
 

Semangat Belajar dalam 

Pembelajaran Jarak Jauh 
 

Salam sejahtera bagi kita semua. 

  Yang terhormat Ibu Yanti Nuryanti, S.Pd. selaku guru mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, serta siswa – siswi SMP Pandu Bandung yang saya cintai. 

  Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya 

sekarang kita bisa berkumpul meskipun dalam pertemuan jarak jauh. Serta bersyukur 

saya disini bisa menyampaikan beberapa hal kepada semua nya yang hadir disini.  

  Selain itu, tidak lupa untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 

yang masih memberi kita kesehatan di masa pandemi ini, sehingga kita masih bisa 

beraktivitas dengan baik dan dalam keadaan yang sehat.  

Hadirin yang saya hormati dan cintai, 

  Pandemi Covid-19 atau Corona ini adalah pandemi yang mengubah segala 

aspek di dunia saat ini. Perubahan terjadi diantara kita. Dan dengan adanya perubahan 

ini menimbulkan dampak yang sangat berpengaruh bagi semua. Dari bidang kesehatan, 

ekonomi, politik, dan sebagainya. Dan kita sebagai pelajar dan pengajar juga 

mendapatkan kendala dalam masa pandemi ini, sehingga dalam bidang pendidikan pun 

terdapat kendala dan perubahan yang harus kita hadapi. 

  Ya, pandemi ini membuat kita tidak bisa berkumpul langsung dan kita tidak 

bisa melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung, namun itu semua tidak 

menjadi alasan kita untuk patah semangat dalam belajar dan mengajar. Sebagai 

pengajar, harus tetap menjalankan kewajiban nya yaitu mengajar dan mengolah  

 

 



 

 

nilai. Lalu kita sebagai pelajar juga harus tetap menjalankan kewajiban kita yaitu belajar. 

Tidak ada kata berhenti belajar dalam hidup ini. Di masa seperti ini, kita justru 

seharusnya lebih semangat dalam belajar. Walaupun kita tidak bertatap muka langsung, 

kecanggihan teknologi pada masa kini menolong kita dalam proses pembelajaran. Kita 

bisa melakukan proses belajar mengajar dalam jarak jauh yang disebut dengan 

Pembelajaran Jarak Jauh, atau yang disingkat menjadi PJJ. Pembelajaran yang dilakukan 

secara online, dengan menggunakan media digital. Itu semua membantu kita dalam 

masa ini.  

  Dan kita sebaiknya bersyukur karena kecanggihan ini bisa membantu kita serta 

menyelamatkan kita dalam bidang pendidikan, sehingga proses pembelajaran kita tidak 

terhenti hanya karena masa pandemi. Keadaan saat ini menunjukkan bahwa meskipun 

kita belajar dalam jarak jauh, kita tetap bisa belajar, meraih cita-cita, dan semangat 

harus tetap ada dalam diri kita. 

  Masa Pandemi Corona saat ini tidak boleh mematahkan semangat kita untuk 

terus belajar, meraih cita-cita, dan kita harus menjadi penerus bangsa yang bisa 

memajukan negeri ini menjadi lebih baik, kita berusaha agar nanti berguna bagi masa 

depan dan berguna bagi negara. 

  Oleh karena itu, tetap semangat dalam belajar untuk semua siswa-siswi, lalu 

tetap semangat mengajar untuk guru. Laksanakan kewajiban sebaik mungkin, dan 

teruslah berusaha menjadi lebih baik. Dan tetap menjaga kesehatan serta kebersihan 

dimasa pandemi ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan karena berkat-

Nya, kita semua masih diberi kesehatan 

  Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan kepada hadirin, mohon maaf 

apabila ada kesalahan dalam kata-kata, terima kasih atas perhatian dan waktu yang 

telah diberikan.  

Salam Sejahtera, 

Tetap semangat, 

Selamat pagi/siang. 

  



 

  

Simpulan Gagasan, pikiran, pesan 

 

Pandemi Corona yang menyebabkan semua aspek berubah. 

Kita sebagai pelajar dan pengajar mendapatkan kendala dalam 

proses belajar mengajar 

Adanya kecanggihan teknologi ini menyelamatkan kita sehingga bisa 

belajar mengajar melalui media digital (online) 

Maka, dengan adanya pandemi ini tidak boleh mematahkan 

semangat kita semua untuk melaksanakan kewajiban sebagai 

pelajar atau pengajar. 

Harus tetap semangat meraih cita-cita, dan harus melaksanakan 

kewajiban sebaik mungkin. 

Selalu menjaga kesehatan serta kebersihan di masa pandemi ini. 

Selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya 

memberi kita semua kesehatan sampai saat ini. 


