sangat kebingunggan dan benar saja saat 

kepala sekolah membicarakan bahwa yanto langsung 

mendapat beasiswa prestasi tanpa melalui pendaftaran 

yanto dan sang ayah sontak bersujud syukur atas apa 

yang yanto dapatkan. Yanto pun sangat bahagia atas 

pencapaiannya tanpa kerja keras, usaha, dan doa dari 

orang tuanya dia tidak akan menjadi seperti ini. 

     “ apa kamu tidak malu, melihat teman-teman mu 

bersekolah sedangkan engkau malah berkerja?.” tanya 

ibu yanto. 

     Usaha yang dilakukan dengan kerja keras dan doa 

tidak akan pernah menghianati hasil yang akan tertuang 

nantinya. Pandemi pun jika dibiarkan akan tetap saja 

menyerang. Kita boleh belajar dirumah bekerja dirumah, 

tetapi kita tidak boleh menyerah akan suatu keadaan 

yang sedang dialami serta, kita harus tetap semangat 

untuk tetap gigih mengejar cita-cita walaupun dimasa 

pandemi dan semangat untuk tetap melawan ganasnya 

covid-19.  

Gigih Dimasa Pandemi 
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Pilar Pikir

Tempat mengasah pikir para insan literat akademika yang reliabel.

Mendatar Menurun

1 Ekspresi atau perubahan wajah 2 Ketepatan nada dalam bernyanyi
3 4 Fasilitas yang dimiliki di tempat tujuan wisata

5 Gambar yang ada unsur anekdot/kelucuan, sindiran
6 Cabang matema�ka dengan teori bilangan 7 Karya lukis tampak nyata
8 Bilangan berpangkat 9 Zaman dengan periode Tersier  dan Quarter

13 Kerangka kayu untuk memasang kanvas 10 Topik dalam debat
14 Lambang nada 11 Xièxiè (Indonesia)
15 Salah satu jenis manusia purba 12 Pacific Area Travel Associa�on
19 Dorongan dari dalam diri 16 Is�lah lain dari tulisan
20 Waktu luang (Inggris) 17 Kebalikan dari perpangkatan
21 Grafik fungsi kuadrat 18 Laut yang dibelah oleh Nabi Musa AS
25 Jenis busana tradisional wanita Indonesia 21 Ciri khas dari kebaya Betawi
26 Gabungan dari ��k-��k 22 Karya seni rupa tradisional dua dimensi
27 Kalimat perintah 23 Kiblat umat Islam
28 Nǐ hǎo (Indonesia) 24 Nilai suatu keindahan
30 Pilihan kata 29 Paduan beberapa nada yang harmonis

Budaya ras Deutero Melayu dari Indocina utara 

berupa perkakas dan senjata besi

1 2

3 4

5

6 7

8

9

10 11 12 13

14 15 16

17

18 19 20

21 22 23

24 25 26

27

28 29

30

Dapatkan hadiah menarik berupa paket kuota internet kepada lima orang pemenang TTS Pilar Pikir. Kirim 
jawaban Anda melalui  . Batas akhir pengiriman jawaban tanggal 31 Januari 2021. h�ps://bit.ly/2LuvlfD
Pemenang akan diumumkan satu bulan berikutnya melalui website: smkn2godean.sch.id dan bulle�n pilar pada 
edisi selanjutnya. 
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Teras 
Nada



P E M E R S A T U I N S A N L I T E R A T
A K A D E M I K A Y A N G R E L I A B E L
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