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PROKES KETAT: Anak-anak sekolah memerlukan pendampingan psikologis selama pembelajaran
daring dan pembelajaran tatap muka (PTM).

Fokus dan Kreatif Bisa
Kurangi Beban Psikologis
selama Pandemi Covid
PANDEMI Covid-19
yang berkepanjangan berdampak pada psikologis
masyarakat, termasuk
anak-anak. Hal tersebut
karena masyarakat dipaksa untuk menjalani kebiasaan baru dalam dua tahun terakhir ini.
Psikolog Wahyu Hida
yah mengatakan, awal
pergerakan pandemi, masyarakat mengalami keterkejutan dengan situasi
yang ada. Hal itu karena
masyarakat mengalami
keterbatasan terhadap aktivitas kesehariannya.
Misalnya dengan diberlakukannya aturan pembatasan kegiatan masya
rakat. Di mana masyarakat dipaksa untuk tak
keluar rumah. Penerapannya membuat hampir
seluruh aktivitas masya
rakat berubah. Mulai pekerjaan hingga aktivitas
pendidikan.

”Sebenarnya kalau dikatakan stres enggak juga.
Tetapi terkejut mungkin
iya. Karena yang biasanya
keluar kantor, ke pasar
dan ke sekolah jadi enggak
bisa keluar,” ujarnya.
Menurut Wahyu, kebiasaan bekerja di luar rumah sehari-hari sebenarnya menjadi satu hiburan
tersendiri. Masyarakat
yang jenuh di rumah bisa
terhibur saat bekerja di
luar. Sebaliknya, mereka
yang jenuh saat bekerja di
luar akan terhibur saat
pulang.
Namun, saat pekerjaan
mulai dilakukan di rumah,
maka perasaan hiburan
saat berada di rumah akan
hilang. Sebab masyarakat
akan merasa jika di rumah
adalah bekerja. Di samping itu, hal tersebut
membuat jam kerja juga
akan cenderung lebih
dinamis.

”Kalau di rumah kerja
jadi full. Kalau di kantor
kan masuk pukul 08.00
dan pulang pukul 16.00
atau 17.00. Kalau di rumah juga harus siaga saat
harus menerima panggilan dari kantor setiap
saat,” ujarnya.
Alumnus Untag Surabaya tersebut juga menyatakan, beban itu bertambah
saat kebijakan sekolah tatap muka dialihkan dengan
sistem daring. Sehingga
para orang tua juga harus
ikut mendampingi anak
mereka belajar di rumah.
Kondisi tersebut yang
hingga saat ini masih berjalan membuat masyarakat jenuh dan bosan. Kondisi tersebut dipenuhi
dengan ketidakpastian.
Saat sekolah sudah mulai
digelar secara tatap muka
secara bertahap ada kecemasan tersendiri di ma
syarakat. (far/nur)
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