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Selamat hari guru bagi para guru-guru di
Indonesia.      Semoga kita selalu bisa dan mampu
menjadi guru-guru yang baik dan disegani oleh
muridnya.

Sebagaimana kita tahu, pandemic covid
19 ini sudah marajai jagat raya lebih dari dua
tahun. Bersamaan dengan itu juga, kegiatan
belajar mengajar dit sekolah ditiadakan,
digantikan dengan pembelajaran daring/ online
yang bisa dilakukan dari rumah atau bahkan bisa
dimanapun. Hal itu bisa memunculkan berbagai
pro dan kontra bagi siswa maupun guru itu
sendiri.

Dulu, guru setiap hari masuk ke sekolah,
berangkat pagi, pulang sore, dan melakukan
semua aktivitasnya di sekolah secara rutin. Mulai
dari mengajar, sarapan bersama, berdiskusi
bersama, sampai lemburan tugas sekolah
bersama. Di masa pandemic, guru sudah tidak
berwajah guru seperti dulu. Mereka bisa
melakukan segalanya dari rumah. Mulai dari
mengkondisikan siswanya, memberi materi dan
tugas, hingga tugas sekolah pun bisa dikerjakan
dari rumah. Sudah tidak berasa menjadi seorang
guru lagi sepertinya. Yang dulunya rutinitas
setiap pagi adalah di rumah masak, mengurus
anak, lalu siap-siap berangkat ke sekolah dengan
pakaian rapi, wangi, dan berseri-seri untuk
menyambut para siswa di sekolah, sekarang
justru setiap pagi kita, sebagai guru rumahan,
mandi pagipun rasanya jadi malas. Lhawong
cuman ngajar lewat hp aja..gk perlu mandi pun
jadi. Gak harus live streaming juga, kirim tugas
lewat WA pun jadi. Begitu kata para ibu ibu guru
khususnya.

Ibarat bunga, guru rumahan itu bagaikan
bunga yang layu karena tersiram air keras. Yang
harusnya dia mekar sepanjang hari langsung mati
seketika itu juga. Tidak ada kesempatan untuk
mekar kembali.

Dulu, adab siswa terhadap guru itu bisa
diacungi jempol dua. Setiap saat mereka bertemu
guru, mereka pasti menyapa, bersalaman, cium
tangan, bertutur kata yang halus dan sopan, dan
membungkuk ketika lewat di depan guru.
Sekarang, apalah arti seorang guru rumahan ini.
Wajahnya pun tidak terlihat oleh siswa. Apa yang
akan disapa, disalami, dicium tangannya, dan
dihormati. Layar HP kah? Sungguh mustahil
seorang siswa akan menghargai gurunya hanya
lewat layar HP. Tugas sekolah pun juga
demikian. Walaupun setiap hari guru
mengirimkan tugas ke siswanya, tapi apakah bisa
dipastikan bahwa semua siswa mau mnegerjakan
tugas mandiri itu? Apakah ada jaminan bahwa
mereka tetap stay di rumah mengerjakan tugas
setiap harinya? Sulit untuk ditebak. Padahal
kenyataan di lapangan, walaupun katanya ini era
pandemi, tidak boleh berkerumun, akan tetapi
banyak juga siswa yang kenyataannya nongkrong
di warung kopi, di kafe-kafe, dan di pinggir jalan
ketika jam sekolah. Itulah fakta yang ditemukan
akibat daring dari rumah. Siswa jadi tidak ada
kewajiban ke sekolah, sehingga bisa seenaknya
sendiri. Serasa bukan anak sekolah lagi. Sungguh

tragis masa pandemic ini bagi seorang guru dan
siswanya.

Sebenarnya, secra sadar, siswa juga
kangen untuk bersekolah dimana setipa paginya
mereka bisa dandan rapi berangkat ke sekolah,
bertemu dengan teman-teman, jajan bersama,
ngobrol bersama, mengerjakan tugas bersama,
dan enaknya pasti dapat uang jajan setiap harinya.
Tapi ketika mereka hanya belajar dari rumah,
jangankan uaung jajan, mandipun segan.
Pekerjaan di rumah malah jadi prioritas utama
sebelum mengerjakan tugas sekolah. Lha gimana
lagi, karena anaknya tidak ke sekolah, setiap pagi
harus bantu masak, nyuci, ngepel, nyapu,
momong adek, atau cari rumput bagi yang laki-
laki. Seolah itulah pekerjaan mereka ketika
pandemic ini. Mereka sebenarnya teriak dan
pingin sekolah disbanding mengerjakan rutinitas
harian di rumah.

Segala kegiatan di sekolah pun
ditiadakan. Mulai dari KBM tatap muka, rapat,
kumpul- kumpul guru, dan apapun itu semua
hanya dilakukan secara online. Sensasi rasa
senang bertemu teman itu sudah hilang.
Kabahagiaan bertemu dan bersilaturrahmi
dengan sesama guru itu hilang, tidak bisa
dirasakan lewat layar hp. Apakah itu suatu
momok yang memecah belah silaturrahmi kita,
khususnya sesame guru? Apakah itu hanya
manipulasi politik yang dibuat oleh kalangan atas
untuk kepentingan mereka sendiri? Kita sebagai
orang bawah hanya bisa mengikuti arus yang
dibuat si pembuat arus. Semoga pandemic segera
berahir dan pesona guru yang sempat menghilang
itu akan dkembalikan lagi oleh waktu.


