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Pandemi Covid 19 masih melanda Indonesia dan bahkan dunia. Wabah ini masih terjadi dak
tidak tahu kapan akan berakhir. Segala aktivitas manusia terkendala dan tidak bisa berjalan
dengan normal. Semua lini kehidupan terganggu dengan adanya Covid 19 ini. Sektor yang
menjadi pemikiran pemerintah diantaranya adalah pendidikan, karena hampir semua orang
beraktivitas di dunia pendidikan.

Pada tahun pelajaran 2020/2021 dunia pendidikan mengalami cobaan yang sangat berat yang
diakibatkan oleh Covid 19. Siswa tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Siswa dan
guru mengadakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kegiatan ini awalnya sangat berat, guru
harus belajar menyampaikan secara virtual dan siswa harus menerima pelajaran secara virtual
juga. Guru dipaksa belajar komputer dan siswa harus belajar bagaimana menerima pelajaran
dengan sistem pembelajaran jarak jauh.

Pada saat ini SMP Negeri 2 Demak telah beradaptasi dengan keadaan. Tidak mungkin sekolah
akan berdiam diri untuk menunggu kapan Covid akan berlalu. Sekolah mengadakan kegiatan
blended learning dan semua guru melakukan kegiatan ini. Pada saat pembelajaran guru dan
siswa sudah mampu untuk beradabtasi, hingga tiba saatnya kegiatan PAS (Penilaian Akhir
Semester). Kegiatan penilaian akhir semester dilaksanakan selama 2 minggu. Minggu yang
pertama dilaksanakan untuk tes offline yaitu kegiatan tes manual yang dilaksanakan di sekolah.
Sedangkan untuk tes online dilaksanakan seminggu sesedahnya. Untuk tes online
dilaksanakan pada tangga 24 Nopember - 30 Nopember 2020.

Pada saat proses pembelajran maupun pelaksanaan tes, semua warga sekolah selalu
berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari masuk ke halaman sekolah, ada
petugas dari SMP 2 Demak yaitu satgas Covid 19 sudah memindai suhu setiap siswa yang
masuk dan meminta mereka untuk selalu menjalankan 3 M, yaitu menjaga jarak, mencuci
tangan, dan memakai masker. Siswa masuk ke sekolah dengan sistem ganjil dan genap.

Semoga sistem pembelajaran ini bisa mengurangi penyebaran virus yang sedang melanda
dunia. Generasi penerus harus tetap dijaga agar kemajuan bangsa dan negara tetap terjaga.
Covid 19 harus dilawan dengan terus menjaga protokol kesehatan dan selalu berdoa tentunya.
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