
EDIS
I X

VI

T.A
 2021-2

022

BERPRESTASI
PADA MASA PANDEMI

BERPRESTASI 
PADA MASA PANDEMI

KREATIVITAS DAN INSPIRASI SISWA-SISWI IMMACULATAKREATIVITAS DAN INSPIRASI SISWA-SISWI IMMACULATA

LAPORAN UTAMA

LAPORAN KEGIATAN

WAWANCARA

ENGLISH PAGE

SISWA BERPRESTASI

CERPEN

SINOPSIS BUKU

SINOPSIS FILM

PUISI

OPINI

ZODIAK REMAJA

LAPORAN UTAMA

LAPORAN KEGIATAN

WAWANCARA

ENGLISH PAGE

SISWA BERPRESTASI

CERPEN

SINOPSIS BUKU

SINOPSIS FILM

PUISI

OPINI

ZODIAK REMAJA

LAPORAN UTAMA

LAPORAN KEGIATAN

WAWANCARA

ENGLISH PAGE

SISWA BERPRESTASI

CERPEN

SINOPSIS BUKU

SINOPSIS FILM

PUISI

OPINI

ZODIAK REMAJA



SUSUNAN REDAKSI

Pelindung
Sr. M. Ancilla OSF

Pembimbing
Pak. Sahala, Pak. Joko
Bu. Titik, Pak. Doni

Layout
Sahala & Joko

Redaktur 
Tim Jurnalistik

DARI REDAKSI

 

Wawancara Orang Tua .............................. 7

Prestasi Di Tengah Pandemi ....................... 11

Marsudirini Cawang Berhasil Meraih 

DAFTAR ISI

Gadget Jalan Alternatif   ............................. 1

Juara Pada Lomba Short Movie ................ 12

Kegiatan Expo Tahun 2021 .......................... 4

Si Peraih Medali Emas .................................. 6

Wawancara Siswa Berprestasi ................... 9

Kisah Dibalik Pandemi ................................. 13

Siswa Berprestasi ........................................... 17

Salam Buletin!! Halo semuanya, Kembali lagi nih dengan 

Majalah Kreasi , kali ini Majalah Kreasi sudah 

mencapai edisi ke 16 lho! Akhirnya kami para tim 

redaksi berhasil membuat sebuah karya yang berasal 

dari jerih payah kami sendiri. Tentu tidak mudah dalam 

mencapai ini semua terdapat banyak pengorbanan yang 

telah kami keluarkan untuk melewati segala rintangan 

untuk menuju kesuksesan ini. Puji Syukur kami 

panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa karena 

telah senantiasa memberikan segala curahan ide 

kreatif di dalam pemikiran kami melalui orang orang 

sekitar kami. Terima kasih juga kepada semua nya yang 

telah ikut berpatisipasi dalam pembuatan majalah ini, 

mungkin tanpa kalian majalah ini tidak akan sempurna. 

Tema edisi yang kami angkat adalah “Berprestasi pada 

masa Pandemi”, tema ini kita angkat karena banyak nya 

perubahan di zaman yang biasa disebut milenial 

terutama dalam penggunaan teknologi yang dimana 

pendidikan zaman sekarang banyak yang melalui 

teknologi entah itu untuk mencari informasi, 

pembagian ulangan dan pemberian tugas secara online, 

bahkan sampai ada bimbel online. Semoga majalah ini 

dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian. Kami juga 

bersedia menerima segala kritikan dan saran dari kalian 

semua untuk menjadikan edisi majalah Kreasi 

berikutnya lebih baik lagi. Terima kasih dan selamat 

membaca semuanya, Enjoy ya!



Laporan Utama

GADGET JALAN ALTERNATIF 
 

Di masa pandemi sekarang ini, hampir 
semua orang yang bekerja maupun 
yang bersekolah memanfaatkan 
gadget atau peralatan elektronik 
lainnya untuk menjalani aktivitas dan 
mengerjakan tugas-tugas. Termasuk 
juga anak-anak muda zaman 
sekarang, mereka lebih cenderung 
mengandalkan penggunaan gadget 
untuk memenuhi berbagai keperluan 
harian. Selain itu, mereka juga sering 
menggunakan berbagai media sosial 
dalam gadget untuk memperbanyak 
teman online maupun untuk belanja 
online. Tentu hal ini tidak asing lagi 
bagi kita dan menjadi suatu hal yang 
wajar, karena setiap orang memiliki 
pandangan yang berbeda-beda 
dalam memanfaatkan teknologi untuk 
bersosialisasi maupun untuk bekerja. 
Seiring dengan perkembangan 
teknologi, gadget menjadi salah satu 
hal yang tidak terlupakan bagi 
masyarakat terutama remaja. 
Sebelum pergi ke suatu tempat, salah 
satu hal yang pasti mereka ingat 

adalah membawa handphone (HP). 
Hal tersebut seringkali dialami oleh 
anak muda zaman sekarang tanpa 
disadari.  

Masa-masa pandemi yang kita 
hadapi hingga detik ini, mendorong 
setiap lapisan masyarakat untuk 
beradaptasi dengan perkembangan 
teknologi. Bahkan bisa dibilang, kita 
telah memasuki era digital. Mungkin 
tidak semua orang punya peralatan 
canggih seperti laptop, komputer, dan 
HP. Selain itu, karena keterbatasan 
dalam hal ekonomi dan keuangan 
yang mereka miliki, mereka agak sulit 
untuk mencari akses internet terutama 
masyarakat yang tinggal di daerah 
pedalaman seperti kampung atau 
desa-desa. Terkadang untuk mencari 
sinyal internet saja, mereka harus naik 
pohon atau pergi ke tempat yang 
lebih tinggi. Bahkan, mungkin ada 
juga yang masih mengerjakan tugas 
di kertas lalu dikirim foto dan 
dikumpulkan pada form 
pengumpulan tugas. Tentu hal ini 

1



sedikit merepotkan bagi para guru 
karena harus mengecek tugas yang 
para murid kumpulkan bercampuran. 
Ada yang mengerjakan dari lembar 
kerja perangkat lunak aplikasi seperti 
Ms. Word dan ada juga yang di buku 
tulis. Hal ini juga menjadi tantangan 
bagi anak muda untuk mencoba 
beradaptasi dengan hal yang baru.  

Meskipun sulit untuk beradaptasi 
dengan teknologi, tidak menutup 
kemungkinan bagi anak muda zaman 
sekarang untuk memunculkan ide dan 
inovasi menarik lainnya melalui 
perkembangan-perkembangan yang 
telah ada. Pihak pemerintah juga turut 
serta mendukung perkembangan 
teknologi saat ini. Salah satunya, 
mereka menyediakan layanan 
internet gratis khususnya bagi para 
pelajar pengguna telkomsel. Hal 
tersebut memberikan keuntungan dan 
dapat membantu mereka dalam 
proses belajar. Sehingga proses 
belajar dan bekerja dapat tetap 
terlaksana 
dengan 
media yang 
telah ada.  

 

Generasi 
muda zaman 
sekarang 
tentu lebih 
menyukai hal 
yang praktis 
dan cepat 
jadi. Di era digital ini, tentu banyak 
orang menggunakan internet sebagai 
jalan alternatif lain untuk mengerjakan 
berbagai aktivitas dan tugas melalui 
berbagai referensi yang ada. Bisa 
dibilang, internet menjadi cadangan 
otak kedua bagi manusia. 
Sebenarnya, masa pandemi ini tidak 
sepenuhnya merugikan bagi generasi 
muda. Mereka justru dapat 

mempelajari lebih banyak hal baru 
melalui media-media hasil 
pengembangan di bidang teknologi, 
informasi, dan komunikasi.  

Perkembangan-perkembangan 
tersebut dapat membawa dampak 
positif bagi generasi muda, salah 
satunya yaitu, generasi muda dapat 
lebih terampil dalam hal komputerisasi 
maupun digitalisasi. Keterampilan 
yang mereka miliki tersebut tentu tidak 
semata dipajang atau didiamkan 
begitu saja. Namun, dengan 
keterampilan yang mereka miliki, 
orang lain yang mengetahui hal 
tersebut mungkin saja dapat tertarik 
dan dapat merekrut mereka untuk 
bekerja di suatu bidang tertentu. Hal 
ini, dapat memberikan peluang yang 
besar bagi generasi muda dalam 
mengembangkan tenaga kerja 
manusia untuk investasi jangka 
panjang dan demi kemajuan suatu 
bangsa. Selain itu, generasi muda juga 
dapat mampu menciptakan 

lapangan 
pekerjaan 

sendiri agar 
dapat 

bermanfaat 
dan dapat 
menampung 

para 
pemuda lain 
yang masih 

mencari 
pekerjaan.  

Dilihat dari 
yang telah dilakukan tersebut, para 
generasi muda juga dapat semakin 
mengembangkan dan mengasah 
kemampuan yang mereka miliki. 
Mengapa bisa begitu? Hal tersebut 
tentu jelas dikatakan dalam bonus 
demogra, dimana jumlah usia 
produktif akan semakin meningkat, 
dan proporsi usia muda semakin kecil, 
serta lanjut usia belum banyak. Bonus 
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demogra ini akan dialami oleh 
bangsa Indonesia kurang lebih pada 
tahun 2020-2030. Oleh karena itu, para 
generasi muda harus memanfaatkan 
berbagai peluang-peluang yang ada 
selagi masih bisa dicapai dan masih 
dalam usia produktif. Peluang tersebut 
perlu dimanfaatkan agar dapat 
memajukan perekonomian bangsa 
dan tidak terjadi pengangguran di 
masa yang akan datang. 

Di sisi lain, ternyata perkembangan 
teknologi, informasi, dan komunikasi 
tidak selamanya memberikan 
dampak positif bagi generasi muda. 
Terkadang, sering kali kita masih 
menemukan hal-hal yang kurang 
layak untuk di contoh salah satunya 
seperti kasus bullying. Kasus tersebut 
menjadi hal yang paling sering muncul 
di kalangan anak muda. Tentu tidak 
enak jika kita menjadi salah satu dari 
korban bullying. Salah satu penyebab 
kasus tersebut yang paling sering yaitu, 
media sosial.  

 

Penggunaan media sosial, biasanya 
memberikan kita kebebasan untuk 
berekspresi, menyalurkan kelebihan, 

maupun hal unik menarik lainnya yang 
kita miliki. Memang benar, hal tersebut 
dapat membantu kita juga dalam 
mengembangkan kelebihan dan 
bakat kita. Namun terkadang, ketika 
kita meng-upload suatu postingan, 
akan muncul yang namanya 
komentar netizen. Entah itu positif 
maupun negatif. Satu komentar 
negatif saja sudah membuat banyak 
gosip atau isu-isu yang dapat 
menyebar luas. Padahal 
kenyataannya belum tentu benar. 
Inilah yang menjadi permasalahan 
anak muda zaman sekarang. Mereka 
mudah sekali percaya pada komentar 
yang dipublikasikan tanpa pikir 
panjang terlebih dahulu. Sehingga 
menimbulkan konik yang 
berkepanjangan. 

Generasi muda sekarang menjadi 
generasi milenial. Instagram, Tiktok, 
Youtube, Twitter, menjadi aplikasi yang 
paling sering mereka andalkan. 
Dengan tersedianya aplikasi tersebut, 
mereka lebih sering menghabiskan 
waktu dengan duduk dan bermain 
gadget. Namun, alangkah baiknya 
jika mereka memanfaatkan gadget 
sebagai media untuk mencari sumber 
informasi yang positif dan dapat 
memberikan wawasan luas bagi 
mereka. Budaya literasi juga mereka 
perlukan agar tidak sembarangan 
memberikan opini terutama di depan 
publik. Selain melalui internet, sumber 
literasi yang dapat mereka 
manfaatkan dapat berupa aplikasi 
seperti smart library atau E-Perpus 
yang kini telah tersedia dalam play 
store atau app store. 

 

Oleh : Divani Evangeline Hutama 
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KEGIATAN EXPO TAHUN 2021 
 

Dimulai di hari Rabu tanggal 10 

November dimana kita melakukan 

sebuah technical meeting yang 

membahas tentang lomba-lomba apa 

saja yang akan kita laksanakan dan 

peraturan-peraturan yang akan kita 

laksanakan di EXPO IMMACULATA tahun 

2021 bersama dengan peserta lomba, 

guru-guru yang menjadi panitia dan 

anggota OSIS yang menjadi panitia dari 

EXPO IMMACULATA tahun 2021.  

Hari pertama EXPO IMMACULATA kita 

melaksanakan lomba Mobile Legend 

sebanyak 3 Match dan menggunakan 

sistem BO 1 (Best Of One) dan 1 Match 

PUBG Mobile. Di mulai jam 13:00 sampai 

dengan jam 17:10 setelah match 

terakhir dari pihak panitia EXPO 

IMMACULATA dan anggota OSIS 

melaksanakan technical meeting 

dengan peserta lomba EXPO 

IMMACULATA internal atau dari siswa 

siswi SMP Marsudirini Cawang yang kita 

laksanakan selama satu jam dan disitu 

kita membahas lomba yang kita akan 

laksanakan saat EXPO IMMACULATA 

internal berlangsung dan juga 

peraturan-peraturan setiap lomba.  

Hari kedua EXPO IMMACULATA kita 

melaksanakan lomba Mobile Legend 

sebanyak 3 Match dan menggunakan 

sistem BO 1 (Best Of One)  dan 1 Match 

LAPORAN KEGIATAN
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PUBG Mobile dan di mulai jam 13:00 

sampai dengan jam 17:10 dan setelah 

seluruh match berakhir panitia EXPO 

IMMACULATA dan anggota OSIS 

melaksanakan rapat untuk hari terakhir 

dan di rapat tersebut membahas teknis 

untuk lomba melukis dan membahas 

tentang pembagian jam untuk setiap 

lomba.  

Hari ketiga EXPO IMMACULATA kita 

melaksanakan lomba Mobile Legend 

sebanyak 2 Match dan masing-masing 

match menggunakan sistem BO 3 (Best 

Of Three) untuk menentukan juara 1,2 

dan 3 , 1 Match PUBG Mobile dan 

Lomba Melukis yang dilaksanakan 

menggunakan zoom. Di mulai dari jam 

08:00 sampai dengan jam 11:30 dan 

12:00 melaksanakan penutupan melalui 

aplikasi zoom dengan para peserta 

lomba , guru-guru dan kepala sekolah.  

Setelah kegiatan EXPO IMMACULATA 

eksternal, OSIS dan panitia EXPO 

IMMACULATA melaksanakan lomba 

EXPO IMMACULATA yang dimulai dari 

tanggal 15 November sampai dengan 

17 November.  

Hari pertama EXPO IMMACULATA 

internal kita melaksanakan 2 Match 

PUBG Mobile dan 3 Match Mobile 

Legend menggunakan sistem BO 1 (Best 

Of One). Di mulai jam 13:00 sampai 

dengan jam 17:00 dan di hari pertama 

OSIS sudah menentukan siapa juara dari 

lomba PUBG Mobile karena OSIS hanya 

memberikan 2 Match untuk PUBG 

Mobile.  

Hari kedua EXPO IMMACULATA internal 

kita melaksanakan 5 Match Mobile 

Legend menggunakan sistem BO 1 (Best 

Of One). Dan di hari ketiga kita 

melaksanakan 2 Match Mobile Legend 

menggunakan sistem BO 3 untuk 

menentukan juara 1,2,3 dan 

pemberitahuan juara melalui wali kelas.  

           

 

       Oleh : Ralph Gregory Altheo 

Simorangkir/9D
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SI PERAIH MEDALI EMAS 
 

 
 

Greysia Polii dan Apriyani Rahayu 

adalah pemenang bulu tangkis 

ganda putri. Mereka berhasil meraih 

medali emas pada Olimpiade Tokyo 

2020. Memenangkan perlombaan 

tidak mudah. Kita harus berjuang, 

sehingga kita dapat apa yang kita 

inginkan. Tentu kita harus melewati 

masa-masa yang sulit, dimana kita 

merasa rendah, trauma, dan terpuruk. 

Apapun pasti ada prosesnya, tidak 

langsung instan berhasil. Begitu juga 

dengan perjuangan Greysia Polii dan 

Apriyani Rahayu, sehingga meraih 

medali emas. 

 Pada saat Olimpiade London 

2012, Greysia Polii berkesempatan 

tampil. Namun ia harus skandal, 

sehingga pihak penyelenggara 

memutuskan untuk mendiskualikasi. 

Pada saat Olimpiade Rio 2016, 

Rekannya Nitya Krishinda Maheswari 

mengalami cedera lutut parah hingga 

membuat ia memutuskan untuk 

pensiun. Greysia Polii sempat ingin 

menyerah. Keputusan itulah yang 

membuatnya dipasangkan dengan 

Apriyani Rahayu pada tahun 2017. 

Sejak saat itu, mereka mulai meraih 

prestasi untuk Indonesia. Mereka tidak 

putus asa hingga berhasil. Dari kisah 

Greysia Polii dan Apriyani Rahayu kita 

dapat menyimpulkan bahwa, sesuatu 

itu pasti ada prosesnya dan selama 

kita bejuang, pantang menyerah, dan 

antusias, kita bisa berhasil. 

Oleh : Nikita 7A 
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WAWANCARA
 

 

 

WAWANCARA  ORANG TUA 
Wawancara menggenai pendidikan di masa pandemi (pelajaran daring) 

 

IDENTITAS NARASUMBER 

Nama     : Anne Tiur Simamora  (Orang tua dari Juan 9A)  

Tempat tanggal lahir   : Parapat,30 maret 1974  

Hobi                                          : Membaca 

 

Pewawancara (P) : Selamat siang 

ibu,sebelum saya memulai wawancara pada 

siang hari ini,saya ingin berterima kasih 

kepada ibu karena sudah meluangkan 

waktu untuk kami wawancara.  

Narasamuber (N) : Iya,sama – sama 

P : Baik jika begitu,sebelum saya memulai ke 

pertanyaan ini,saya ingin bertanya 

tentang nama lengkap Ibu,tempat dan 

tanggal lahir ibu,serta hob i ibu.  

N : Nama saya Anne Tiur Simamora,saya 

lahir di Parapat,tanggal 30 Maret 

1974,hobi saya itu membaca.  

P : Baik ibu,untuk pertanyaan pertama 

,siapa yang menemani atau 

memperhatikan anak ibu untuk belajar 

secara daring? 

N : Saya sendiri yang menemani an ak 

saya,karena bapaknya kerja.  

P : Bagaimana cara ibu untuk memastikan 

bahwa anak ibu menggikuti pelajaran 

dengan baik dirumah?  

N : Saya biasanya akan menegur anak 

saya,ketika sedang pelajaran tetapi dia 

malah bermain handphone dan 

membuka hal yang lain -lain (diluar 

pelajaran).  

P : Untuk selanjutnya ,d ikarenakan anak ibu 

sedang belajar dirumah,dimana 

biasanya anak ibu melakukan pjj 

(ruangan)? 

N : Anak saya biasanya belajar di dekat 

ruang tamu atau bisa di bilang ruang 

keluarga.  
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P : Baik, apa saja upaya yang  ibu lakukan 

untuk menghindari rasa bosan anak 

ibu,ketika sedang menggikuti 

pembelajaran secara daring ini?  

N : Karena PJJ jadi anak saya harus 

menghadap laptop dengan durasi yang 

lama,maka saya terkadang menyuruh 

dia untuk berjalan sebentar keluar untuk 

menghirup udara segar dan melihat 

pemandangan diluar agar matanya tidak 

lelah.  

P : Menurut ibu apakah belajar secara online 

ini memberi keuntungan untuk anak ibu 

seperti membuat nilai anak ibu menjadi 

lebih baik atau malah membuat anak ibu 

malas sehingga me ndapat nilai yang 

lebih rendah?  

N : Ya,karena sedang belajar dirumah pasti 

saat ada ulangan atau tugas,pasti guru 

menghimbau untuk menggerjakan tugas 

atau ulangan secara mandiri dan 

jujur,tapi namanya dirumah pasti ada 

terkadang kalo sedang tugas melihat k e 

internet,menurut saya itu wajar 

saya,tetapi juga terkadang ada pelajaran 

yang tidak mencapai kkm padahal sudah 

belajar dirumah.  

P : Menurut ibu apa saja hal yang harus di 

perbaiki dalam kegiatan pembelajaran 

jarak jauh ini,agar siswa dapat belajar 

dengan  optimal?  

N : Untuk anak saya si mungkin harus lebih 

disiplin ya,seperti membuka kamera saat 

pelajaran,untuk memastikan bahwa 

memang anak murid berada di dengan 

laptop serta memastikan mereka belajar 

dengan baik.  

P : Kapan si anak ibu boleh menggikuti 

pemb elajaran di sekolah?atau bahkan 

sekarang anak ibu sudah memulai 

ptm(pembelajaran tatap muka)?  

N : Anak saya sudah melakukan ptm 

sekarang.  

P : Menggapa ibu memperbolehkan anak 

ibu untuk belajar secara tatap muak di 

sekolah,padahal masih banyak kasus 

covid -19 di Indonesia?  

N : Ya tentu saja karena pemerintah sudah 

membolehkan untuk belajar tatap 

muka,dan mungkin kalo dibilang masih 

banyak kasus covid ya sebenarya tidak 

apa-apa jangan bersembunyi atau 

beralasan karena takut dengan covid 

saja si,namanya wabah pasti akan tetap 

saja ada untuk sekarang.  

P : Baik ibu,sebenarnya pertanyaan tadi 

adalah pertanyaan terakhir untuk sesi 

wawancara ini,jika begitu sebelum 

menutup  mungkin ada saran ibu untuk 

pjj ini? 

N : Saya harap si anak-anak dapat lebih 

displin dalam pj j dan jujur terhadap diri 

sendiri saja si,kerana sedang pjj jadi anak 

terkadang bangun 5 menit sebelum 

pelajaran mulai.  

P : Baik ibu,terima kasih telah menggikuti 

wawancara pada hari ini,semoga ibu 

selalu diberikan kesehatan yang baik ya 

ibu.  

N : Sama – sama nak,tetap semangat untuk 

pjj ya. 

P : Terima kasih ibu.  

 

IDENTITAS PEWAWANCARA :  
 Wawancara ini dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari :  

Pewawancara : Amelia Alfieta Deliar 9B/02  

                         : Andreas Rangga 8B/04  

Pencatat         : Markus Turnip 9C/1 6 

                        : Louis Andanara 7B/11  
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WAWANCARA SISWA BERPRESTASI   
Berprestasi di Tengah Pandemi 

 

 

IDENTITAS NARASUMBER & PEWAWANCARA: 
A. Identitas Narasumber  

Nama     : Eirene Christi  

Tempat tanggal lahir   : Jakarta, 6 Juli 2007 

Alamat    : jl harapan jaya no. 20, Jakarta Timur.  

 

B. Identitas Pewawancara  

Pewawancara    : Maria Nichola D.Solapung  

Pencatat Jawaban  : Cathlea Kyara Renata dan Evan Dave Habel 

Dokumentasi    : Alexander Darnell Andhika Hutabarat. 

 

❖ P : Selamat siang Ka Eirene, kami dari 

Jurnalistik SMP Marsud irini mau izin 

untuk meminta waktu Kakak sebentar 

untuk diwawancarai.  

❖ N : Siang, iya boleh, wawancara dalam 

rangka apa ya?  

❖ P : Iya, begini kak, kami Jurnalistik SMP 

Marsudirini diberi tugas oleh guru kami 

untuk mewawancarai salah satu siswi 

berprestasi  

❖ N : Oh iya, boleh  

❖ P : Terima kasih kak, sebelum masuk ke 

pertanyaan, boleh tahu identitas kayak?  

❖ N : Nama saya Eirene Christi, lahir di 

Jakarta pada tanggal 6 Juli 2007  

❖ P : Oke Terima kasih kak, kita langsung 

masuk ke pertanyaannya ya.  

❖ P  : Sebagai siswi berprestasi apakah kak 

Eirene nyaman dengan kegiatan sekolah 

pada masa pandemi ini? Dan apa saja 

kegiatan yang kakak lakukan saat 

melakukan PJJ dan juga saat selesai PJJ? 

❖  N : Kegiatan pada masa pandemi ini 

tentunya ada plus minusnya tersendiri , 

tapi dengan adanya pembelajaran dari 

rumah ini saya cukup merasa nyaman 
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walaupun pembelajarannya menjadi 

kurang efektif.  

❖ N : Kegiatan sehari - hari saya selama PJJ 

adalah menden garkan penjelasan - 

penjelasan dari guru dan mencatat hal 

hal yang penting sesuai dengan 

materinya. Terkadang juga saya 

menjawab pertanyaan pertanyaan yang 

guru saya ajukan.  

❖ N : Lanjut selesai PJJ saya hanya 

melaksanakan aktivitas sehari hari saya 

seperti biasanya.  

❖ P : Okee, kalo boleh tahu kemana saja 

biasanya kak  Eirene melakukan kegiatan 

di luar sekolah?  

❖ N : untuk sekarang saya masih 

meminimalisir kegiatan saya diluar 

rumah, tetapi terkadang saya keluar 

untuk bermain di tempat tempat seperti 

Mall, toko  buku dan mengikuti kegiatan 

di gereja saya.  

❖ P : Kapan dan jam berapa kak Eirene 

melaksanakan PJJ. dan kapan kak  Eirene 

belajar selain diluar jam PJJ?  

❖ N : Saya melaksanakan PJJ mulai dari jam 

7.10 sampai pukul 12.30 atau jika ada 

kegiatan tertentu bisa sampai jam 2 

siang.  

❖ N : Kalau di luar jam PJJ , terkadang saya 

belajar di sore dan malam hari , 

khususnya jika di hari esoknya ada 

ulangan.  

❖ P : Wahh, sebagai siswi berprestasi, 

kenapa harus tekun dalam belajar dan 

apa alasannya?  

❖ N : Karena bagi saya ilm u sangat penting 

bagi masa depan saya dan orang tua 

saya juga berpesan bahwa hanya dengan 

ilmu dan pendidikan saya bisa meraih 

atau menggapai cita cita saya.  

❖ P : Siapa yang biasanya memberikan kak  

Eirene dukungan dan motivasi dalam 

meningkatkan prestasi sekolah? 

❖ N : Saya bersyukur dengan adanya peran 

Orang tua , sahabat - sahabat serta 

beberapa motto yang suka memberi 

dukungan dan motivasi untuk 

meningkatkan prestasi saya.  

❖ P : Bagaimana tips atau kiat kakak  Eirene 

agar dapat belajar maksimal dan menjadi 

siswa berprestasi dimana pandemi ini?  

❖ N : Walau dalam masa pandemi ini kita 

diwajibkan belajar dari rumah, tetapi hal 

ini tidak menutup kemungkinan kita  

untuk berprestasi. menurut saya kita 

masih bisa berprestasi di masa pandemi 

ini apalagi  dengan adanya  dukungan 

dari keluarga, itu yang membuat saya 

makin semangat untuk meraih prestasi 

prestasi walau hanya dalam masa 

pandemi ini  

❖ N : Nah tipsnya mungkin kita bisa 

mengatur waktu kita dengan baik, kita 

harus tau kapan waktu untuk belajar dan 

juga kapan waktu  kita untuk main dan 

bersenang senang.  

❖ P : Makasih kak buat tipsnya, dan itu tadi 

semua pertanyaan kita untuk kakak  

❖ P : Terima kasih banyak atas waktu yang 

Kak  Eirene berikan, Selamat siang  

❖ N : Selamat siang. 

 

KELOMPOK : 1  
1. Maria Nichola D. Solapung  
2. Cathlea Kyara Renata  
3. Alexander Darnell Andhika Hutabarat 
4. Evan Dave Habel 
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Prestasi Di tengah Pandemik  

 

 

IDENTITAS NARASUMBER & PEWAWANCARA: 
Nama     : FRANCESKA GABRIELLA SHERLEEN PAGARDIN  

Tempat tanggal lahir   : JAKARTA 9 SEPTEMBER 2009 

Kelas    : 7D  

 
B. Pewawancara  
Wawancara ini dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari :  

Pewawancara   : Marvela Karlin  

Pencatat    : Stella Celina  

Dokumentasi    : Ralph Gregory A.S 

 

P :  Apa dorongan kamu untuk mengikuti 

lomba menggambar di tengah 

pandemik?  

N : Karena aku ingin menunjukkan bakatku 

pada orang - orang bahwa kita masih 

dapat berkarya di tengah pandemi.  

P : Siapa yang mendukungmu hingga 

menj adi siswa berprestasi seperti 

sekarang?  

N : Orangtua yang mendukung saya hingga 

saya dapat menjadi seperti sekarang.  

P : Apa kamu pernah mengikuti les?  

N  : Saya diberikan kursus setelah orangtua 

lihat hasil gambar saya.  

P   : Dimana kamu belajar menggambar?  

N  : Guru privat.  

P   : Kapan kamu mulai belajar/mahir dalam 

bidang menggambar?  

N   : Saya mulai bisa menggambar pada 

umur 7 - 8 tahun -an.  

P   : Mengapa kamu memilih untuk belajar 

menggambar?  

N   : Karena saya merasa berbakat dalam 

seni melukis.  

P   : Bagaimana kamu mengembangkan 

bakat tersebut?  

N     : Dengan berlatih terus - menerus, 

mengikuti lomba - lomba dalam 

bidangnya, dan sanggar.  
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SMP MARSUDIRINI CAWANG BERHASIL MERAIH JUARA 
PADA LOMBA SHORT MOVIE 

 

Pada tanggal 1 November 2021, Sekolah 

Menengah Atas Marsudirini Bogor 

mengadakan berbagai macam lomba. 

Salah satu di antaranya adalah lomba 

membuat short movie dengan tema 

“Jadilah Suara Bukan Gema”. SMP 

Marsudirini menunjukkan 

keikutsertaannya dengan memilih 

sepuluh murid kelas IX (sembilan). Berikut 

adalah nama murid yang ikut 

berpartisipasi dalam lomba. 

- Maria Nichola D. Solapung sebagai 

Riani 

- Gabrielle Mischa Kenidy sebagai 

Vanessa 

- Gabrielle Davida Goenarto sebagai 

Adeline 

- Bryan O’neill Alim sebagai Kang 

Hasan 

- Yohanes Andaru Raditya H sebagai 

Pak Daru 

- Eirene Christi sebagai Iren 

- Rita Rahmawati Hanuka sebagai 

Hanuka 

- Nikolaus Arya Kristiawan sebagai Arya 

- Santo Renus sebagai Santo 

- Janice Ivania sebagai Janice 

Short movie atau lm pendek yang dibuat 

selama kurang lebih seminggu ini 

menceritakan tentang Riani yang berasal 

dari keluarga kurang mampu. Namun, ia 

selalu mengikuti tren agar bisa bergaul 

dengan Vanessa dan Adeline sampai ia 

‘kehilangan identitas’. Pada tanggal 11 

November 2021, video ini ditayangkan di 

kanal youtube ‘SMA Marsudirini Bogor’, 

mereka mendapatkan komentar positif 

dari para juri. “Jujur lm ini menarik dan 

paling sesuai dengan tema.”, kata salah 

satu juri. “Film ini cukup oke, dalam arti 

bagaimana editing di sini cukup bisa 

dinikmati”, lanjutnya. 13 November 2021 

adalah hari pengumuman pemenang 

dari berbagai macam lomba yang 

diadakan oleh SMA Marsudirini Bogor. 

Dan ternyata, perjuangan mereka 

menghadapi berbagai kendala tidak sia-

sia. Mereka berhasil meraih juara 

pertama. Senang dan bangga seketika 

dirasakan oleh mereka. Dan sebagai 

pemenang, mereka mendapatkan uang 

dan sertikat.  

 

 

Oleh : Annya Kalyani Liauw
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KISAH DI BALIK PANDEMI 
Oleh Kezia Destavina  

Juara I Cipta Cerpen BKSN, Bulah Bahasa dan Hari Pangan Sedunia 

 

   Pagi hari, pagi yang sangat cerah 

hari itu. Diriku terbangun dari tidur, 

mendengar suara ayam berkokok, 

melihat matahari bersinar terang, 

disambut dengan wangi masakan ibu. 

Aku menjalani hari itu dengan baik, 

dengan penuh semangat. Pada sore 

hari, ayahku membaca berita yang 

ada di internet. Berita ini sudah 

tersebar luas dimana-mana. 

 

   “Wah, apakah benar akan 

diadakan libur dua minggu dari 

pemerintah? Tetapi kita hanya boleh 

di rumah saja, tidak boleh ke mana-

mana.” Ayahku berbicara. 

 

   “Informasi dari sekolah kakak juga 

begitu, pah. Anak-anak belajar dari 

rumah masing-masing melalui alat 

komunikasi yang ada.” Ibuku 

menyahut. 

 

   Aku sangat senang ketika 

mendengar berita tersebut, aku 

hanya tahu bahwa aku akan libur dua 

minggu. Tetapi aku tidak tahu 

mengapa diadakan libur panjang ini. 

Aku pun mencoba untuk ikut 

membaca berita dari internet seperti 

yang dibaca oleh ayah dan ibuku. 

Dan ternyata alasannya karena 

terdapat virus dari luar negeri yang 

datang ke Indonesia yaitu virus 

Corona. Aku dan keluargaku selalu 

mengantisipasi situasi di rumah dan 

berusaha untuk tetap di rumah saja, 

agar kami tidak terpapar virus 

tersebut. 

 

   Di sinilah kisahku saat pandemi 

dimulai. Perkenalkan, namaku 

Zefanya Putri Gabriella. Biasanya 

dipanggil Zefa. Saat ini aku duduk di 
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kelas 1 SMP. Pada saat awal-awal 

masa pandemi, aku duduk di kelas 6 

SD. Saat SD, aku bersekolah di sekolah 

swasta favorit di Jakarta. Namun saat 

SMP, aku bersekolah di sekolah negeri. 

Aku memilih untuk bersekolah di 

sekolah negeri karena aku tidak ingin 

merepotkan orang tuaku, apalagi di 

situasi sekarang ini. Aku pun tidak 

keberatan untuk mencoba bersekolah 

di sekolah negeri. Aku ingin mendapat 

teman baru, mencoba suasana 

sekolah baru, dan melatih diri menjadi 

lebih mandiri. Sisa waktuku di SD hanya 

beberapa bulan. Awalnya aku sangat 

senang karena bisa merasakan libur 

panjang selama dua minggu. Tetapi 

nyatanya, libur saat itu diperpanjang 

lagi karena situasi yang tidak 

meyakinkan. Makin banyak orang di 

Indonesia yang terpapar virus Covid-

19. Aku mencoba untuk tetap 

semangat dan bahagia walaupun 

tidak dapat bertemu dengan teman-

teman. 

 

   Aku melakukan kegiatan sehari-hari 

namun tidak seperti biasanya. 

Biasanya aku datang ke sekolah untuk 

belajar, namun sekarang aku hanya 

bisa belajar di rumah melalui laptop 

dan handphone. Aku dapat 

berkomunikasi dengan guru atau 

teman-temanku melalui media chat 

yang ada. Aku tidak melaksanakan 

Ujian Nasional saat itu karena 

situasinya tidak mendukung. Akhirnya, 

selama beberapa bulan tersebut aku 

hanya belajar seperti biasa dan 

melakukan beberapa ujian praktik di 

rumah. Jika ada waktu senggang, aku 

membantu ibu menyelesaikan 

pekerjaan sekolah adik, memasak, 

mencuci baju, dan lain-lain. Semua 

aku kerjakan dengan baik dan sabar. 

Aku sangat senang bisa membantu 

kedua orang tuaku. 

 

   Selama di rumah saja, aku 

melakukan beberapa hobi yang 

dapat aku kembangkan. Melukis, 

menari, bermain basket, memasak, 

bermain sepeda, dan masih banyak 

lainnya. Aku biasanya melakukan 

kegiatan-kegiatan tersebut bersama 

adik atau saudaraku. Kami sangat 

akrab, setiap hari kami menghabiskan 

waktu bersama. Tidak lupa aku 

melakukan kewajibanku yaitu belajar. 

Aku mendapat banyak sekali 

wawasan yang luas dari internet 

contohnya Google dan YouTube. Sore 

hari, aku membantu ibu menyiram 

tanaman dan membersihkan 

halaman rumah. Ayahku pun ikut 

untuk membantu kami.  

 

   Aku mempunyai banyak sekali 

teman di sekolah. Tetapi karena aku 

bosan, aku ingin mencoba hal baru 

hari itu. Aku ingin mendapatkan 

teman baru secara online. Aku 

mencoba untuk mencari teman di 

suatu aplikasi. Aku mendapatkan 

banyak teman baru dengan berbagai 

karakter. Salah satu teman online 

yang sangat akrab denganku adalah 

Dinda. Dia tinggal di Jogja. Sangat sulit 

bagi kita untuk saling bertemu karena 

jarak tempat tinggal yang sangat 

jauh. Setiap hari kita berbincang 

melalui chat dan bermain beberapa 

game online. Seru sekali rasanya, 

meskipun kita belum bisa bertemu 

secara langsung.  

 

   Kenaikan kelas pun telah tiba. Aku 

melaksanakan perpisahan secara 

online. Hari itu, air mataku membasahi 

seluruh wajahku. Bayangkan saja, aku 

14



sudah berjuang di Sekolah Dasar 

bersama teman-teman dan guru-guru 

selama enam tahun lamanya dan 

berpisah seperti itu saja. Padahal, dulu 

aku sudah berekspetasi kalau 

perpisahannya akan sangat seru. 

Namun tidak sama sekali. Kami hanya 

bisa bertegur sapa lewat laptop. 

Perasaanku campur aduk, hari itu juga 

diumumkan bahwa aku 

mendapatkan peringkat kedua di 

kelas. Aku senang sekali, keluargaku 

terlihat bangga kepadaku. Semua 

ucapan salam dan selamat mengalir 

dari teman-teman dan guru-guruku 

yang sangat kucintai. Sangat berat 

rasanya untuk berpisah dengan 

mereka semua, tetapi aku harus ikhlas 

dan tetap fokus untuk naik ke jenjang 

selanjutnya yaitu Sekolah Menengah 

Pertama. Aku yakin suatu saat aku bisa 

bertemu dengan teman-teman dan 

guru-guruku lagi.  

 

   Libur kenaikan kelas tiba. Hampa 

sekali rasanya libur tanpa bepergian 

ke mana-mana. Saat libur seperti ini 

biasanya aku dan keluargaku pergi 

berkunjung ke rumah sepupu, berlibur 

ke pantai, makan di restoran, dan 

belanja di mall. Namun sekarang kita 

hanya bisa di rumah saja. Menonton 

acara televisi kesayangan, makan 

bersama di meja makan, dan 

berbincang santai dengan kedua 

orang tuaku. Pagi hari diawali dengan 

olahraga keliling komplek, lalu 

dilanjutkan dengan bermain basket. 

Siang hari bermain bersama adik, 

memasak camilan, mendengarkan 

lagu, dan belajar sedikit demi sedikit. 

Sore harinya aku bermain sepeda 

atau berenang. Hitung-hitung 

olahraga agar badan tidak lemas. 

Kurang lebih itulah hal yang aku 

lakukan setiap hari saat libur kenaikan 

kelas. Sangat menyenangkan, 

walaupun hanya bisa menghabiskan 

waktu liburan di rumah saja. 

 

   Libur kenaikan kelas sudah berakhir. 

Saatnya aku kembali ke sekolah, 

namun sekolah yang berbeda. 

Berbeda jenjangnya maupun 

sekolahnya. Pertama kali seumur 

hidup aku bersekolah di sekolah 

negeri. Aku harap semuanya dapat 

berjalan dengan baik dan lancar 

layaknya di sekolah swasta. Hari 

pertama, aku bertemu dengan 

banyak teman baru secara darring. 

Tentunya lebih banyak daripada di 

sekolah swasta. Semuanya tampak 

sama saja, hanya sedikit 

perbedaannya. Aku mencoba untuk 

menyikapi semuanya dengan baik 

dan bersikap untuk lebih dewasa. 

Tiba-tiba, teman di sekolah baru 

menyapaku lewat chat. 

 

   “Halo, Zefa! Kenalin ya, namaku Ismi. 

Senang berjumpa denganmu! 

Semoga kedepannya kita bisa lebih 

akrab ya!” Ismi memperkenalkan 

dirinya dengan ramah. 

 

   “Oh, ya. Salam kenal juga, namaku 

Zefa. Amin! Terima kasih ya. Aku punya 

banyak waktu luang, kok. Jadi kalau 

perlu apa-apa chat aku saja ya!” Aku 

membalas pesan Ismi dengan senang 

hati. 

 

   Di hari itu juga, aku mulai 

berbincang-bincang panjang lebar 

dengan Ismi, teman baruku. Dia 

sangat baik, anaknya ceria, rajin, dan 

ramah sekali. Hari demi hari aku makin 

akrab dengan Ismi. Bercanda 

bersama, mengerjakan tugas 
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bersama, dan lain-lain. Senang sekali 

rasanya dekat dengan teman baru 

secepat itu. Aku harap kita bisa 

secepatnya sekolah tatap muka agar 

bisa bertemu secara langsung.  

 

   Di SMP, aku melaksanakan 

pembelajaran dari rumah dengan 

baik dan lancar seperti biasanya saja. 

Aku mengikuti ekstrakurikuler melukis. 

Sebenarnya, aku ingin mengikuti 

ekstrakurikuler basket, tetapi 

pilihannya tidak ada. Akhirnya setelah 

beberapa bulan tidak mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler, aku bisa 

mengikutinya lagi di SMP. Ternyata 

banyak juga temanku yang sangat 

pandai melukis, bahkan lebih bagus 

daripada lukisanku. Mereka semua 

sangat ramah, aku sering sekali 

dibantu oleh mereka jika sedang 

kesulitan.  

 

   Semester dua, aku mencoba untuk 

mendaftar organisasi OSIS. Aku 

mengikuti beberapa tahapan seleksi 

lewat video. Seperti biasa, aku 

melakukan semuanya dengan 

tenang, sabar, dan percaya diri. 

Orang tuaku selalu mengajarkan tiga 

hal tersebut yang harus selalu aku 

terapkan. Akhirnya, semuanya 

berjalan dengan baik dan lancar 

sampai tahap akhir. Aku dipilih 

menjadi sekretaris. Aku berusaha untuk 

membagi waktu belajar dan bermain 

dengan baik sehingga aku bisa 

menjalani semuanya tanpa ada 

keluhan.  

 

   Selain mengikuti ekstrakurikuler 

melukis dan menjadi sekretaris OSIS, 

aku juga mengikuti beberapa 

perlombaan di kelas 1 SMP secara 

online. Beberapa perlombaan yang 

sudah aku ikuti adalah lomba cerdas 

cermat, lomba melukis, dan lomba 

membuat cerpen. Meskipun hanya 

lomba dari rumah, tapi aku sangat 

gembira karena bisa memenangkan 

kedua lomba dari tiga lomba tersebut. 

Aku sangat bersyukur kepada Tuhan 

karena sudah diberikan semua hasil 

yang memuaskan dari usahaku 

selama ini.  

 

   Itulah semua kisahku dari awal 

pandemi sampai saat ini. Hasil raporku 

juga memuaskan. Aku sangat senang 

sekali karena bisa membanggakan 

kedua orang tuaku. Aku berjanji akan 

belajar lebih giat lagi dan 

mengembangkan semua potensi 

yang ada di dalam diriku. 
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SISWA BERPRESTASI 
Saya mulai mengikuti lomba mewarnai di usia 4 tahun sampai usia 12. Dari mulai 
mewarnai, menggambar, dan melukis. Menggambar dan melukis merupakan hobby 
saya, dukungan dari orangtua terutama mama saya yang sangat mendukung talenta 
yang Tuhan berikan ke saya. Guru menggambar saya juga memberikan kursus 
menggambar dan melukis untuk saya, jika tidak ada dukungan dari orangtua dan guru 
melukis saya, saya tidak bisa seperti sekarang ini yang telah mendapat penghargaan 
dan piala di berbagai acara. Di masa pandemi ini saya juga masih mengikuti berbagai 
macam lomba melukis dan Puji Tuhan saya masih mendapat kesempatan untuk 
menang. Untuk teman teman yang mau mengikuti langkah saya untuk menggambar 
tetap semangat jangan putus asa yaaa 

 

- Lomba menggambar Doodle art science contest di PPIPTEK < Juara 3 > 

 

 
 

- Lomba menggambar tokoh wanita dunia di Museum Basoeki Abdullah < Juara 3 > 
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- Lomba design Kartu Natal untuk Bapak Presiden dan para Mentri 
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- Lomba Menggambar mobil impian yang diselenggarakan oleh Toyota < juara 2 > 
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JUARA III TAEKONDWO
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2021 

Nama : Christian Yosua Hosoi
Kelas : 7D/5
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