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HIKMAH DI BALIK PANDEMI 
COVID-19 

 

Ayah, Bunda dunia saat ini memang tidak 
sedang baik-baik saja, bumi tengah meminta 
haknya untuk beristirahat. Sejenak bumi 
membersihkan diri dari polusi, kerusakan 
lingkungan, eksploitasi sumber daya alam. 
Bukan tanpa sebab adanya Severe Acute 
Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-
2) penyebab COVID-19 yang merupakan 
pandemi dan menjadi beban bagi semua negara. 
Mengapa tidak, aktifitas dunia seakan berhenti karena 
adanya wabah COVID-19 ini. Banyak negara yang 
terus berbenah dan menerapkan berbagai macam 
kebijakan untuk menekan penyebaran COVID-19 dan 
menekan jumlah korban akibat virus ini. 

Adanya COVID-19 merumahkan hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari 
pekerjaan hingga aktifitas belajar yang dilakukan jarak jauh. Rasa khawatir, terkekang, bosan lantaran 
beraktifitas #dirumahaja menyebabkan banyak orang menjadi tertekan. Namun di balik adanya wabah 
COVID-19 ini menyimpan banyak pengajaran yang seharusnya kita cerna, renungkan, dan ambil sisi 
positifnya. Meski banyak musibah terjadi saat wabah COVID-19 ini ternyata masih banyak hikmah yang 
dapat kita ambil. 

Kehadiran COVID-19 sangat mungkin menjadi pilihan terbaik untuk membuat manusia 
berpikir dan memberi jeda pada bumi untuk beristirahat. Seperti yang kita ketahui kehadiran COVID-
19 mengedukasi kita tentang banyak hal, dari mulai menjaga kebersihan, kesehatan, kepedulian 
terhadap lingkungan, hingga pengenalan pada teknologi yang dapat membantu kehidupan manusia. 
Berapa banyak orang yang akhirnya belajar mencuci tangan dengan benar, menjaga kebersihan diri, 
memperhatikan kesehatannya, memperdulikan lingkungan tempat tinggalnya. Semua ini tidak 
semata-mata terjadi begitu saja melainkan karena adanya pesan di balik kehadiran COVID-19. 

Pernahkah Ayah dan Bunda menyadari, selama pandemi COVID-19 intensitas bertemu antara 
orang tua dan anak menjadi sangat sering bahkan bisa dikatakan 24 jam. Ini memberikan dampak 
positif bagi keluarga yang mempunyai rutinitas padat di luar rumah. Menjadi guru dadakan adalah 
fenomena baru bagi orang tua, bagaimana kita harus menyeimbangkan antara bekerja, mengurus 
rumah tangga, ditambah menjadi guru bagi anak-anak kita. Tanpa kita sadari dengan adanya COVID-
19 ini mengajarkan kita banyak hal yang berkaitan dengan Life Skill.  

Jika melihat fenomena COVID-19 ini melalui kacamata posiitif maka akan terlihat banyak hal 
positif yang dapat kita ambil pengajarannya. Tentu jika kita hanya terfokus pada banyaknya korban 
serta kerugian akibat adanya wabah ini, maka tidak akan kita temui rasa syukur. Bahkan jika kita 
menyadari karena adanya wabah COVID-19 ini, udara yang kita hirup menjadi lebih segar. Untuk itu 
mari kita sama-sama menyikapi wabah COVID-19 ini dengan berpikir positif, membudayakan pola 
hidup sehat serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. 
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Memahamkan Buah Hati 

Ayah, Bunda selama 15 hari ke depan Gerakan Ayo Bercita-cita akan menemani Ayah, Bunda 

beserta buah hati selama aktifitas #dirumahaja. Tidak hanya fokus pada penyelesaian tugas sekolah 

untuk ketercapaian kompetensi ananda, tetapi juga fokus pada pencapaian cita-cita buah hati. Untuk 

menyeimbangkan itu semua, maka hal pertama yang perlu ditanamkan pada anak adalah 

pemahaman.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman adalah proses, cara, perbuatan 

memahami atau memahamkan. Memahami adalah hubungan antara yang tahu dan objek 

pemahaman. Memberikan buah hati pemahaman tentang kondisi saat ini artinya, menjelaskan situasi 

yang sedang terjadi dan memberikan makna dari setiap kejadian yang harus dipahami si buah hati. 

Pemahaman tentang adanya COVID-19, cara untuk bertahan dalama kondisi saat ini, atau bahkan 

bagaimana caranya memberikan perlawan saat pandemi COVID-19. Hal ini tentu menjadi poin penting 

untuk diedukasi kepada buah hati kita. 

Oleh karena itu hal pertama yang harus Ayah, Bunda pahamkan kepada buah hati adalah 

tentang adanya COVID-19. Ayah, Bunda dapat mengenalkan COVID-19 ini melalui berbagai cara salah 

satunya dengan bercerita. Cerita tentang COVID-19 dapat membantu bauh hati kita lebih mengingat 

dan menangkap makna dari apa yang ingin kita sampaikan. 

 

 

Cerita Si Corona 

(oleh: Kak Juita) 

 

Haiii namaku Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2), aku adalah virus yang 

menyerang system pernapasan. Aku menyebabkan penyakit Corona Virus Disease 19. Orang-orang 

memanggilku Virus Corona. Aku pertama kali ditemukan di Wuhan pada tahun 2019 oleh karena 

itu aku mendapat julukan COVID-19 dari WHO (World Healt Organization). Ukuranku yang sangat 

kecil dan tak terlihat membuat aku bisa bermain di mana saja. Aku menyukai tempat-tempat 

keramaian seperti (wahana liburan), (fasilitas umum), dan (kendaraan umum). 

 

Orang-orang menganggapku berbahaya, karena aku bisa membuat banyak manusia sakit. Aku bisa 

menyebabkan Demam hingga suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, Batuk, bahkan Sesak Nafas. Jika 

tidak ingin bertemu denganku maka jangan datangi tempat aku bermain. Jagalah selalu kesehatan 

dan kebersihan diri dengan mencuci tangan menggunakan air dan sabun selama 20 detik., 

mengonsumsi makanan bergizi, menggunakan masker saat sedang sakit, dan istirahat yang cukup. 

 

Aku bisa menginfeksi siapa saja terutama orang dengan imun atau daya tahan tubuh yang lemah. 

Penyebaranku melalui cairan dari batuk atau bersin orang-orang yang terinfeksi. Aku tidak bisa 

menginfeksi lewat udara. Hindari aku dengan tidak bersentuhan langsung dengan orang yang 

terinfeksi. Jangan memegang mulut dan hidung setelah menyentuh fasilitas umum sebelum 

mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan air dan sabun. Jangan lupa membawa handsanitizer 

ketika bepergian jarak jauh!!! 
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Setelah bercerita ajaklah buah hati untuk melakukan beberapa hal berikut ini yang dapat 

dilakukan secara bersama, kemudian beri bintang setiap buah hati berhasil melakukan kegiatannya 

dengan benar! 

Hari/Tanggal : 

Tema             : Edukasi COVID-19 

Aktifitas Bintangku 

Mencuci tangan minimal 20 detik menggunakan air dan sabun  

Mengonsumsi makanan bergizi  

Istirahat yang cukup  

Menghindari keramaian  

Tidak melakukan kontak fisik saat bermain bersama teman  

Menggunakan masker ketika keluar rumah  

 

Lembar Evaluasi 1. 

Ciri-ciri Terinfeksi COVID-19 B (Benar) S (Salah) 

Suhu tubuh mencapai 38 derajat Celcius   

Batuk (berdahak mau pun kering)   

Sakit perut di bagian atas   

Mata pedih dan memerah   

Sesak nafas   

 

 

 

 


