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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur mendalam selayaknya kami haturkan 

ke Hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan 

izin-Nya, buku “Gen Z Insights: Perspective on 

Education” ini akhirnya dapat terbit. Buku ini merupakan 

hasil kolaborasi dari para mahasiswa Universitas Slamet 

Riyadi dari berbagai studi. Tulisan yang disajikan adalah 

hasil saringan melalui sebuah kompetisi penulisan esai, 

kerjasama Badan Eksekutif Mahasiswa Unisri dengan 

Unisri Press. 

Gen Z adalah generasi natives digital yang lahir dan 

bertumbuh dengan cepat bersama dengan pesatnya 

perkembangan teknologi. Buku yang ini berisi wawasan 

para mahasiswa, yang merupakan Generasi Z itu sendiri. 

Dengan berbagai kreatitivitas dan perspektifnya, 

mereka menyajikan tulisan berisi perspektif mereka 

tentang dinamika dunia pendidikan, literasi, ilmu 

pengetahuan, yang dikorelasikan dengan era kekinian 

dengan karakter teknologi yang pekat. Melalui buku ini, 

pembaca dapat memperoleh gambaran tentang pola 

pikir Gen Z dalam memandang pendidikan dengan 

segala lika-likunya.  
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Harapannya, buku ini dapat menginspirasi dan 

menambah wawasan bagi para pembaca. Kami 

menyadari bahwa buku ini mungkin masih memiliki 

berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan, yang 

semoga dapat kami benahi dan perbaiki di program-

program selanjutnya. Semoga selanjutnya, dapat lahir 

tulisan-tulisan menarik lain dari Gen Z, dengan 

menyajikan berbagai perspektifnya yang unik dan khas.  

 

Surakarta, Juni 2021 

Editor 

Hasna Wijayati, M.A. 
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Sinergi antara Karakter Gen Z dan 

Pendidikan di Indonesia untuk 

Menyongsong Revolusi Industri 4.0  

 

”Mercia Karina” 

Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional 

Universitas Slamet Riyadi 

 

Pendahuluan 

Pada bulan September 2020, pemerintah 

Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) telah 

berhasil menyelenggarakan sensus penduduk sepuluh 

tahun sekali. Sensus penduduk ini diharapkan dapat 

mengetahui komposisi penduduk di Indonesia. Hal ini 

berguna untuk merancang master plan pemerintah 

Indonesia di masa depan. (Dewi U. N., 2021) Hasil 

sensus penduduk tahun 2020 menurut BPS 

menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk 

Indonesia merupakan Gen Z dengan total penduduk 

sebesar 27,94 persen (BPS, 2021). Generasi Z sendiri 

lahir antara tahun 1997 – 2012 (Rakhmah, 2021). 

Generasi pasca-milenial ini memiliki beberapa sebutan 

diantaranya iGeneration, Gen Net, serta Digital Natives 

yang sering disalah artikan sebagai sebutan Gen Y atau 

Generasi Milenial. Berbeda dengan Gen Y yang lahir 

pada masa transisi teknologi, Gen Z lahir ditengah 

penggunaan internet serta teknologi yang canggih 

(Rastati, 2018). Menurut Hellen Katherina seorang 

Executive Director Nielsen Media Indonesia mengatakan 

bahwa 86 persen Gen Z memakai gawai sebagai alat 

pembelajaran daring serta bermain games (Ginting, 
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2020). Hal tersebut membuktikan bahwa sebutan digital 

natives lebih cocok dikaitkan dengan Gen Z. 

Bukti lainnya dapat dilihat dari penelitian Zebra 

IQ dalam Forbes yang mengirimkan lebih dari 300 survei 

kepada 25.000 Gen Z dengan menggunakan aplikasi 

smartphone. Survei tersebut  menunjukkan bahwa Gen 

Z lihai dalam mengoperasikan gadget  (Brown, 2020). 

Bahkan, generasi ini seringkali mendapat sarkasme 

berupa “tidak dapat hidup tanpa smartphone layaknya 

oksigen untuk bernafas”. Penggunaan internet secara 

masif yang digunakan oleh Gen Z secara tidak langsung 

berpengaruh terhadap karakter mereka. Karakteristik 

yang dimaksud antara lain yaitu digital natives, 

ekspresif, multitasking, mampu berinteraksi secara 

intens melalui media sosial (Hadion Wijoyo, Irjus 

Indrawan dkk, 2020). Dilansir dari laman Pusat 

Penelitian Kebijakan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan RI, terdapat perbedaan karakter antara Gen 

Z dengan generasi-generasi sebelumnya. Hal tersebut 

dapat terlihat dari penggunaan media sosial sebagai 

sarana berkomunikasi serta kemudahan dalam 

mengakses internet berdampak pada pola pikir global 

(global mindset). Pola pikir global yang cenderung 

terbuka membuat mereka lebih toleran terhadap 

berbagai macam pandangan atau perspektif. 

Namun, media sosial sebagai sarana penghubung 

atau komunikasi bagi Gen Z tidak selamanya memiliki 

dampak positif. Penggunaan media sosial bisa menjadi 

pintu dunia terhadap berbagai informasi yang hadir 

secara cepat bahkan lintas negara sekalipun (borderless 

world), tetapi penggunaan yang berlebihan dapat 

menyebabkan berbagai dampak negatif. Mulai dari 
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penurunan sifat sosialisasi, crisis identity akibat dari 

pemikiran global, bahkan parahnya dapat terkena 

internet addiction disorder. (Ogianto Putra, 2019) 

Internet dapat membantu kita dalam mencari informasi 

tetapi juga dapat menjadi bumerang tersendiri. Salah 

satu dampak negatif penggunaan internet juga dapat 

terjadi dilingkup studi formal. Sebagai salah satu bagian 

dari Gen Z, kesulitan bertanya di kelas merupakan salah 

satu contohnya. Penyebabnya bisa dari berbagai hal 

mulai dari kurang fokus sehingga tidak dapat mencerna 

informasi dengan baik, penurunan tingkat belajar, tidak 

suka dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang 

diberikan, serta proses pembelajaran yang dinilai 

kurang menarik. Dalam esai ini akan membahas lebih 

lanjut berkaitan dengan istilah iGeneration atau Gen Z, 

apakah mereka akan dapat melihat peluang dari segala 

tantangan yang telah disebutkan atau justru semakin 

tergerus oleh perkembangan teknologi yang semakin 

maju. Mungkinkah karakter-karakter yang dimiliki oleh 

Gen Z bisa menjadi sumbangsih keberhasilan 

pendidikan di Indonesia atau malah menjadikan 

generasi yang kesulitan melihat potensi diri. 

 

Pembahasan   

Karakter Digital Natives pada Gen Z: A Strength or 

Weakness?  

Salah satu karakteristik yang sangat erat 

kaitannya dengan Gen Z adalah digital natives atau 

penutur asli digital. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, istilah digital natives disematkan kepada 

generasi ini karena Gen Z lahir di tengah munculnya 

kecanggihan teknologi. Kecanggihan tersebut bukan 
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hanya merubah pola pikir Gen Z tetapi juga berpengaruh 

pada pendidikan (dalam hal ini studi formal). Salah satu 

contoh nyata dari kecanggihan teknologi adalah internet 

yang jika digunakan dapat menimbulkan tantangan 

maupun peluang terhadap studi formal. Salah satu 

contoh peluang dapat dilihat melalui penelitian yang 

dilakukan oleh Pearson pada tahun 2018 mengenai 

perbandingan metode pembelajaran Gen Z dengan 

Generasi Milenial. Penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa 59 persen Gen Z menggunakan YouTube sebagai 

media pembelajaran lebih tinggi 4 persen dari generasi 

milenial, sementara metode pembelajaran 

menggunakan buku cetak hanya sebesar 47 persen 

berbeda dengan 60 persen dari Generasi Milenial 

(Seymour, 2019).  

Namun, di sisi lain teknologi juga dapat menjadi 

distraksi yang alih-alih memberi benefit justru dapat 

berdampak sebaliknya. Menurut Michael Dimock, 

presiden dari Pew Research Centre kecanggihan 

teknologi dapat menjadi resiko peningkatan depresi 

bahkan bunuh diri. Penyebabnya yaitu berasal dari pola 

pikir global yang memunculkan krisis identitas (Rastati, 

2018). Dampak negatif lainnya dapat terlihat dari 

aktivitas pembelajaran Gen Z yang cenderung sulit 

berdiskusi atau pun bertanya pada tenaga pendidik. 

Alih-alih aktif dalam kelas, Gen Z lebih aktif dalam 

berdebat di media sosial yang cenderung mengarah 

pada debat kusir. Kurangnya minat Gen Z dalam 

membaca buku dapat menjadi salah satu faktor dari 

ketidak-aktifan dalam studi formal. Data yang diperoleh 

dari Nielsen Consumer and Media View pada kuartal ke-

II tahun 2016 menyebutkan bahwa minat baca Gen Z 
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tidak lebih dari 11 persen (Hartoyo Darmawan, 2020). 

Akibatnya, komentar yang dilontarkan di media sosial 

tanpa pola pikir kritis cenderung menuju pada bias 

informasi. Berbagai penyebab tersebut dapat menjadi 

sumbangsih terhadap proses pembelajaran Gen Z yang 

kurang efektif.  

Perbedaan karakteristik antara generasi Z dengan 

generasi-generasi sebelumnya seringkali terlupakan. 

Sebagian tenaga pendidik bahkan lebih mengupayakan 

adanya peningkatan minat baca melalui text book dan 

menganggap internet sebagai sumber kemalasan. 

Bukan hanya tenaga pendidik saja yang berpikir 

demikian, para orangtua juga berusaha untuk 

membatasi anak dalam bermain gawai dengan harapan 

nilai anak akan lebih bagus jika penggunaan gawai 

diminimalisir. Padahal jika berbicara mengenai literasi, 

bukan hanya berbicara soal baca tulis (disebut sebagai 

literasi dasar). Literasi sendiri banyak macamnya mulai 

dari literasi budaya, literasi finansial, literasi visual, 

bahkan literasi digital. Sehingga seharusnya karakter 

digital natives yang erat kaitannya dengan Gen Z dapat 

menjadi “strength” dalam lingkup studi formal. Karena 

literasi tidak melulu mengenai text book atau pun baca 

tulis.  

 

Pengaruh Karakter Multitasking dan Hustle Culture 

terhadap Studi Formal 

Karakter lainnya yang sering melekat pada Gen Z 

adalah multitasking. Generasi ini seringkali 

mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu yang 

bersamaan. Sudah bukan menjadi kemustahilan ketika 

seorang pelajar memiliki banyak kegiatan di luar studi 
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formal. Contohnya seperti mengikuti OSIS, organisasi 

kampus, karangtaruna, berbagai macam kursus, 

magang, dan lain sebagainya. Sekilas seorang 

multitasker terlihat “keren” karena dapat melakukan dua 

kegiatan atau lebih sekaligus. Multitasking sendiri 

sebenarnya juga memiliki konektivitas dengan hustle 

culture. Dikutip dari laman Fakultas Kedokteran UNAIR, 

hustle culture merupakan sebuah tren baru bagi anak 

muda yang merasa kerja keras merupakan suatu 

kewajiban tanpa mempertimbangkan kondisi fisik 

maupun psikis. Gaya hidup “gila kerja atau workaholic” 

serta karakter multitasking memiliki pengaruh terhadap 

studi formal khususnya di tengah pandemi.  

Akibat yang ditimbulkan dari pandemi terutama 

transformasi pembelajaran dari yang tadinya luring 

menjadi daring menciptakan tantangan baru. Proses 

transformasi tersebut tak jarang sulit diterima pelajar 

yang sebagian besar berasal dari generasi Z. Karenanya 

muncul anggapan bahwa aktivitas yang dilakukan 

secara luring lebih terasa manfaatnya daripada secara 

daring. Akibatnya, banyak Gen Z yang mulai 

menyibukkan diri dengan berbagai macam kegiatan 

guna menjadi “produktif” yang terkadang membuat 

mereka kewalahan. Kurangnya life balancing dari 

generasi ini menimbulkan rasa stres yang diakibatkan 

oleh berbagai hal. Seperti banyaknya tugas yang 

diberikan guru atau dosen, kegiatan dalam 

berorganisasi baik internal maupun eksternal, berbagai 

macam kursus untuk mengembangkan soft-skill 

maupun hard-skill. Rasa kewalahan tersebut tak jarang 

membuat menurunnya fokus dalam kegiatan belajar-

mengajar. Bahkan, tidak sedikit Gen Z yang 
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menggunakan dua perangkat elektronik untuk dua 

kegiatan yang berbeda seperti mengikuti kelas 

bersamaan dengan webinar.  

Menurut laporan dari American Psychological 

Association terjadi peningkatan gejala depresi berat 

sebesar 52 persen antara tahun 2005 – 2017 pada 

remaja usia 12 – 17 tahun (VOA, 2019). Penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa sumber utama dari rasa 

stres yang dialami mereka berasal dari sekolah. Karakter 

multitasking serta tren hustle culture tentunya jika 

dibiarkan akan menambah rasa stres bagi generasi ini. 

Jika gaya hidup ini semakin dipertahankan maka Gen Z 

diprediksi menjadi generasi paling stres sepanjang 

sejarah (Rakhmah, 2021). 

 

Tantangan dan Peluang Gen Z dalam Studi Formal di 

Masa Depan 

Tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Gen Z 

pada dasarnya dapat membantu mereka untuk 

berkembang dan menggali potensi diri dengan lebih 

baik. Hal ini bertujuan untuk bersama-sama 

menyongsong revolusi industri 4.0 serta mampu 

menjadi generasi emas Indonesia pada tahun 2045 

mendatang. 

Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran  

Dengan berbagai macam karakteristik Gen Z, 

tenaga pendidik diharapkan mampu menggunakan 

metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai 

dengan Kurikulum 2013. Di mana fokusnya bukan 

berasal dari guru atau dosen tetapi kepada peserta 

didik. Tenaga pendidik harus mampu beradaptasi serta 

mempertimbangkan metode mana yang paling cocok 
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untuk karakteristik Gen Z daripada memaksa generasi 

ini untuk mengikuti metode pembelajaran generasi 

sebelumnya. Dosen serta guru dapat mengajak Gen Z 

melalui Focus Group Discussion (FGD), membuat project 

bersama, atau jika dimungkinkan bisa melakukan survei 

mengenai metode pembelajaran mana yang disukai oleh 

pelajar atau mahasiswa. Tujuannya supaya survei 

tersebut dapat menjadi acuan kegiatan yang akan 

dilakukan selama enam bulan atau setahun ke depan. 

Karena Gen Z senang dilibatkan dalam berbagai hal, 

keputusan-keputusan metode pembelajaran yang akan 

mereka jalani tentunya akan sangat membantu 

pemahaman serta kenyamanan mereka dalam lingkup 

studi formal. 

Alternatif Pembelajaran sesuai Karakter Gen Z 

Gen Z dapat memanfaatkan karakter digital 

natives yang melekat pada dirinya. Caranya dengan 

menggunakan berbagai platform seperti YouTube, 

TikTok, Instagram, Spotify, atau menggunakan Massive 

Open Online Courses (MOOCs); Edx atau Coursera. 

Tetapi sebenarnya penggunaan berbagai platform juga 

dapat menjadi tantangan dalam lingkup studi formal. 

Hal ini dikarenakan terkadang timbulnya skeptisisme 

para pelajar terhadap studi formal. Penyebabnya bisa 

karena merasa YouTube dengan basis audio-visual 

dianggap lebih menarik, infografis, MOOCs, serta video 

singkat TikTok menggunakan tren dinilai lebih dapat 

dimengerti dibandingkan penjelasan di kampus maupun 

sekolah. Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi 

terkadang membuat pelajar merasa cukup memahami 

segala informasi yang mereka peroleh. Bahkan di zaman 

serba mudah ini kesuksesan tanpa jalur studi formal 
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bukanlah suatu kemustahilan. Berbagai macam 

platform tersebut seharusnya hanya dijadikan alternatif 

pembelajaran saja dan bukan menjadi pengganti studi 

formal secara keseluruhan. 

Pendidikan sebagai Basis Utama Keberhasilan 

Revolusi Industri 4.0 

Dilansir dari Kementerian Komunikasi dan 

Informatika, revolusi industri 4.0 atau yang dikenal 

sebagai cyber physical system merupakan kolaborasi 

antara cyber-technology dan teknologi automatisasi 

(Rizkinaswara, 2020). Terdapat lima pilar utama dalam 

keberhasilan revolusi industri 4.0 diantaranya Internet 

of Things (IoT), Big Data, Artificial Intelligence, Cloud 

Compouting, Additive Manufacturing. Akibatnya, terjadi 

peningkatan permintaan pekerja dalam kelima sektor 

tersebut. Hal ini dapat menggantikan pekerjaan lama 

dengan teknologi yang semakin canggih. Guna 

menciptakan individu yang berkualitas, pendidikan 

studi formal dianggap memainkan peran signifikan 

untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia 

Indonesia yang mampu menyongsong revolusi industri 

4.0 serta dapat membawa Indonesia menjadi negara 

maju di masa depan. Upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia dapat dilihat dari salah satu 

program yang dikeluarkan Kemdikbud RI yaitu Merdeka 

Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Program tersebut 

menawarkan kesempatan kepada mahasiswa untuk 

mendapat pembelajaran di luar program studi yang ia 

pilih. Berbagai macam bentuk kegiatan yang ditawarkan 

program ini antara lain; (1) pertukaran pelajar, (2) 

magang, (3) asistensi mengajar di satuan pendidikan, 

penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, 
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proyek independen, membangun Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) tematik. (Kemdikbud RI, 2020) 

Kesimpulan 

Generasi Z atau yang kerap disebut sebagai 

iGeneration merupakan generasi yang lahir dari tahun 

1997 – 2012. Generasi yang lahir di tengah 

perkembangan teknologi ini memunculkan karakteristik 

tersendiri. Karakteristik Gen Z yang dimaksud adalah 

digital natives dan multitasking. Di mana kecanggihan 

teknologi telah merubah pola pikir Gen Z yang 

cenderung ke arah pemikiran global. Tetapi pemikiran 

global tidak selalu diasosiasikan terhadap hal positif 

saja tetapi juga hal-hal negatif. Tantangan serta peluang 

yang berkaitan dengan karakteristik tersebut pun 

bermacam-macam. Mulai dari penggunaan platform 

media sosial yang dapat menjadi penunjang sekaligus 

tantangan pembelajaran dalam studi formal, tren hustle 

culture yang cenderung mengarah pada peningkatan 

stres para pelajar maupun mahasiswa, serta bagaimana 

pendidikan formal di Indonesia dapat menjadi 

sumbangsih keberhasilan bagi revolusi industri 4.0. 

Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan di bawah Direktorat Pendidikan Tinggi 

yakni dengan menyelenggarakan sebuah program yang 

dinamakan MBKM (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka). 

Sinergitas antara para pemangku kebijakan, 

tenaga pendidik, serta pelajar dan mahasiswa sangatlah 

penting. Meskipun kesuksesan serta proses 

pembelajaran tidak hanya didapat melalui studi formal 

saja, tetapi studi formal memiliki peran yang signifikan 

dalam mengasah potensi dan karakter Gen Z. Pengajar 

haruslah menjadi fasilitator yang kreatif dan inovatif 
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dalam memilih metode pembelajaran mana yang paling 

tepat bagi pelajar dan mahasiswa. Sebagai salah satu 

bagian dari Gen Z, penggunaan platform media sosial 

seperti YouTube, TikTok, Instagram, Edx, Coursera, 

serta startup bidang pendidikan sangatlah membantu 

proses pembelajaran di luar studi formal. Di satu sisi, 

perlu adanya keterlibatan Gen Z dalam menentukan 

kontrak pembelajaran yang sesuai dengan karakter 

mereka. Seperti misalnya mengadakan Focus Group 

Discussion yang fokusnya sudah bukan terhadap 

pengajar tetapi kepada pelajar (student learning).  
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Pendahuluan 

 Coronavirus Disease yang ditemukan pada akhir 

tahun 2019 (Covid-19) merupakan suatu jenis virus baru 

yang belum pernah ada di dunia. Covid-19 ialah jenis 

virus baru yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau secara 

ilmiah disebut Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus 2. Coronavirus SARS-CoV-2 menjadi jenis 

virus baru yang sebelumnya belum pernah 

teridentifikasi pada tubuh manusia. Gejala yang 

ditimbulkan apabila terdampak Covid-19 antara lain 

demam, sesak nafas, gangguan pernafasan, dan batuk. 

Adapun gejala beratnya yaitu sindrom pernafasan akut, 

pneumonia, gagal ginjal, bahkan hingga kematian. 

(Kemkes RI, 2020, p. 5) Diketahui bahwa awalnya 

kemunculan virus Covid-19 di Wuhan, China. (Dewi, 

2021) Kasus pertama Covid-19 diyakini berasal dari 

salah satu pasar yang berada di Wuhan, China dan ada 

dugaan berasal dari perpindahan penyakit hewan liar ke 

manusia. Namun, China membantah tuduhan tersebut 

dan berasumsi bahwa kemunculan Covid-19 berasal dari 

makanan beku import dari negara lain seperti daging 

babi beku asal Jerman, udang beku asal Ekuador, ikan 

salmon asal Norwegia, dan sayap ayam beku berasal 
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dari Brasil, serta cumi-cumi dari Rusia. Meskipun 

demikian, World Health Organization (WHO) secara 

resmi belum menegaskan bahwa ada penularan Covid-

19 melalui cara tersebut. (Nafilah Sri Sagita, 2020) 

Sehingga, saat ini belum diketahui dengan jelas dari 

mana awal mula kemunculan Covid-19. 

Covid-19 dari awal kemunculannya sangat cepat 

dalam proses penularan dan penyebaran dari individu 

satu dengan individu yang lain. Hampir seluruh negara 

di dunia ikut terdampak Covid-19 salah satunya 

Indonesia. (Dewi, 2021) Dalam hal ini, pemerintah 

Indonesia telah menyatakan bahwa pada 2 Maret 2020 

menjadi penemuan kasus pertama Covid-19 di 

Indonesia. (Kemkes RI, 2020) Kemudian, Covid-19 telah 

menyebar dengan begitu cepat hingga hampir seluruh 

provinsi di Indonesia. Pandemi Covid-19 tidak hanya 

menyebabkan kekalutan dalam bidang kesehatan 

namun juga berdampak pada bidang lainnya seperti 

bidang ekonomi, politik, pendidikan, pertahanan, 

sosial-budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh 

karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 mengenai 

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 sebagai Bencana Nasional. (Kemkes RI, 

2020) Lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia 

menyebabkan pemerintah kemudian menetapkan 

kebijakan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. 

Peraturan mengenai PSBB telah ditetapkan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka 

Percepatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Selain itu, dikeluarkan juga Peraturan Menteri Kesehatan 
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Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan 

Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

(Kemkes RI, 2020) 

Kebijakan PSBB diterapkan dalam berbagai segi 

kehidupan seperti dalam beribadah, bekerja, dan 

belajar. Kebijakan tersebut berupa semua kegiatan yang 

biasanya dilakukan diluar rumah sekarang dikerjakan 

dari rumah yang dikenal juga dengan Work from Home 

(WFH). Dengan kemunculan Covid-19 yang tiba sehingga 

belum ada persiapan yang matang menyebabkan 

beberapa aspek belum siap untuk menghadapinya. 

Seperti halnya pendidikan, di mana yang biasanya 

dilakukan secara tatap muka langsung mau tidak mau 

saat terjadi pandemi Covid-19 saat ini mengharuskan 

untuk melakukan pembelajaran secara daring atau 

pembelajaran jarak jauh (PJJ). Keputusan itu telah 

ditetapkan dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam 

Masa Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

yang diperkuat dengan Surat Edaran Sesjen Nomor 15 

Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Belajar Dari 

Rumah (BDR) Selama Darurat Covid-19. (Kemdikbud RI, 

2020). 

 

Pembahasan 

Pembelajaran Daring Bagi Generasi Z 

Sekarang ini, generasi muda yang lahir antara 

tahun 1997-2012 disebut sebagai Gen Z atau generasi 

Z. (Diyan Nur Rakhman, 2021) Gen Z menjadi generasi 

yang telah mengenal keberadaan teknologi informasi 

terutama internet. Dengan dukungan kecanggihan alat 
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telekomunikasi diharapkan Gen Z mampu memberikan 

pengaruh dalam perkembangan di Indonesia di masa 

mendatang. Generasi Z menjadi sebuah preferensi, 

harapan, dan peluang bagi pemerintah Indonesia yang 

secara sadar bahwa mereka adalah generasi-generasi 

emas yang akan membawa perubahan bagi negeri ini 

pada tahun 2045 mendatang. Disatu sisi, Gen Z memiliki 

perspektif kerja yang berbeda dan dinilai menantang 

bagi organisasi dikarenakan karakteristik generasi Z 

yang mendunia (globally) dalam pengaruhnya terhadap 

kebudayaan dan sikap mereka terhadap masyarakat 

kebanyakan serta kemampuannya dalam memanfaatkan 

pengaruh teknologi dalam berbagai segi kehidupan. 

(Ryan Jenkins, 2017) Dalam segi pendidikan, penting 

untuk mengetahui karakteristik setiap generasi. Hal ini 

bertujuan supaya dapat mengetahui strategi pendidikan 

yang efektif untuk diajarkan kepada siswa sehingga 

capaian akademik dan pedagogik dapat optimal. Selain 

itu, juga lebih untuk terciptanya karakter dan kecintaan 

siswa dalam melakukan proses pembelajaran. (Diyan 

Nur Rakhman, 2021) 

Pembelajaran daring sebenarnya telah lama ada 

seiring dengan perkembangan zaman yang semakin 

canggih. Namun, di Indonesia sendiri pembelajaran 

daring baru banyak dilakukan semenjak kemunculan 

Covid-19 di mana kegiatan pembelajaran yang dulunya 

dilakukan secara face to face secara langsung harus 

digantikan dengan pembelajaran by digital yang 

memanfaatkan internet dan teknologi yang ada. Oleh 

karena itu, lembaga-lembaga pendidikan harus mencari 

cara yang efektif dalam sistem pengajaran di masa 

sekarang ini. (Reneldus Maryono Paing, 2020) Ditambah 
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lagi yang diajar merupakan generasi Z yang mana 

memiliki rasa ingin tahu yang tinggi serta sedang aktif 

aktifnya dalam mempelajari pendidikan. 

Pembelajaran daring yang berarti memanfaatkan 

jaringan internet dan alat penunjang lainnya seperti 

handphone dan computer sehingga membuat jumlah 

pengguna jaringan internet di Indonesia pada tahun 

2020 menjadi sebanyak 196,7 juta pengguna. Terdapat 

kenaikan persentase jumlah pengguna internet di 

Indonesia yang mencapai 73,7 persen dari tahun 2018 

yang hanya sebesar 64,8 persen. Keberadaan internet 

merupakan bagian penting dalam perwujudan 

transformasi digital di Indonesia. Selain itu, tujuan 

lainnya yaitu supaya akses internet dapat menjangkau 

seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali sehingga 

pelaksanaan pembelajaran daring dapat lebih optimal 

karena akses internet yang lebih mudah. Pengelolaan 

kapasitas internet diselenggarakan oleh Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang 

bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan 

Informatika Republik Indonesia. (Kominfo RI, 2020). 

 

Hambatan dalam Proses Pembelajaran Daring di 

Indonesia 

Perubahan sistem pembelajaran yang mendadak 

membuat berbagai pihak baik tenaga pengajar maupun 

siswa menjadi kaget dan belum terbiasa. Hal itu 

berakibat pelaksanaan pembelajaran belum tercipta 

secara optimal. Dapat dilihat dalam awal awal 

pembelajaran secara daring ini masih banyak tercipta 

kegagapan dan kebingungan. Sehingga proses 

pembelajaran cenderung monoton dan membosankan. 



 - 19 - 

Pergantian sistem pembelajaran yang awalnya 

berlangsung secara luring menjadi pembelajaran daring 

menuntut tenaga pengajar dan siswa untuk lebih melek 

akan teknologi. Kerentanan tersebut yang menimbulkan 

ragam ketidakpuasaan dan keefektifan pembelajaran 

daring selama pandemi Covid-19. Menilik dari hal 

tersebut, pembelajaran daring dalam pandemi Covid-19 

merupakan sebuah bencana atau solusi?  

Kondisi pembelajaran daring juga sering 

terkendala oleh belum meratanya akses internet di 

berbagai wilayah Indonesia. Akibatnya banyak siswa 

yang harus mencari tempat yang bisa menjangkau 

jaringan internet yang lancar. Tak jarang pula ada yang 

harus memanjat pohon ataupun berada di atas genteng 

yang tentunya sangat beresiko tinggi. Untuk itu langkah 

pemerintah Indonesia melalui APJII dan Kominfo 

Republik Indonesia untuk dapat menemukan solusi 

cepat dan tepat dalam mengatasi permasalahan 

tersebut. Selain jaringan internet yang masih terbatas, 

kendala lain yang muncul dalam pembelajaran daring ini 

yaitu penggunaan internet yang memakan banyak biaya. 

Seperti yang diketahui hampir semua siswa dan tenaga 

pengajar memakai internet untuk proses pembelajaran 

yang mana pada masa awal pembelajaran Covid-19 

belum ada subsidi bantuan internet oleh pemerintah. 

Namun, akhirnya Kemdikbud RI memberikan subsidi 

kuota internet dengan rincian untuk PAUD sebesar 20 

Gigabyte (GB), sementara SD, SMP, dan SMA sebesar 35 

GB. Untuk tenaga pengajar di PAUD sampai SMA 

diberikan subsidi sebesar 42 GB. Kemudian untuk 

mahasiswa dan dosen sebesar 50 GB (Novina Putri 

Bestari, 2020). 
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Permasalahan lainnya yang dihadapi yaitu 

suasana pembelajaran yang dinilai terlalu monoton 

sehingga membuat tenaga pengajar maupun siswa 

merasa cepat jenuh. Hal ini dikarenakan kebanyakan 

hanya penyampaian materi melalui Microsoft Power 

Point (PPT) kemudian pemberian tugas. Oleh karena itu, 

untuk mengatasi permasalahan tentang kejenuhan 

dapat dilakukan dengan adanya koordinasi antara 

tenaga pengajar dengan siswa dalam menentukan 

metode pembelajaran yang dinilai seru dan 

mengasyikkan. Selain itu, juga dapat diselingi dengan 

permainan supaya tidak membosankan. 

 

Pembelajaran Daring: Sebuah Bencana atau Solusi? 

Lembaga pendidikan merupakan salah satu 

sektor yang dinilai dapat memicu persebaran Covid-19 

dengan sangat cepat. Oleh sebab itu, pemerintah 

menetapkan peraturan untuk melakukan proses 

pembelajaran dari rumah. Rencana awalnya belajar dari 

rumah hanya diterapkan selama dua minggu saja. 

Namun, dari hari ke hari persebaran Covid-19 di 

Indonesia semakin meningkat sehingga mengharuskan 

untuk tetap belajar dari rumah. Terhitung sudah hampir 

satu tahun lebih proses pembelajaran dilakukan secara 

jarak jauh.  

Pembelajaran daring yang seharusnya yaitu tetap 

melakukan pembelajaran namun dilakukan di rumah 

dengan guru yang tetap memberikan materi. Namun 

faktanya, banyak sekali ditemukan pelajar yang bersikap 

acuh tak acuh dengan tidak mengikuti kelas sesuai jam 

yang telah ditentukan dan tidak mengumpulkan tugas 

yang diberikan serta cenderung menyepelekan. 



 - 21 - 

Sehingga proses pembelajaran menjadi tidak efektif 

walaupun sudah ditunjang dengan aplikasi yang dapat 

melakukan video conference dan presensi secara online 

(Reneldus Maryono Paing, 2020). 

Pada saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini 

pada dasarnya peran kerjasama antara tenaga pengajar 

dan pelajar sangat dibutuhkan. Kapabilitas dan 

kreativitas tenaga pengajar merupakan tuntunan yang 

besar dalam proses pembelajaran daring serta 

keterlibatan pelajar secara tekun dan serius sehingga 

dapat terjalin koneksi yang baik. Peralihan sistem dari 

tatap muka secara langsung menjadi daring pada 

dasarnya berisikan mengenai tersedianya sejumlah 

informasi secara real-time dari sebuah jaringan yang 

menghubungkan antara individu di suatu wilayah 

dengan wilayah lain, benda atau perangkat komunikasi, 

dan sistem yang secara mandiri telah terorganisir yang 

menciptakan nilai-nilai lintas jaringan di seluruh dunia. 

(Sendler, 2016)  

Sistem pembelajaran daring dapat dikatakan 

sebagai bencana sekaligus solusi. Mengapa demikian, 

dapat dikatakan bencana karena proses pembelajaran 

yang masih seringkali menimbulkan kebingungan baik 

dari tenaga pengajar maupun pelajar. Selain itu, juga 

belum cukupnya sarana dan prasana serta skill yang 

mencukupi untuk tercapainya sebuah proses 

pembelajaran secara maksimal. Hal itu dapat dilihat dari 

banyaknya jumlah keluhan-keluhan para pelajar dan 

tenaga pengajar yang masih melakukan metode ralat 

dan galat (trial and error) dalam menerapkan suatu 

metode pembelajaran (Angga Indraswara, 2020). 

Sementara itu, dapat dikatakan sebagai solusi karena 
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turut mengurangi penyebaran Covid-19 karena tidak 

berada dalam kerumunan atau mobilitas yang berisikan 

cukup banyak orang di dalamnya. Selain itu juga, pihak 

sekolah yang telah memberikan input dan kejelasan 

mengenai aplikasi yang digunakan sebagai penunjang 

pembelajaran daring.  

Penutup 

Pembelajaran daring sering disebut dengan 

kurikulum darurat. Kurikulum yang baru dalam sistem 

pendidikan di Indonesia di mana ketersediaan gadget, 

akses internet, software, listrik, dan website yang 

menjadi perangkat wajib dalam proses pembelajaran 

daring saat ini. Walaupun demikian, generasi Z harus 

tetap bisa mengikuti apapun semua jenis pembelajaran 

yang ada. Serta, dituntut untuk cepat tanggap dalam 

mencerna suatu hal yang baru. Dengan begitu, dapat 

membawa bangsa Indonesia lebih maju di masa depan. 

Kemunculan Covid-19 bukan hanya 

menghadirkan kepanikan dalam ruang publik, 

melainkan juga sebagai titik pacu bagi Indonesia untuk 

turut fokus dalam mengarahkan anggaran bagi 

pendidikan baik berupa sarana dan prasana yang 

memadai, subsidi dan jaringan internet yang lancar agar 

pendidikan Indonesia dapat berjalan baik meskipun di 

tengah pandemi Covid-19 saat ini. Selain itu, juga dalam 

pemerataan kualitas dan kuantitas pendidikan 

merupakan suatu prioritas tanpa adanya pembeda 

seperti yang tercantum dalam sila ke-5 Pancasila yang 

berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat 

Indonesia”. 
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Seiring dengan majunya perkembangan 

informasi dan komunikasi kita tentu semakin akrab 

dengan istilah baby boomer, milenial, gen-z, gen-alpha 

dan seterusnya. Istilah-istilah tersebut biasa digunakan 

media dalam mengklasifikasikan suatu generasi pada 

lingkup tahun tertentu. Baby boomer digunakan untuk 

mengklasifikasikan generasi yang lahir pada kurun 

tahun 1944-1964 di mana terjadi ledakan populasi 

(kelahiran anak) Pasca Perang Dunia II. Generasi X lahir 

setelahnya, melingkupi setiap kelahiran dari tahun 

1965-1979. Disusul dengan generasi Y atau generasi 

milenial (1980-1994), generasi Z (1995-2012), lalu yang 

terbaru adalah generasi Alpha yang mengklasifikasikan 

generasi yang lahir setelah generasi Z. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa anak-anak, remaja, 

hingga dewasa muda sampai dengan pertengahan usia 

dua puluh merupakan bagian dari generasi Z. 

Apa yang membedakan generasi-generasi ini? 

Terdapat beberapa aspek yang membuat tiap generasi 

cenderung berbeda satu sama lain. Pada umumnya, 

orang-orang yang tumbuh dalam generasi yang berbeda 

memiliki pandangan dan pola pikir yang berbeda dalam 

menilai, menyerap informasi, begitu pula dengan pola 
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hidup yang dijalani. Orang-orang yang termasuk dalam 

generasi yang sama biasanya memiliki kesamaan atau 

kemiripan dalam hal-hal tersebut. 

Inilah yang kemudian disebut sebagai efek 

kohort. Efek kohort atau biasa disebut efek kelompok 

adalah kemiripan karakteristik yang ditemukan pada 

kelompok manusia tertentu yang memiliki kesamaan 

pengalaman berdasarkan dekade kelahiran atau kurun 

waktu peristiwa tertentu. Era-era pada generasi yang 

berbeda memberikan pengalaman yang berbeda pula 

pada generasi lainnya. Pengalaman-pengalaman inilah 

yang kemudian membentuk pribadi dan pola pikir 

generasi tersebut. 

Dalam konteks pendidikan, setiap generasi pun 

dapat memiliki kecenderungan untuk memiliki 

pandangan yang berbeda. Perbedaan ini erat kaitannya 

dengan kebutuhan yang ada di masyarakat pada era 

tersebut. Pada era baby boomer di mana terjadi ledakan 

angka kelahiran, sumber daya manusia merupakan 

kebutuhan yang primer sehingga regenerasi menjadi hal 

yang vital. Pada era tersebut, angka biaya hidup pun 

masih tergolong rendah. Perbedaan biaya hidup yang 

semakin tinggi ini pun turut berpengaruh dalam 

pembentukan pola pikir dan pandangan pada generasi 

yang berbeda. 

Menurut pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003, pendidikan dibagi menjadi 3 

berdasarkan jalurnya; pendidikan formal, pendidikan 

non-formal, dan pendidikan informal. Adapula kategori 

yang membedakan berdasarkan jenjang; pendidikan 

dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

Jalur pendidikan yang berbeda memberlakukan 
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prosedur yang berbeda. Begitupun keluarannya. 

Keluaran dari pendidikan formal akan berbeda dengan 

meluaran dari pendidikan non-formal ataupun informal. 

Kendati demikian, pendidikan tetap diberikan 

berdasarkan standard-standard yang ada sehingga 

keluaran dari jalur pendidikan berbeda tetap dapat 

memiliki kualitas yang sama. 

Walaupun memiliki prosedur dan standard yang 

berbeda, orang-orang yang menempuh pendidikan 

formal tetap dapat memperoleh ijazah yang setara 

dengan keluaran lembaga pendidikan formal. 

Kemajuan teknologi boleh jadi berperan banyak 

dalam memberikan pandangan, terutama bagi generasi 

Z, untuk menentukan jalur pendidikan yang diinginkan. 

Laju perkembangan informasi pun turut mempermudah 

dalam mencari jenjang yang sesuai, lengkap dengan 

keluaran yang diinginkan. Tidak hanya pendidikan 

formal, pendidikan non-formal pun penjadi pilihan yang 

patut dipertimbangkan. 

Seiring dengan peningkatan populasi penduduk 

di Indonesia, semakin banyak anak muda usia produktif 

yang kesulitan mendapat lapangan pekerjaan. Kendati 

kemajuan zaman menggiring bertambahnya lapangan 

pekerjaan yang ada. Sensus penduduk tahun 2020 

menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di 

Indonesia mencapai 70,72% dari keseluruhan 270,20 

juta jiwa. Besarnya angka penduduk usia produktif 

meningkatkan persaingan kerja yang ada, dengan 

lapangan kerja yang didominasi oleh generasi milenial. 

Tidak selesai di situ, standard yang ditentukan 

untuk calon karyawan berbeda. Tuntutan yang diberikan 

dalam perekrutan seperti latar belakang pendidikan dan 
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pengalaman kerja pun menjadi aspek penting yang 

perlu dipertimbangkan dengan matang. Jika beberapa 

dekade lalu kantor atau perusahaan dapat menerima 

karyawan baru dengan ijazah SMA, kini standard telah 

terbarui. Banyak perusahaan bahkan melakukan seleksi 

ketat untuk pelamar kerja yang mengantongi ijazah 

universitas. Jenjang tertentu pun diperlukan tergantung 

pada posisi apa yang ingin di ambil. 

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, 

pendidikan masih dan akan terus diperlukan dalam 

masyarakat. Namun, apakah pendidikan formal adalah 

satu-satunya jalan? 

Saat ini kita sudah dihadapkan pada banyak 

pilihan. Misalnya pendidikan non-formal seperti 

Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan keterampilan 

dan pelatihan kerja, dan homeschooling. Pengenyam 

pendidikan non-formal pun tetap bisa mendapatkan 

proses penyetaraan melalui Pendidikan Kesetaraan. 

Namun, apakah keluaran yang dihasilkan akan tetap 

sama? 

Secara teknis, pengenyam pendidikan formal dan 

non-formal yang telah melalui Pendidikan Kesetaraan 

dapat dikatakan setara. Namun, secara pengalaman, 

keduanya tetap memiliki hasil yang berbeda. Hal ini 

menimbang perbedaan dalam prosedur yang 

diberlakukan pada kedua jalur tersebut. Pada jalur 

formal, peserta didik akan disatukan dalam satu tempat 

yang sama dan diberikan pelajaran yang sama pula. 

Pembagian kelas dilakukan untuk memasukkan peserta 

didik dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Setiap 

orang dapat berinteraksi dengan satu sama lain melalui 

kelompok belajar maupun kelompok teman sebaya. 
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Interaksi ini akan meningkatkan kemampuan anak 

untuk bersosialisasi dan bekerja sama. 

Pada pendidikan non-formal, jenisnya lebih 

variatif. Ada yang bersifat kelompok, misalnya Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKMB). Selain itu ada juga 

yang bersifat individu, misalnya homeschooling, di mana 

pembelajaran dilakukan dari rumah dengan memanggil 

tutor. Model ini sering mendapat pandangan buruk, 

terutama dari segi sosial. Pendidikan non-formal masih 

mendapatkan stigma buruk dari masyarakat. Penelitian 

yang dilakukan oleh Destia Dwi Anggraeni (2008/2) 

tentang sikap orang tua terhadap homeschooling 

menyebutkan bahwa 36,67% orang tua menunjukkan 

sikap negatif, dan hanya 28,33% yang menunjukkan 

sikap positif. 

Hal ini tentunya memiliki peran yang besar 

mengingat masih banyaknya peran orang tua dalam 

menentukan jenjang dan jalur pendidikan yang 

ditempuh anaknya. Dengan kultur Indonesia yang 

mengikuti budaya timur, orang tua turut memiliki peran 

penting untuk mengarahkan anaknya dalam 

menentukan pilihan hidup. 

Keduanya (pendidikan formal dan non-formal) 

memiliki keunggulan masing-masing yang dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan jasa tersebut. Sehingga, 

tidak masalah jalur mana yang diambil, asalkan bisa 

menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. 

Anggapan bahwa pendidikan non-formal lebih rendah 

dari pendidikan formal adalah bagian dari stigmatisasi 

yang ada dalam masyarakat. Pada akhirnya, terlepas dari 

jalur pendidikan apapun yang dipilih, yang terpenting 

adalah keluaran yang diinginkan sesuai dengan 
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ekspetasi awal ketika memilih jalur tersebut. Adapun 

jika cara dan jalur yang dilalui berbeda, tidak akan 

menjadi masalah apabila hasil yang didapatkan sama. 

Pendidikan formal memang penting. Namun ilmu 

tidak hanya bisa didapatkan melalui satu jalur saja. 

Masih banyak alternatif-alternatif lain yang layak untuk 

dipertimbangkan. Pun di era sekarang ini telah banyak 

inovasi yang mengembangkan pendidikan non-formal 

menjadi lebih variatif dan banyak pilihan. 
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 Teknologi sekarang semakin maju dan 

berkembang sangat pesat hingga dipermudah dalam 

aksesnya, banyak macam teknologi yang sudah 

berkembang dan dirasakan oleh banyak kalangan. 

Beriringan dengan perkembangan dunia teknologi 

munculah sebuah ekosistem baru dan dinamakan media 

sosial sebuah platform yang menggunakan kecanggihan 

teknologi sebagai pengoperasiannya. Media sosial juga 

mengalami perkembangan yang sangat pesat serta 

memiliki manfaat tersendiri bagi pengunanya, banyak 

yang harus beradaptasi mengenai penggunaan platform 

media sosial dalam kehidupan sehari-hari memulai dari 

fase pasif dalam penggunaan awal hingga menjadi 

pengguna aktif yang kecanduan dengan media sosial.  

Dilihat dari keadaan saat ini media sosial merupakan 

borgol pengikat tangan dalam aktifitas sehari-hari, 

dalam penerapan kehidupan nyata media sosial tidak 

selalu menguntungkan. Hal ini sangat berpengaruh 

dalam proses perkembangan orang yang tidak 

diuntungkan tersebut, namun orang yang dirugikan 

media sosial tidak merasakan atau tidak sadar bahwa 

dirinya merupakan sebah koban dari sosial media yang 

ia gunakan saat ini.  

 Platform media sosial yang banyak dipakai saat 

ini adalah Tik-tok dimana banyak penggunanya dari 
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kalangan Generasi Z. Terlebih saat ini sedang merajalela 

pandemi virus covid-19 berkaitan erat dengan Generasi 

Z yang saat ini dikehidupan sehari hari tanganya 

terbogol oleh media sosial yang mereka gunakan, 

karena banyak waktu yang mereka habiskan untuk 

menatap layar ponsel dan melihat banyak konten di 

media sosial yang bertebaran dimana-mana. 

 Hari demi hari Generasi Z terpaku dalam dunia 

buatan media sosial, dalam dunia tersebut mereka 

bebas melakukan hal apapun, membuat konten, 

memberikan komentar, mencari pasangan, mencari 

teman, berbelanja, serta menjadi populer. Semakin lama 

semakin dan semakin aktif dalam  penggunaanya akan 

mengakibatkan kecanduan media sosial kepada 

Generasi Z hingga sampai pada tahap tidak bisa hidup 

tanpa media sosial dan tidak mau dipisahkan 

sedetikpun. Semakin aktif semakin dalam ikatan antara 

Generasi Z dengan media sosial yang mereka gunakan, 

media sosial bisa menjadi sebuah tolak ukur sejauh 

mana kecanduan media sosial yang dialami oleh Gnerasi 

Z. Bisa dinyatakan masih dalam fase aman atau sudah 

dalam fase tidak aman, konten yang dilihat oleh Gnerasi 

Z pun tidak bisa dibatasi karena itu akan merenggut 

kebebasannya. Tapi kebebasan tersebut yang bisa 

menjadi pisau bermata dua yang siap menghujam 

Generasi Z yang kecanduan media sosial, banyak kaum 

dari generasi tersebut yang mencoba menjadi populer 

dengan melakukan banyak cara. Ingin populer didunia 

media sosial merupakan hal yang sangat disukai oleh 

Generasi Z, karena banyak dari mereka yang berpikiran 

terkenal dari media sosial merupakan hal yang sangat 

dibanggakan. 



 - 34 - 

Media Sosial (di) Salahgunakan‼! 

 Penggunaan media sosial saat pandemi ini 

meningkat sangat pesat dari pada sebelum pandemi, 

karena perubahan ini banyak pengaruh yang mulai 

masuk dan mulai merubah perilaku Generasi Z. 

Perubahan yang terjadi sangat beragam tergantung 

faktornya, umur, pola pemikiran serta penangkapan 

setiap pesan atau media yang ia dapat dan faktor paling 

utama dan sering dijumpai adalah faktor kebutuhan 

akan sebuah hiburan. Faktor kebutuhan hiburan ini 

tumbuh dari semua aktifitas yang telah mereka lakukan 

ataupun sedang mereka lakukan, lalu jalan utama yang 

dilakukan Generasi Z ialah dengan masuk dunia media 

sosial. 

 Penggunan media sosial inilah yang sering 

disalahgunakan oleh sebagian Generasi Z, 

penyalahgunaannya banyak contoh dan ragamnya dari 

yang paling simple hingga sampai berurusan dengan 

kepolisisan. Banyak kasus yang sudah terjadi dalam 

dunia media sosial yang diakibatkan oleh sebagian 

Generasi Z yang tidak pandai dalam bersosial media. 

Kebanyakan dari mereka selain mencari hiburan mereka 

juga mencari sebuah ketenaran yang bisa mendongkrak 

mereka menjadi seorang selebriti dalam dunia media 

sosial, karena saat ini menjadi selebriti merupakan hal 

yang sangat diagung-agungkan oleh Generasi. Banyak 

keuntungan yang diterima saat menjadi selebriti media 

sosial seperti endorse, exsposure, colab dengan 

selebriti media sosial lainnya bahkan membuat drama 

settingan yang mendongkrak nama mereka, pujaan 

sebagian besar Generasi Z berasal dari media sosial 

yang akhirnya apapun yang mereka tangkap dari idola 
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tersebut mereka juga menirunya tanpa mereka sadari 

hal tersebut bisa merugikan diri mereka sendiri. 

 Generasi Z merupakan pecinta kebebasan dalam 

melakukan hal apapun yang ingin mereka lakukan, 

mereka suka mengespresikan diri melalui media apapun 

yang mereka suka, mereka juga bebas mengakses 

appaun yang meraka inginkan dan lakukan. Sifat seperti 

inilah yang menimbulkan rasa bahwa bebas berarti tidak 

ada batasan atau peraturan yang harus ditaati, 

samahalnya dengan Generasi Z dalam menggunakan 

media sosial, mereka berfikir juga bebas karena media 

sosial mereka yang punya, dengan alasan utama 

tersebut merka berfikir media sosial bisa digunakan 

untuk apapun. 

 Perilaku apa saja yang akan sering dilakukan 

Generasi Z dalam penyalahgunaan media sosial? Banyak 

sekali jenisnya seperti menonton konten dewasa yang 

tak sesuai umurnya, menonton adegan kekerasan yang 

dapat ditiru oleh mereka, perkataan atau ucapan kasar 

dari media sosial, melakukan perilaku cyberbullying, 

berkata sarkas di media sosial, memberikan komentar 

yang tak semestinya, menggiring opini dengan 

melakukan playing victim di ranah media sosial, 

melakukan tindak kekerasan verbal seperti mengejek 

fisik atau kekurangan orang lain. 

 Kita mengetahui bahwa perbedaan generasi 

pendahulunya dengan Generasi Z ini banyak sekali 

perbedaanya, disamping itu resiko juga semakin banyak 

dan berkembang setiap saat, teknologi, ekonomi, media 

sosial, merupakan pintu masuk utama dapat terjadinya 

media sosial (di) salahgunakan. Visual merupakan 

makanan pokok sehari hari Generasi Z, terlebih platform 
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Tik-tok yang sangat digandrugi ini menyediakan banyak 

manfaat serta kemudahan pengaksesan, nah dalam hal 

ini bisa dilihat kualitas konten yang dilihat Generasi Z. 

Konten apakah yang sering mereka lihat? Sering mereka 

tiru ulang dan lakukan? Seberapa banyak akses mereka 

dalam mengolah konten tersebut? Generasi Z cenderung 

aktif saat dihadapkan dengan konten Visual terlebih 

yang dapat memikat pikiran mereka. Untuk konten yang 

suka diliat banyk ragam dan jenisnya dari hiburan 

komedi, percintaan, masalah antar idolanya, lalu 

teknologi, musik, dan yang paling banyak ialah goyang 

atau menari diiringi lagu yang sedang trend di platform 

Tik-tok tersebut. Lalu setelah menonton konten tersebut 

Generasi Z biasanya tertantang dan suka menirunya 

kembali, megolah konten tersebut menjadi konten 

mereka dan di upload ulang. 

 Sampai fase ini belum banyak yang sadar bahwa 

konten-konten yang dilihat dalam platform tersebut 

tidak ada penyaringan ketat dari pihak pengembang, 

Generasi Z yang masih berumur muda yang sudah 

mengenal teknologi dan selalu ingin tau pasti akan tidak 

sengaja menonton konten yang negatif. Pengaruh ini 

yang membuat merka menyalahgunakan platform 

tersebut, misalnya konten yang mereka liat adalah 

konten Q&A yang berisikan pertanyaan tentang 

masalah, lalu seks, serta pembahasan yang dipenuhi 

kata-kata kasar, secara tidak langsung media turut 

ambil bagian dalam hal ini dan tidak dapat disalahkan. 

Tetapi hal ini tanpa disadari ditiru dan dilakukan di 

kehidupan nyata oleh Gnerasi Z. Lanjut media platform 

media sosial lainnya seperti Instagram sering 

disalahgunakan oleh Genrasi Z contohnya saja pamer 
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foto kemesaan atau foto tak senonoh yang dapat dilihat 

anak dibawah umur, berbagi foto korban kecelakaan ini 

sering sekali dijumpai pada platform Whatapps dan hal 

ini menjadi koreksi bahwa tidak semua foto dapat da 

boleh disebarluaskan tanpa seizin keluarga korban. 

Mengumpat di media sosial merupakan hal tersering 

dijumpai di media sosial manapun dan seperti sudah 

kebiasaan yang wajib dilakukan. 

 Generasi Z menggunakan media sosial sebagai 

lahan untuk kesenangan dan keuntungan, hal ini 

dilakukan oleh sebagian dari mereka karena mereka 

berfikir ini adalah hal yang wajar, melakukan judi dan 

taruhan di media sosial terjadi karena banyak faktor, 

biasanya ada oknum dibaliknya bahkan juga berkedok 

sebuah penipuan. Penyebaran berita Hoax pun juga 

terjadi dikalangan Generasi Z yang tanpa berpikir 

panjang untuk langsung sebar berita tersebut, entah 

berita itu benar atau salah tetapi mereka merasa bangga 

karena mereka merasa menjadi seorang informan yang 

berguna untuk kalangannya. Membuat situs yang berisi 

konten pornografi dan perjual belian video pornografi 

sebagai lahan mencari uang yang cepat, sebenarnya hal 

penyalahgunaan media sosial ini ada sanksi dan 

hukuman bagi yang melakukannya, tetapi banyak juga 

yang pintar dan lolos dari jeratan hukum yang berlaku. 

 Penipuan online, menyebar kebencian di media 

sosial, melakukan spam, dan masih banyak contoh 

kasus yang dapat kita tahu. Kegiatan berselancar di 

media sosial memang menguntungkan dan banyak 

manfaatnya tapi janganlah digunakan untuk hal yang 

tidak baik dan akhirnya dapat merugikan diri sendiri 

ataupun orang lain. Menggunakan media seperlunya 
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sesuai kebutuhan kita, pahami dan teliti bagaimana 

pengunaan yang baik dan benar, bijak dalam 

membagikan sesuatu seperti berita atau informasi, 

dicek dahulu sumber datanya. 

 Melakukan mentoring kepada Generasi Z yang 

masih remaja atau dibawah umur dalam penggunaan 

media sosial, diawasi serta diberikan pengarahan untuk 

menggunakan media sosial dengan baik dan benar. 

Orangtua juga ikut berperan aktif dalam hal ini, karena 

Generasi Z walaupun memiliki banyak kemampuan 

dalam teknologi dan informasi mereka juga butuh 

bimbingan  agar tidak salah arah. Kemampuan intuisi 

serta pengamatan visual yang baik merupakan sumber 

pokok utama dari kaum Generasi Z, patut disyukuri di 

zaman ini apapun dipermudah dan sangat praktis. 

 Namun dibalik itu semua harus diimbangi dengan 

kontrol diri yang kuat, konsistensi serta memperbanyak 

informasi, belajar terus untuk mengetahui hal yang 

banyak dan janagn menutup diri akan hal baru. Generasi 

Z tidak dapat disalahkan sepenuhnya dalam hal 

kecanduan media sosial karena ini eranya teknologi 

maka hal tersebut sangat wajar, banyak impact positif 

juga yang didapat dari hal tersebut, hal baik dan 

berguna bagi masa depan Generasi Z. Dalam situasi 

pandemi saat ini Generasi Z juga dituntut kreatif dan 

inovatif meski terhambat oleh virus covid-19 ini, 

menyenangkan bisa melihat Generasi baru yang penuh 

dengan kejutan yang mereka lakukan setiap saat. 

Generasi Z masih sangat perlu sebuah bimbingan, 

pengawasan dan pengarahan yang tepat dalam 

perkembangannya, jangan memberikan kekangan 

kepada mereka, Generasi Z saat ini memiliki banyak 
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tuntutan umu dalam segi sosial seperti dituntut 

bertransformasi jadi seorang yang mandiri, memiliki 

skill khusus dalam berbagai bidang sesuai minat dan 

bakat mereka, memaksimalkan potensi yeng mereka 

miliki. 

 

Kesimpulan  

 Generasi Z kenacduan media sosial sering 

dikatakan oleh banyak orang, hal ini bisa dikatakan 

memang perubahan zaman karena semakin maju 

semakin ada hal baru yang muncul entah itu hal positif 

ataupun hal yang negatif. Kepraktisan akses internet, 

teknologi, jaringaninformasi menambah kesenangan 

dalam bermedia sosial, namun banyak proses yang 

harus dilewati dalam penggunaan media sosial ini, 

karena begitu banyak pengaruh buruk yang datang tak 

memandang siapa diri kita.  

 Revolusi generasi Z masih terus berlangsung 

hingga sekarang dan dalam hal ini jangan melihat selalu 

dari sisi buruknya, tetapi sisi baiknya juga ada. 

Berpandai pandailah dalam menggunakan media sosial, 

boleh kita aktif dalam media sosial tapi jangan lupakan 

dunia nyata yang ada didepan kita. Jangan lupa untuk 

sadar bahwa dunia nyata lebih penting dari dunia media 

sosial yang berperan sebagai pendukung kita. Saya 

berharap Generasi Z dapat lebih bijak dalam mengambil 

sebuah keputusan saat beraktifitas atau melakukan hal 

apapun di media sosial, karena saat ini hal sekecil 

memberikan komentar yang bisa menyinggung orang 

lain dapat dilaporkan dan dipidanakan, selain itu 

menurut saya Generas Z juga pelu mengetahui UU ITE 

agar dapat bermain media sosial dengan aman  dan 
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terhindar dari kasus. Pasal yang ada di UU ITE banyak 

jenisnya salah satu contohnya pasal  tentang 

penyebarab berita bohong atau Hoax dan menyesatkan 

yang mengakibatkan kerugian yaitu Pasal 45A ayat 1 

yang “ berbunti Setiap Orang yang dengan sengaja dan 

tanpa hak menyebarkan berita bohong dan 

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen 

dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah).”  

 Semoga pandemi covid-19 ini segera cepat 

berlalu agar bisa beraktifitas normal seperti biasanya, 

agar Generasi Z dan Generasi seterusnya dapat 

menikmati dunia nyata yang lebih baik lagi dan tidak 

terus menerus terkurung hingga kecanduan media 

sosial, hal ini juga bisa menjadi perhatian pemerintah 

terhadap generasi penerus bangsa agar siap menjadikan 

Genarasi Z ini sebagai generasi yang memiliki kualitas 

dan kuantitas yang tinggi demi memajukan Bangsa 

Indonesia.  Generasi Z juga harus paham dan mengerti 

posisi mereka sebagai penerus bangsa ini agar siap 

mengabdi kepada Bangsa ini, seperti pesan yang 

disampaikan oleh Buya Syafii Maarif adalah salah satu 

tokoh pembangun bangsa dimana setelah Reformasi 

1998 hingga 2005 yang berpesan “Yang muda-muda 

harus mengerti betul persoalan bangsa berbasis data. 

Banyak membaca dan ikut terlibat membenahi negeri”. 
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Apa yang Diinginkan Generasi Z?  
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Universitas Slamet Riyadi 

 

 

Pendahuluan 

Tahun ke tahun sistem pembelajaran di Indonesia 

sudah semakin berbeda, kenapa demikian? Karena 

semua juga berpacu pada teknologi. Namun, bukan 

hanya teknologi saja tetapi juga perkembangan 

pembelajaran yang semakin maju. Perlu diingat saja 

dulu zaman Sekolah ada sistem KTSP (Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan) atau Kurikulum 2006. 

Setelah itu diganti dengan kurikulum 2013 (K-13). 

Tentunya setiap perubahan membawa dampak baik 

untuk sistem pembelajaran kedepannya. Sistem 

pembelajaran yang membawa pengaruh baik, dapat 

meningkatkan mutu serta kualitas pada siswa. Di dalam 

masa perkuliahan, Kurikulum 2013 tidak jauh berbeda 

perbandingannya. Dalam artian, disini mahasiswa harus 

lebih aktif daripada dosen. Maka dari itu, kurikulum 

yang berubah membuat kita lebih bisa beradaptasi 

untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Tapi perlu diingat 

masa perkuliahan dengan masa sekolah itu sangatlah 

berbeda. Untuk saat ini generasi Z bisa dibilang sebagai 

pemimpin, sebagai pelopor sebuah generasi, harus bisa 

mencerminkan hal – hal baik untuk generasi selanjutnya. 
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Generasi Z awal dari segala perubahan, terutama 

teknologi. Teknologi yang semakin berkembang dapat 

dikendalikan para generasi Z. Perkembangan teknologi 

ini diyakini dapat melakukan trobosan baru pada sistem 

Pendidikan yang lebih baik untuk Bangsa ini.  

 

Generasi Z 

Generasi Z merupakan sebutan untuk para 

kelahiran tahun 1997 – 2012. Generasi ini sering 

disebut juga iGen ( IGeneration ) atau bisa dibilang 

generasi internet. Menurut Hellen Katherina dari Nielsen 

Indonesia, Generasi Z adalah masa depan. “Karena itu 

penting bagi para pelaku industri untuk memahami 

perilaku dan kebiasaan mereka," ungkapnya. Generasi Z 

merupakan pemimpin masa kini, saat ini para Generasi 

Z memasuki dunia kerja dan juga kuliah, mereka sedang 

mempersiapkan mau dibawa ke arah mana Indonesia ini. 

Karena tangan-tangan mereka lah yang akan berpegang 

pada Negeri ini. Generasi Z mempunyai karakteristik 

Individual, pemikiran yang lebih terbuka atau global, 

lebih cepat memahami sesuatu hal, keingintahuan yang 

tinggi, mengingingkan serba instan, dan mandiri. 

Bagaimana karakteristik tersebut dimiliki kalangan 

Generasi Z? Menurut saya, Hal itu bisa terjadi karena 

Generasi ini sudah memahami teknologi, sudah mahir 

teknologi, jadi wawasan mereka akan semakin 

bertambah luas hanya dengan mengakses laman 

internet, apa yang mereka belum mengerti dapat 

dengan mudah dicari di internet, dengan begitu mereka 

menjadi seseorang yang individual dan juga mandiri, 

sebab mereka bisa mengakses sendiri dengan mudah 

melalui smartphone atau perangkat digital lainnya. 
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Sejak mereka lahir teknologi sudah ada dan 

semakin berkembang jadinya Generasi Z lebih menyukai 

dunia digital dan dunia maya. Bahkan, mereka pun 

sudah diajarkan menggunakan teknologi sejak kecil, hal 

yang sering ditemui yaitu bermain smartphone. 

Sosialisasi mereka, kedekatan mereka lebih ke dalam 

dunia maya, karena mereka lebih banyak menghabiskan 

waktu didalam internet dan selalu  menggunakan 

Smartphone dimana pun dan kapan pun.  

“Pembelajaran daring  adalah pembelajaran yang 

memanfaatkan teknologi sebagai media perantara 

pengajar dan peserta ajar yang dapat dilakukan dengan  

tidak bertatap muka  langsung antara pengajar dan 

peserta ajar tersebut yang biasanya menggunakan 

media komputer atau gadget  yang berbasis pada 

jaringan internet yang artinya memiliki karakteristik 

fleksibel dan  mudah dilakukan oleh siapa saja  dan 

kapan aja” (Thorne,2003). Bahkan, Saat ini dengan 

pemberlakuan Pembelajaran Jarak Jauh dengan adanya 

teknologi membuat semua hal menjadi mudah, Sistem 

pembelajaran bisa diikuti dengan dirumah saja. Sangat 

canggih sekali bukan? Generasi yang melek teknologi, 

dengan adanya pemanfaatan teknologi sebagai mana 

mestinya membuat para generasi ini semakin 

bersemangat melakukan sistem pembelajaran jarak 

jauh. Jadi, teknologi ini sangat mendukung dan 

berperan penting dalam sistem pembelajaran.  

 

 

Metode Pembelajaran Masa Kini 

Dengan dunia yang semakin berdampingan 

dengan teknologi, membuat perubahan besar dalam 
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segi pembelajaran masa kini. Hal itu bisa terjadi, 

perlahan-lahan dari kita disuruh membaca buku 

sekarang hanya membaca melalui smartphone atau 

perangkat lainnya sudah bisa, disaat kita menulis 

menggunakan pensil perlahan berganti ke pulpen dan 

perlahan pula berganti menggunakan pengetikan digital. 

Dari masa ke masa semua memiliki perubahan untuk 

lebih baik.  

Sebagai Generasi Z kita harus bisa beradaptasi 

dan juga memahami pembelajaran melalui akses 

teknologi, Kenapa disini Generasi Z selalu saya kaitkan 

dengan teknologi? Karena, pada saat masa Generasi Z 

ini hadir, mereka sudah berpegang pada teknologi, 

semua hal dikerjakan menggunakan teknologi, jadi 

sistem pembelajaran mereka pun menggunakan 

teknologi. Seperti apa contohnya? Di dalam lingkup 

perkuliahan pasti ada yang namanya presentasi. 

Presentasi itu apa? Yaitu menerangkan sebuah materi 

yang ingin disampaikan. Presentasi ini menggunakan 

teknologi berupa digital dengan perangkat Laptop, LCD, 

dan Papan Proyektor.  Lalu presentasi bisa dimulai 

didalam kelas, namun dengan sistem pembelajaran 

jarak jauh presentasi bisa dilaksanakan menggunakan 

platform online dan dapat disaksikan oleh mahasiswa 

serta dosen pengampu. 

Buktinya saja dengan kita mengikuti 

pembelajaran jarak jauh itu sudah termasuk sistem 

pembelajaran masa kini yang menjadi sistem E-Learning. 

Sudah tidak lagi bertatap muka dikelas, tidak bertemu 

dosen secara langsung, bahkan ujian dengan sistem 

dari rumah. Dosen hanya menyampaikan materi, 

menerangkan disebuah platform, memberikan 
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penugasan melalui sistem online. Mungkin, bisa jadi 

penghematan juga tidak keluar uang untuk membayar 

sebuah hasil print out, namun kita juga harus sedia 

paket data internet setiap harinya karena sistem online. 

 

Sistem Pembelajaran di Lingkup Kampus 

Kampus memiliki sistem pembelajarannya 

masing-masing, karena saya juga seorang Mahasiswa, 

saya akan memberikan sedikit contoh mengenai 

pembelajaran yang diberikan dikampus tersebut. 

Metode pembelajaran E-Learning baru-baru saja 

digunakan, metode ini dipakai saat sistem pembelajaran 

jarak jauh diterapkan. Karena sebelumnya kampus ini 

tidak melakukan sistem E-Learning, sistem sebelumnya 

Mahasiswa datang ke kampus dan melakukan 

pembelajaran didalam kelas. Dengan terjadinya Covid-

19 ini, mau tidak mau harus menggunakan sistem E-

Learning, Sistem ini di semester pertama dirasa masih 

kurang memberikan edukasi pembelajaran, dirasa 

penyampaian materi belum bisa tersampaikan dengan 

penuh, antara dosen dan mahasiswa masih saling 

beradaptasi menggunakan sistem yang serba online. 

Disini peran mahasiswa juga sebagai Generasi Z. 

Namun, perlu diketahui Generasi Z lebih mampu 

dan menguasai Jaringan Online. Sedangkan dosen, 

beberapa masih banyak yang kurang paham dengan 

sistem online. Akhirnya, banyak jam-jam kelas yang 

kosong tanpa kejelasan dari dosen tersebut. “rentang 

waktu tertentu yang digunakan untuk belajar, tetapi 

tidak mendatangkan hasil. Kejenuhan belajar 

mengakibatkan mahasiswa tidak mampu menerima 

pelajaran bahkan tidak dapat memuat intisari dari 
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pembelajaran tersebut” (Tohirin, 2009). Dari pernyataan 

diatas, dapat diambil sebuah hipotesa bahwa sistem 

pembelajaran dosen masa kini dan dosen masa dahulu 

jugalah berbeda. Sistem pembelajaran dosen masa dulu 

sangatlah monoton hanya memberikan materi, materi 

berupa tulisan, tanpa ada keunikan tersendiri dalam 

memberikan materi sehingga menimbulkan kejenuhan 

dengan rentan waktu yang cukup lama. Sistem 

pembelajaran dosen masa kini lebih kreatif memberikan 

materi, materi yang bervariatif, memberikan modul 

pembelajaran yang unik dan mudah dipahami. 

Beberapa faktor yang menyebabkan kejenuhan 

belajar adalah; cara mengajar dosen yang 

membosankan dan cenderung satu arah, materi sangat 

sulit dipahami, mahasiswa lelah karena banyaknya tugas. 

Pada kasus ini dosen diharapkan merubah gaya 

komunikasi selama belajar daring,  komunikasi dua arah 

perlu terus diterapkan, jika mahasiswa pasif maka tugas 

dosen yang menstimuli agar mahasiswa kembali aktif. 

Di sisi lain mahasiswa juga dituntut untuk merubah gaya 

belajarnya secara aktif. Penjelasan dosen mengenai 

materi lebih mudah tersampaikan apabila dosen 

berinteraksi secara langsung secara online dalam artian 

bisa bertatap muka dan menjalankan komunikasi dua 

arah walaupun hanya dengan jaringan online (Videocall 

Meeting), karena bila dosen hanya menjelaskan melalui 

sebuah kalimat, kita sebagai mahasiswa sebagai 

komunikannya masih kurang memahami karena setiap 

kalimat yang diketikan dapat memberikan makna 

tersendiri bagi pembacanya. 

Mahasiswa harus bisa menerapkan tiga hal, yaitu 

Membaca, Menulis, dan Berdiskusi. Seorang dosen harus 
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bisa melakukan itu kepada mahasiswanya, karena hal itu 

memanglah sangat penting dan berguna untuk suatu 

saat nanti. Jadi, hanya dengan memberikan materi 

seorang mahasiswa tidak bisa dibilang mengerti atau 

memahami. Namun, harus diimbangi dengan penjelasan 

dari materi tersebut. Kalo dirasa materi belum jelas bisa 

ditanyakan kepada dosen pengampu atau bisa mencari 

informasi lebih lanjut mengenai materi tersebut. 

Seorang dosen pun harus bisa memberikan tugas agar 

mahasiswa bisa menerapkan tiga hal tersebut, dengan 

penugasan membuat presentasi, membuat proposal, 

dsb dirasa mampu menerapkan tiga hal membaca, 

menulis dan juga berdiskusi. Karena bagaimanapun, 

Generasi Z sangat suka berinteraksi, suka mengeluarkan 

pendapat-pendapatnya dan suka berdiskusi dengan 

suatu hal. Maka, sangat sayang sekali bila tiga hal 

tersebut tidak diterapkan didalam lingkup kampus.  

Dengan penggunaan sistem E-Learning yang 

baru-baru saja digunakan ini, memberikan kelebihan 

dan kekurangan masing-masing, kekurangannya 

beberapa dosen yang masih gaptek (gagap teknologi) 

kurang memahami, jadi masih perlu waktu untuk bisa 

memberikan penyampaian materi yang baik untuk para 

Generasi Z saat ini, agar tidak mudah bosan melakukan 

sistem pembelajaran jarak jauh, jaringan sinyal internet 

yang kurang memadai, dan dosen hanya bisa 

memberikan materi tanpa tahu mahasiswa tersebut 

sudah jelas memahami atau belum. Kelebihannya 

menyingkat waktu mahasiswa lebih menyukai sesuatu 

hal yang praktis, Generasi Z lebih senang sistem online 

karena kesehariannya pun didalam internet jadi para 

generasi ini tidak masalah dengan sistem online, 
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mempermudah sistem pembelajaran karena materi 

apapun bisa diakses didalam internet dan bisa 

mendapatkan informasi dari mana saja, semua data atau 

materi tersimpan dengan baik didalam perangkat digital, 

dan mahasiswa pun bisa mendapatkan E-Book. 

Generasi Z bisa dibilang generasi yang aktif, 

seorang dosen harus bisa juga menyesuaikannya. Jadi, 

apabila memberikan sebuah materi harus bisa 

diimbangi dengan keunikan, keunikan bisa diberi 

berupa video, atau hal lain yang berkaitan dengan 

materi tersebut yang menimbulkan komunikasi dua arah 

agar mahasiswa bisa berperan aktif dan juga memahami 

isi materi yang diberikan. Mahasiswa lebih bisa 

memahami atau menjadi tertarik mengikuti kuliah 

tersebut tanpa adanya rasa kebosanan. Sistem 

pembelajarannya pun juga harus dibenahi, diusahakan 

sebisa mungkin harus dengan tatap muka online 

(Videocall Meeting) agar penyampaian secara lisan 

diharapkan memudahkan para mahasiswanya menerima 

materi tersebut. 

 

  



 - 50 - 

Referensi 

Diyan N.R (Analis Kebijakan pada Pusat Penelitian 

Kebijakan). (2021). Gen Z Dominan, Apa 

Maknanya Bagi Pendidikan Kita?. Diakses pada 25 

Juni 2021. Dari 

https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/produk

/artikel/detail/3133/gen-z-dominan-apa-

maknanya-bagi-pendidikan-kita  

Harapani, A. (2021, January 5). PENGARUH KULIAH 

DARING SAAT PANDEMI COVID-19 TERHADAP 

KEMAMPUAN MAHASISWA. 3,5. 

Vera.N (2020, November 29). Strategi Komunikasi 

Dosen Dan Mahasiswa Dalam Meningkatkan 

Kualitas Pembelajaran Daring Selama Pandemik 

Covid-19. 7-13. 

Websis For Edu. (2018 Oktober 2). Selamat Tinggal 

Generasi Mileninal, Selamat Datang Generasi Z. 

Diakses pada 25 Juni 2021. Dari 

https://websis.co.id/selamat-tinggal-generasi-

milenial-selamat-datang-generasi-z-2/  

  



 - 51 - 

Literasi Media Digital: Alternatif Solusi 
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Universitas Slamet Riyadi 

 

 

Adanya pandemi yang melanda dunia saat ini 

menimbulkan kekhawatiran bagi seluruh penduduk 

dunia, sebab adanya pandemi Covid-19 ini 

mengakibatkan hampir seluruh aktivitas masyarakat 

terhambat, terlebih aktivitas pendidikan yang mau tidak 

mau harus melakukan pembelajaran secara daring atau 

Online Learning. Dimana pada aktivitas daring ini, 

seluruh siswa maupun mahasiswa dihadapkan dengan 

kondisi tingginya konsumsi teknologi internet. Dengan 

adanya media digital ini tentu memudahkan para siswa 

dan mahasiswa dalam melakukan Pembelajaran Jarak 

Jauh dan semakin memudahkan dalam mengakses 

informasi. Akan tetapi, tingginya tingkat konsumsi 

media digital ini dapat menyebabkan beberapa hal yang 

cukup serius bagi para siswa dan mahasiswa, 

diantaranya: (1) Munculnya fenomena FoMo (Fear Of 

Missing Out); (2) Menurunnya daya pikir kritis dari para 

siswa dan mahasiswa; dan masih banyak lagi keresahan 

yang diakibatkan tingginya konsumsi media digital pada 

para siswa maupun mahasiswa terutama saat pandemi 

seperti saat ini.  
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Maka dari itu, hal ini harus benar-benar 

diperhatikan mengingat tenaga pendidik tidak dapat 

memantau secara langsung aktivitas para siswa dan 

mahasiswa, sehingga perlu adanya upaya baik dari 

lembaga pendidikan maupun pemerintah dalam 

menangani hal ini. Salah satu cara yang dapat 

diterapkan dalam menangani permasalahan tersebut 

adalah dengan menerapkan literasi media digital. 

Literasi media digital ini merupakan alternatif solusi 

untuk meningkatkan daya analisis dan berpikir krittis 

para siswa dan mahasiswa sehingga Online Learning 

dapat berjalan secara efektif. Dengan penerapan literasi 

media digital ini, penggunaan media digital oleh para 

siswa dan mahasiswa akan tepat dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

 

 

Literasi Media Digital: Alternatif Solusi untuk 

Meningkatkan Efektifitas Online Learning 

Berkembangnya teknologi yang semakin canggih 

memang menjadi sebuah konsekuensi dalam 

kehidupan. Baik dampak positif maupun dampak negatif 

akan keberadaan teknologi/era digital ini tidak bisa 

dihindari. Terlebih pada masa pandemi saat ini, para 

siswa dan mahasiswa dihadapkan dengan adanya Online 

Learning, dimana pada sistem Online Learning ini, para 

siswa dan mahasiswa diharuskan melakukan 

pembelajaran jarak jauh/dari rumah masing-masing 

guna menghindari penularan virus Covid-19. Sehingga 

pada hari-hari produktif, para siswa dan mahasiswa 

dihadapkan dengan tingginya konsumsi media digital. 

Kecenderungan penggunaan media digital yang tinggi 
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ini dapat berpengaruh terhadap pola pikir dan tingkah 

laku dari para siswa dan mahasiswa. Selain itu, 

penggunaan media digital yang kurang tepat akan 

menyebabkan munculnya fenomena FoMo (Fear of 

Missing out). Fenomena ini merupakan salah satu bagian 

dari sindrom kecemasan sosial dimana seorang siswa 

dan mahasiswa akan melakukan hal-hal diluar batas. Hal 

ini terjadi tidak hanya mereka takut akan ketinggalan 

informasi, tetapi mereka takut tertinggal dengan hidup 

orang lain yang lebih baik sehingga cenderung 

menimbulkan rasa iri dan memengaruhi harga diri dari 

siswa mapaun mahasiswa itu sendiri. Disamping itu, 

penggunaan media digital yang tidak tepat akan 

menyebabkan penurunan daya pikir kritis dari para 

siswa dan mahasiswa. Hal ini dapat terjadi karena para 

siswa dan mahasiswa akan cenderung menelan mentah-

mentah informasi yang mereka dapatkan dari media 

digital tanpa mengolah terlebih dahulu informasi yang 

didapatkan, sehingga daya pikir kritis dapat menurun.  

Dengan segala kelebihan yang dimiliki media 

digital diantaranya mudah, cepat dan praktis, fleksibel, 

efisien dan efektif dsb, media digital dapat digunakan 

sebagai penunjang dalam dunia pendidikan terutama di 

masa pandemi seperti saat ini, sehingga Online 

Learning dapat berjalan dengan efektif. Dengan literasi 

media digital misalnya, menurut Potter dalam karyanya 

yang berjudul “Media Literacy” (2005:34) mengatakan 

bahwa Media Literacy atau literasi media merupakan 

sebuah perspektif yang digunakan secara aktif pada 

saat individu mengakses sebuah media dengan tujuan 

untuk memaknai pesan yang disampaikan oleh media.  
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Sementara itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 

yang bekerja sama dengan  Kementrian Komunikasi dan 

Informatika (Kemkominfo) menerbitkan sebuah buku 

saku dengan judul “ Literasi Media Televisi” menyatakan 

bahwa literasi media merupakan pengetahuan dan 

kemampuan yang dimiliki oleh seseorang agar dapat 

menggunakan media dengan benar dan optimal. Dari 

definisi-definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

literasi media digital merupakan sebuah kemampuan 

seseorang untuk menggunakan media digital dengan 

tujuan untuk mendapatkan dan memahami informasi 

serta menggunakan teknologi yang ada untuk 

melakukan komunikasi sehingga dapat berpartisipasi 

secara efektif dalam masyarakat. 

Satu-satunya jalan yang dapat diambil dalam 

memanfaatkan teknologi dalam dunia pendidikan 

adalah dengan menguasai dan mengandalkan teknologi 

yang ada sehingga dalam pemanfaatannya lebih 

maksimal dan dapat berguna dengan baik. Dengan 

adanya literasi media digital dalam dunia pendidikan 

inipun diharapkan mampu untuk memberikan 

perubahan terhadap pola pikir dan tingkah laku para 

siswa dan mahasiswa serta diharapkan untuk mempu 

menguatkan daya pikir kritis para siswa dan mahasiswa 

sebagai bagian dari agen perubahan. Setidaknya 

terdapat 5 strategi yang dapat digunakan oleh lembaga 

pendidikan demi mewujudkan keefektifan penggunaan 

media digital sebagai sarana literasi dalam peningkatan 

Online Learning pada masa ini. 5 strategi tersebut 

antara lain: 

1. Penguatan kapasitas pendidik. Dalam hal ini, 

tidak hanya para siswa dan mahasiswa yang 
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diharuskan melakakukan literasi media 

digital, akan tetapi tenaga pendidik juga 

harus lebih paham mengenai literasi media 

digital sehingga dapat menjadi contoh bagi 

para siswa dan mahasiswa. 

2. Peningkatan jumlah dan ragam sumber 

belajar. Misalkan perpustakaan  sekolah 

maupun kampus menjalin kerjasama dengan 

sekolah atau kampus lain, atau dapat pula 

dengan menambah referensi literasi. 

Sehingga hal ini akan memberikan 

kesempatan dan kebebasan bagi para siswa 

maupun mahasiswa dalam memilih sumber 

literasi media digital. 

 

3. Perluasan akses sumber belajar. Baik sekolah 

maupun kampus dapat memberikan 

rekomendasi portal literasi media digital, 

seperti bekerjasama dengan perpustakaan 

dari sekolah maupun kampus lain sehingga 

para siswa dan mahasiswa dapat mencari 

sumber literasi dengan lebih luas lagi. 

4. Peningkatan keterlibatan publik yang 

memiliki kompetensi literasi media digital. 

Dengan adanya keterlibatan publik yang 

memiliki kompetensi dalam literasi media 

digital ini dapat memberikan masukan-

masukan dan memberikan pendampingan 

terkait dengan pemanfaatan penggunaan 

media digital yang bijak, kreatif, serta 

bertanggung jawab kepada para siswa dan 

mahasiswa.  
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5. Penguatan tata kelola sekolah maupun 

kampus melalui pengembangan sistem 

administrasi elektronik. Penegembangan ini 

akan mempermudah siswa dan mahasiswa 

dalam melakukan literasi media digital 

terutama dalam melakukan Online Learning 

tanpa terhambat ruang dan waktu. Misalkan 

dengan pembuatan aplikasi perpustakaan 

atau menyediakan referensi belajar pada 

website sekolah maupun kampus.  

 

Literasi media digital memang memegang 

peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, 

terutama pada masa pandemi seperti saat ini. Dengan 

adanya literasi media digital ini, para siswa dan 

mahasiswa dapat dengan mudah menemukan sumber 

literasi untuk mendukung proses pembelajaran daring 

(Online Learning). Adanya literasi media digital ini juga 

memiliki peran dalam proses komunikasi dan interaksi 

antara siswa dan mahasiswa dengan tenaga pendidik. 

Online Learning dapat berjalan dengan baik apabila 

pendidik dan pelajar memiliki pengetahuan dasar 

literasi media digital yang baik. Dalam melakukan 

perannya, literasi media digital akan menjadi cara dan 

media bagi pendidik maupun siswa dan mahasiswa 

dapat melakukan kolaborasi dan interasksi secara 

online dengan serasi. ISTE Standart For Student 

menyebutkan bahwa kemampuan siswa dan mahasiswa 

dalam mencari informasi yang efektif dengan 

melakukan pemillihan kata kunci yang tepat menjadi 

literasi media digital yang harus dikuasai.  
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Selain itu, peran dari literasi media digital dalam 

meningkatkan efektifitas Online Learning tidak hanya 

membantu untuk meningkatkan pengetahuan dan juga 

kemampuan penggunaan media digital dalam sistem 

pembelajaran online ini saja, tetapi adanya literasi 

media digital ini juga dapat mengembangkan aspek 

sosial dan juga etika dalam penggunaan media digital. 

ISTE Standart For Student mengungkapakan bahwa 

dengan adanya literasi media digital ini dapat 

mengarahkan siswa dan mahasiswa untuk terlibat 

secara positif, aman dan juga menjaga etika 

menggunakan media digital, termasuk juga saat 

melakukan interaksi pembelajaran secara online.   

Berdasarkan peran dari adanya literasi media 

digital tersebut, adanya literasi media digital ini sangat 

menunjang para siswa dan mahasiswa sebagai media 

dan sarana pelaksanaan Online Learning selama 

pandemi Covid-19 ini berlangsung. Tenaga pendidik 

maupun siswa dan mahasiswa yang memiliki 

kemampuan literasi media digital akan lebih paham dan 

mampu untuk mengelola dan juga memanfaatkan media 

digital yang ada sehingga Online Learning dapat 

terlaksana secara efektif, mulai dari penugasan, sistem 

pembelajaran, proses komunikasi, interaksi, dan 

kolaborasi. Sehingga dengan adanya literasi media 

digital ini akan membentuk para siswa dan mahasiswa 

serta tenaga pendidik menjadi lebih serasi dalam 

kerjasama dan juga menjadi bertanggung jawab dalam 

menggunakan media digital yang ada.  

Dalam mengurangi risiko negatif pada siswa 

maupun mahasiswa dalam menggunakan media digital 

selama Online Learning, salah satu cara yang dapat 
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digunakan adalah dengan implementasi literasi media 

digital. Sehingga dalam penggunaan media digital ini 

dapat mendorong siswa maupun mahasiswa untuk 

menemukan, mengevaluasi, menggunakan dan 

mengelola secara tepat dan baik.  Literasi media digital 

ini juga dapat mencegah dampak negatif media digital 

terhadap para siswa dan mahasiswa. Sehingga, 

penggunaan media digital ini dapat 

dipertanggungjawabkan dengan baik. Literasi media 

digital ini dapat dijadikan alternatif solusi bagi tenaga 

pengajar, lembaga pendidikan dan pelajar demi 

meningkatkan keefektifan Online Learning.  
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Wabah covid-19 sampai saat ini masih terus 

melanda dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan sampai 

dengan bulan Maret 2021 ini, pasien positif covid-19 di 

Indonesia mencapai  1.471.225 kasus. Begitu cepatnya 

penyebaran wabah ini  membuat semua negara 

membuat upaya preventif, kuratif, dan promotif kepada 

warga negaranya. Upaya negara dalam menghambat 

penyebaran virus juga merambah ke dunia pendidikan. 

Berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset dan Teknologi tentang Pelaksanaan Kebijakan 

Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19, 

memberi himbauan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

dilakukan dari rumah melalui pembelajaran daring atau 

pembelajaran dari rumah. Pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran dari rumah biasanya dilakukan 

menggunakan google classroom, grup whatsapp, grup 

telegram, atau media yang lainnya. Melalui media 

pembelajaran daring tersebut membuat penyampaian 

materi oleh dosen kepada mahasiswa diberikan secara 

media dan tidak diberikan secara langsung. Sehingga 

dosen bisa memberikan materi tanpa terikat ruang dan 

waktu serta bisa disampaikan kapan saja dan dimana 
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saja untuk memberi materi pembahasan kepada 

mahasiswa.  

Akan tetapi, dalam hal ini membuat mahasiswa 

atau generasi Z berpikiran pendidikan saat ini hanya 

disampaikan melalui media saja, tanpa adanya 

pembahasan lanjutan yang membuat ada hubungan 

interaktif antara pemberi dan penerima. Cara 

pendidikan seperti ini tidak begitu efektif diterapkan di 

Indonesia karena mengingat banyak hal yang harus 

diperhatikan. Utamanya adalah keterbatasan ruang 

untuk menanggapi dan menyampaikan pendapat, serta 

keterbatasan di lapangan yang kadang membuat kita 

tidak bisa terhubung di media tersebut. Dengan konteks 

pendidikan saat ini membuat mindset generasi Z, studi 

saat ini serba teknologi yang hanya menyampaikan 

materi tanpa adanya hubungan interaktif seperti studi 

formal biasanya. Hal ini lah yang menjadi hambatan bagi 

generasi Z untuk mengembangkan ilmu atau wawasan 

secara langsung yang diberikan dosen kepada 

mahasiswa.  

Dengan adanya Covid-19, menekankan 

pendidikan yang serba teknologi harus bisa diterapkan 

dan dilakukan semua pihak baik dosen dan mahasiswa 

itu sendiri. Tetapi hal ini tidak akan menjadi efektif 

apabila banyak hambatan yang terjadi di lapangan, 

sehingga membuat pendidikan di Indonesia yang 

seharunya dengan adanya teknologi membuat 

pendidikan semakin maju atau membaik tetapi menjadi 

penuh hambatan dan tidak sesuai harapan. Negara 

Indonesia adalah negara yang luas dan tidak semuanya 

wilayah ada di perkotaan atau yang signal internet 

terhubung dengan baik. Hambatan lainnya juga harus 
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dinilai dari media atau perangkat yang dimiliki kedua 

belah pihak tersebut yaitu dosen dan mahasiswa, hal ini 

juga banyak menjadi permasalahan karena ada 

beberapa yang tidak memiliki sehingga sulit untuk bisa 

mendapatkan pembelajaran atau materi yang 

disampaikan oleh dosen.  

Studi serba teknologi saat ini, generasi Z 

mempunyai pendapat bahwa tidak adanya hubungan 

secara langsung yang terjadi melainkan hanya sekedar 

memberi materi melalui media tanpa ada hubungan 

timbal balik secara penuh, karena dengan teknologi ini 

kita juga dibatasi dengan waktu dan penyampaian serta 

tidak bisa tersampaikan dengan baik dan teratur apabila 

ada kendala teknis yang terjadi. Teknologi yang 

diharapkan bisa membawa perubahan sistem 

pendidikan di Indoneisa saat ini, tetapi membuat 

penerima pendidikan itu menjadi lebih diam dan tidak 

kritis dalam menyampaikan pendapat.  

Upaya pemerintah dalam melakukan studi 

berbasis teknologi, sudah sangat baik untuk kemajuan 

pendidikan dan orang nya, tetapi hal itu hanya bisa 

dirasakan oleh orang yang mempunyai kapasitas dan 

hal pendukung yang terpenuhi. Ini seharusnya menjadi 

catatan untuk pemerintah selaku pembuat kebijakan 

bisa melakukan evaluasi apakah dampak studi berbasis 

teknologi bisa dirasakan dengan baik bagi seluruh 

orang yang melakukan. Faktanya dilapangan masih 

banyak yang perlu dibenahi dengan sistem pendidikan 

saat ini. Salah satu contohnya adalah penerima materi 

atau mahasiswa hanya sekedar mendengarkan 

penjelasan dari pemberi materi atau dosen, dalam 
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sistem ini juga dosen dan mahasiswa bisa melakukan 

pendidikan dalam kondisi dan saat apa pun.  

Pendidikan ini suatu sistem yang bisa membuat 

orang menjadi lebih baik dengan adanya ilmu dan 

wawasan, tetapi pendidikan itu harus tersampaikan 

dengan baik dan mempunyai rasa tanggung jawab serta 

hubungan interaktif dari pemberi dan penerima. Konsep 

yang ditawarkan pun seharusnya bisa membuat 

penerima materi lebih antusias dalam menanggapi hal 

yang sedang disampaikan. Studi formal sudah membuat 

hal itu hadir dalam melakukan studi pendidikan di 

Indonesia saat ini, karena para pelaku nya melakukan 

hal itu secara langsung.  

Kebijakan pemerintah mengenai pembelajaran 

dari rumah ini merupakan kebijakan yang bagus untuk 

mencegah penyebaran virus yang lebih luas sekaligus 

memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini. Akan 

tetapi, penulis menilai, untuk studi pendidikan yang 

berada di daerah pedesaan yang diprediksi tidak ada 

penyebaran virus di sana, sebaiknya diizinkan untuk 

tetap melaksanakan pembelajaran secara langsung. 

Selain itu, penyebaran informasi yang benar kepada 

pihak terkait juga perlu dilakukan supaya para tidak 

panik dan merasa takut sehingga kegiatan 

pembelajaran tetap dapat dilaksanakan dengan baik. 

Hal ini diharapkan bisa membuat sistem pendidikan di 

Indonesia bisa merata dengan adanya pembagian 

klaster pendidikan. Klaster yang dimaksud adalah unsur 

media pendukung yang memadai serta kapasitas yang 

dimiliki oleh pihak terkait. 

Jadi, dapat disimpulkan studi pada saat Covid-19 

ini adalah berbasis teknologi, yang mekanisme atau 
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sistem nya lebih kaku untuk dirasakan oleh pihak yang 

mempunyai kendala teknis dan alat pendukung yang 

tidak memadai. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini 

harus segera di benahi agar materi atau ilmu yang 

disampaikan bisa dirasakan oleh penerima sehingga 

implementasi nya juga bisa diharapkan lebih baik. 
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Apa itu generasi Z? Mungkin kita sudah tidak 

asing lagi dengan sebutan ini generasi Z atau yang 

sering disingkat dengan gen z, generasi z ini atau 

zoomers merupakn generasi pertama yang terlahir dan 

tumbuh dengan akses teknologi internet sejak usia 

muda. Sebelum mebahas lebih lanjut mengenai 

perspektif studi formal bagi generasi z alangkah lebih 

baik kita memahami terlebih dahulu perbedaan dari 

beberapa generasi yang sudah ada sebelumnya. Yang 

pertama ada generasi X dimana generasi ini terlahir 

dikisaran tahun 1930-1980 generasi ini terlahir pada 

awal lahirnya teknologi dan informasi, seperti halnya 

pada zaman itu terdapat adannya televisi dan juga 

internet. 

Generasi yang kedua yaitu generasi Y, Generasi 

ini terlahir tahun 1980-1955 nah generasi inilah sering 

kita sebut dengan gnerasi milenial atau sering kali 

disebut dengan anak milenial dimana generasi ini sudah 

banyak menggunakan teknologi komunikasi secara 

instant seperti halnya email. Lalu apa bedanya generasi 

Y ini dengan generasi Z yang akan kita bahas saat ini, 

tentu saja kedua generasi tersebut berbeda generasi Z 

yang merupakan generasi paling muda atau sering kali 

disebut generasi internet generasi ini sangat aktif 

didunia maya , mereka tumbuh sedari kecil 
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berdampingan bahkan sudah dikenalkan dengan 

tekonologi terutama dengan smartphone. 

Apakah mereka sedikit lebih percaya diri ketika 

mereka memiliki inisiatif yang lebih besar untuk 

berinteraksi dengan orang-orang terdekat dengan 

mereka sendiri dan keluargaan lainnya dalam studi. 

Dalam studi formal, mereka bisa menemukan soal yang 

mereka inginkan atau peristiwa-peristiwa yang mereka 

inginkan, dan mereka dapat berinteraksi secara 

langsung dengan orang-orang produktif. Dari hasil 

studi, mereka mampu menyelesaikan masalah-masalah 

yang dihadapi dengan lebih mudah. Faktor pendukung 

perbedaan ini ada di pemikiran dasar tentang apa 

individu gen Z sudah sepenuhnya berpengaruh pada 

cita-cita dan tingkat kesulitan kegiatan. Sekolah formal 

memfasilitasi kepemimpinan otentik dan sekolah 

forrmal juga membuat individu ini lebih percaya diri 

dalam berinteraksi dengan orang lain 

Yang  akan kita bahas kali ini bagaimana 

pendidikan formal ini memandang generasi z di era 

zaman yang semakin maju ini. Tentu saja ini menjadi 

tantangan tersendiri dimana banyak sekali informai-

informasi yang masuk dan tak tersaring dari luar.  Maka 

pendidikan di era generasi Z ini dilihat atau dinilai dari 

pengembangan beberapa kompetensi besar dari abad 

21, kompetensi tersebut meliputi kompetesi berpikir, 

kompetensi bertindak, dan kompetensi bagaimana 

hidup di dunia. Pada saat ini kita hidup atau berada pada 

sebuah revolusi industri yang hal ini mengubah 

beberapa pola dalam diri kita seperti pola pikir, pola 

hidup, pola kerja dimana pola-pola ini berhubungan 

satu sama lainnya. Revolusi Generasi Z ini ditandai 
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dengan mulai berkembanganya internet yang diikuti 

dengan berkembannya beberapa teknologi yaglebih 

canggih dalam data sains, kecerdsan buatan. Beriringan 

dengan berkembangnya generasi Z ini maka pendidikan 

saat ini dianggap sudah tidak sejalan lagi dengan 

perkembangan revolusi ini. Dimana para siswa atau 

peserta didik mememgang peran sebagai sebuah 

konektor maupun creator di dalam  

mengimplementasikan pengetahuan yang mereka miliki 

untuk mendapatkan ide-ide baru.  Oleh sebab itu 

diperlukan sebuah proses pendidikan yang bisa atau 

sanggup menciptakan atau mendidik para peserta didik 

untuk lebih inovatif lagi untuk bisa memecahkan sebuah 

problem solving. 

Maka proses pembelajaran atau studi formal 

yang dilakukan di sekolah sangat memiliki peran 

penting bagi generasi Z ini. Hal yang paling utama untuk 

mereka pelajari adalah bagaiman mereka mampu 

merendam sifat egoisme yang telah tertanam dalam diri 

mereka, sifat sulit nya bekerja sama antar sesama 

karena sikap diindividualisme nya yang tinggi akibat 

ketergantunagn oleh gadget mereka masing-masing.  

Namun disisi lain generasi Z ini sudah memiliki hal- hal 

yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi sebelumnya 

yaitu mereka mampu melihat dan menciptakan konten-

konten digital yang mereka lihat hal ini membuat 

mereka lebih inovatif dan kreatif.  

Lalu apa tantangan – tantangan pendidikan yang 

dihadapi generasi Z ini Pertama, mereka yang terlahir di 

generasi Z ini menggangap bahwa dirinya tidal lagi perlu 

belajar karena mereka beranggapan bahwa sudah 

mampu mencari berbagai macam informasi yang 
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mereka inggin tau dari internet. Kedua , genrasi Z ini 

sudah serig kali menggunakan teknologi yang bernama 

internet dan mereka mencari berbagai macam informasi 

dari sini dengan mudahnya nah hal inilah yang 

mengalihkan para generasi Z ini dalam menerima 

sebuah pembelajaran , para Gen Z ini beranggapan 

bahwa internet lebih banyak memiliki informasi 

dibandingkan guru. Berdasarkan hal- hal tersebut para 

guru memiliki sebuah tantangan yang sangat besar 

kaitannya dengen berubahnya pola pikir para siswa yang 

tergerus oleh teknologi masa kini. Maka para guru 

diharapkan mampu menguasai semua teknologi yang 

ada pada saat ini namun para guru diharapakn tidak 

melupakan hal yang paling penting yaitu menanamkan 

karakter yang baik dalam proses pemebelajarannya.  

Tantangan –tantangan tersebut tentu saja bisa 

diatasi apabila para pendidik mampu memahami 

karakteristik para generasi Z ini setelah memhami tentu 

saja para pendidik bisa menyesuaikan metode 

pembelajaran apa yang akan mereka gunakan dan studi 

formalnya. Dan juga para pendidik diharapakn tidak 

buta akan teknologi masa kini mereka juga harus 

mampu dalam mengoperasikan alat-alat digital yang 

semakin canggih seiring zaman.  Para pendidik pun 

diharapkann juga untuk mampu meberikan berbagai 

macam inovasi dan juga solusi terhadap gen Z dengan 

para pendidik yang mampu meberikan berbagai macam 

alternatif dan juga solusi maka posisi mereka tidak akan 

tergantikan oleh teknologi. Studi formal bagi generasi Z 

ini dapat mengembangkan bakat kemampuan yang 

dimiliki mereka mampu mencari tau sendiri berbagai 

macam pengetahuan dari berbagai macam sumber dari 
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internet. Studi formal juga dapat memberikan mereka 

wadah untuk menyalurkan bakat-bakat yang mereka 

miliki . dalam proses pembelajaran tentu saja harus 

fleksibel yang memungkinkan para peserta didik untuk 

dapat berdiskusi satu dengan yang lainnya.  

Dalam studi formal sebuah lembaga pendidikan 

beserta masyarakat harus memiliki peran yang aktif 

untuk dapat melaksanakan kurikulim-kurikulum yang 

mampu mendukung generasi ini sehingga mampu 

menciotakan gen Z yang kreatif , inovatif dan tentu saja 

hal yang paling penting yaitu berkarakter. 
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Perkembangan teknologi yang semakin 

meningkat, berbagai kemudahan untuk mendapatkan 

pengetahuan dari luar, Era globalisasi yang semakin 

menguat di Indonesia, tentunya akan membawa dampak 

tersendiri bagi kehidupan ke depan nya. Yaitu dampak 

positif maupun negatif untuk kehidupan, kebiasaan, 

generasi muda di Indonesia. Sekarang, dengan adanya 

kemudahan untuk meng akses informasi, membuat kita 

lebih mudah mencari informasi bukan hanya dalam 

Negara, tetapi juga dari luar negara yang memiliki 

perbedaan nilai dengan negara kita. Banyak hal yang 

bisa mempengaruhi daripada kualitas karakter, mental, 

kecerdasan anak muda di Indonesia. Apalagi dengan 

perkembangan, kemajuan teknologi yang sangat pesat 

ini, pastinya semua ingin di dapatkan dengan cara 

instan. 

 

Generasi Z  

Apa sih yang di maksud dengan generasi Z itu ? 

Generasi Z adalah generasi muda yang lahir pada antara 

tahun 1998- 2010. Generasi ini lahir pada saat kondisi 

Indonesia yang sudah sangat mengenal perkembangan 

ICT.  Semua telah kenal dengan kemajuan digital, 

perkembangan pengetahuan yang bermacam, dan 

kebiasaan kebiasaan yang sudah lebih modern di 
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banding dahulu kala. Generasi Z ini, pada dasarnya 

memang mereka adalah generasi yang sudah sangat 

kental dengan Teknologi Informasi dalam berbagai 

bentuk . Jadi wajar saja jika mungkin, perilaku mereka, 

kebiasaan mereka, berbeda dari yang lain nya. Mereka 

suda sangat mengenal teknologi , dan pastinya akan 

lebih modern. 

Tentunya, di balik kebiasaan mereka yang erat 

dengan digital, pasti mempunyai dampak positif juga 

negatif untuk kehidupan. Terutama yang akan 

berdampak pada keadaan lingkungan sekitar dan bagi 

orang lain. 

 

Perilaku Positif Generasi Z : 

1. Dampak Positif nya bisa kita lihat, yaitu dari 

bagaimana mereka bisa lebih mengenal teknologi 

informasi, di bandingkan dengan generasi yang 

lahir sebelum itu. Ini adalah suatu kemajua yang 

akan berdampak baik bagi pengetahuan mereka. 

Mereka akan bermanfaat bagi orang lain, terutama 

bagi mereka yang belum mengenal terlalu jauh 

tentang Digital. 

2.  Dengan adanya kemajuan pemahaman teknologi 

yang semakin membaik, mereka juga akan lebih 

bisa belajar pengetahuan yang tidak terbatas. 

Mereka tidak akan hanya mencari informasi di 

lingkup sekitar lingkungan nya saja, tetapi juga bisa 

mencari segala pengetahuan, informasi yang 

bermanfaat dari berbagai arah yang tak terbatas. 

3. Dengan munculnya Generasi Z juga menguntungkan 

Indonesia dalam siklus persaingan antar negara. 

Karena bisa di lihat, negara yang maju, tentunya 
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adalah mereka negara dengan kadar paham 

teknologi yang yang begitu tinggi. Jadi, jika generasi 

Z bisa memanfaatkan pengetahuan nya, maka 

pastilah hal itu bisa membuat Indonesia tidak 

tertinggal, dan mampu bersaing dengan negara 

negara tetangga. 

 

Perilaku Negatif Generasi Z : 

1. Yaitu mereka Generasi Z yang tidak bisa 

memanfaatkan kemampuan pengetahuan Digital 

nya, akan melakukan hal hal yang sia sia dengan 

berdiam diri tidak melakukan kemajuan apapun. 

Mereka hanya scroll scroll sosial media, melihat 

berita yang kurang bermanfaat, dan bahkan ikut 

serta dalam membuat kerusuhan di sosial media 

dengan komentar komentar buruk di sosial media 

orang lain. 

2. Generasi Z yang tidak paham guna tentang 

pengetahuan teknologi informasi, malah akan 

mencari informasi yang tidak bermanfaat dan di 

larang. 

3. Bagi yang tidak bisa membentengi diri, pasti akan 

mudah menyerap segala nilai nilai budaya luar yang 

bertentangan dengan budaya Indonesia 

4. Anak gagal mempunyai kerakter yang baik, hilang 

nya sifat sadar kebersamaan, peduli sosial dll. 

 

Pendidikan Formal Bagi Generasi Z  

Pendidikan ini sebenarnya juga sangat di 

perlukan. Bagaimana peran pendidikan ini yang sangat 

berpengaruh bagi pembentukan etika, moral para 

Generasi Z. Dengan adanya pendidikan di luar hanya 
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pendidikan tentang ICT, maka akan membantu dalam 

proses pembangunan karakter anak yang baik. Di sini 

para pendidik sangat di perlukan dalam pengajaran, 

mendidik tentang adab yang baik. Bagaimana harus 

tegas dalam mengajarkan anak tentang penggunaan 

sosial media, serta berbagai informasi yang di akses nya 

harus yang bermanfaat. Karena umumnya, Generasi Z 

adalah generasi yang lemah akan interaksi sosial 

terhadap lingkungan nya, maka salah satu peran 

pendidik di sini adalah untuk menguatkan rasa peka, 

peduli, interaksi yang kuat terhadap lingkungan nya 

yang nyata. Banyak sekali, generasi yang miris tentang 

rasa mementingkan kebersamaan. Mereka banyak yang 

terpaku hanya dengan sosial media nya masing masing. 

Pendidikan formal bagi generasi Z ini juga harus 

menyelipkan dengan kemajuan ICT. Menyuruh anak 

mencari pengetahuan, materi pembelajaran dari 

berbagai sumber yang ada di sosial media khususnya 

internet. Hal ini agar kita bisa mengimbangi antara 

kemajuan anak dengan materi yang di berikan. 

Pendidikan bagi Generasi Z juga harus mengedepankan 

daripada pengasahan kemampuan Skill mereka. 

Conceptuall Skill di berikan sebagai bekal bagi anak 

untuk kehidupan ke depan nya. Karena di masa yang 

semakin maju, skill sangat di perlukan. Kemudian 

tentang Technical Skill, bagaimana ini adalah 

kemampuan, dalam tingkat penguasaan siswa dalam 

penyelesaian tugas tertentu. Ini akan melatih sikap 

tanggung jawab. Dan ada Interpersonal skill, ini adalah 

bagaimana mengajarkan tentang kemampuan anak 

dalam ber interaksi dengan orang lain. 
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Bukan hanya tenang kemajuan teknologi, dan 

skill saja, namun sebaiknya dalam pendidikan formal 

terhadap Generasi Z, harus ada yaitu penanaman 

karakter yang baik dengan pengenalan, pengajaran nilai 

nilai religius. Nilai ini sangat di perlukan agar siswa 

mempunyai benteng, landasan yang kuat dalam 

menjalani kehidupan.   

Generasi Z adalah generasi multimedia yang 

dimana mereka tidak perlu banyak mendapatkan materi 

materi yang sangat terlalu. Mereka pada umumnya akan 

lebih tertarik jika langsung pada praktik, ber kreativitas, 

dan mencoba hal hal yang baru. Di sini adalah bukti 

bahwa pendidik tidak harus selalu mengajarkan tentang 

materi pelajaran semata kepada anak. Namun karena 

menyadari bahwa mereka, Generasi Z adalah generasi 

Multimedia, tidak sedikit diantara mereka yang 

cenderung tidak fokus pada proses, menginginkan 

segala yang mereka inginkan itu secara instan, dan 

praktis. Untuk mengasah kemampuan praktik anak 

dalam pendidikan formal, yaitu dengan sering 

melibatkan anak dalam penyelesaian tugas yang berbau 

dengan interaksi nya terhadap lingkungan sekitar. 

Seperti tugas kelompok, mengerjakan tugas dengan 

perantara ICT, tetapi juga mereka tetap ber interaksi dan 

bekerja sama dalam penyelesaian nya.  

Pendidikan yang baik untuk Generasi Z adalah 

pendidikan yang dimana mencakup antara pokok 

pendidikan formal, yang ber kolaborasi dengan materi 

pembelajaran, pendidikan karakter, nilai sesuai 

Pancasila harus bisa berkolaborasi dengan kebiasaan 

peserta didik yang sangat tertarik dengan ICT. 

Kolaborasi ini adalah bentuk bagaimana pendidikan di 
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Indonesia itu mencerdaskan anak bangsa, namun tetap 

memperhatikan nilai nilai luhur Indonesia juga bisa 

mengimbangi daripada kemajuan Teknologi Informasi 

(ICT) di zaman Globalisasi seperti sekarang ini. 

Generasi Z pada umumnya akan cenderung 

berfikir tentang bagaimana mereka bisa menata masa 

depan nya dengan begitu baik untuk ke depan. Mereka 

lebih suka kreativitas, dan melakukan hal hal baru yang 

di anggap menantang. Bahkan Generasi Z itu cenderung 

lebih menyukai hal hal yang berbau dengan praktik, 

tidak begitu menyukai teori daripada generasi yang 

sebelumnya. Di sisi lain minat untuk belajar tentang 

karakter, nilai nilai Pancasila pun juga jarang di minati 

oleh mereka. Karena hal ini lah peran seorang pendidik 

, seorang Guru sangat di perlukan sebagi pondasi bagi 

awal anak dalam mengenal nilai nilai yang luhur. 

Namun, seorang pendidik juga harus menguasai ICT 

sebagaimana anak didik nya yang telah menguasai nya. 

Hal ini, adalah bukti bahwa sekolah formal 

sebagai tempat belajar harus lebih daripada satu peran. 

Bukan hanya tentang mengajarkan materi 

pembelajaran, namun juga sebagai wadah tentang 

pengajaran pendidikan karakter. Kemajuan teknologi 

informasi memang pesat, namun juga harus di imbangi 

penguatan karakter yang sepadan dengan kemajuan itu. 

Agar semuanya bisa berjalan ber iringan, dan semuanya 

bisa sesuai tujuan daripada tujuan pendidikan di suatu 

negara. 

 

 

Model Pembelajaran Formal Generasi Z 
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Model pembelajaran yang di minati oleh siswa, 

generasi Z tentunya berbeda dari pembelajaran biasa 

yang di sukai oleh generasi sebelumnya. Jika generasi 

sebelumnya lebih menyukai pendalaman materi, di 

bandingkan praktik, maka di sini adalah kebalikan nya. 

Generasi Z adalah generasi yang lebih suka tantangan, 

dan mereka sangat suka, Ter obsesi untuk bisa keluar 

dari zona nyaman.  

1. Tertarik pada metode belajar Learning By Doing. 

Yaitu, berarti mereka lebih suka untuk ber 

eksperimen dan lebih menyukai praktik di banding 

hanya berdiam diri di kelas dan mendengarkan Guru 

memberi materi pembelajaran. 

2. Generasi Z cenderung sensitif dan menginginkan 

tujuan yang jelas dalam pembelajaran juga butuh 

Feedback yang tepat. Maksud nya adalah, sebelum 

pelajaran di mulai, Generasi Z harus sudah paham 

tentang apa yang akan mereka pelajari nantiny saat 

pelajaran dan apa saja manfaat yang bisa mereka 

ambil dari pelajaran tersebut. 

3. Generasi Z butuh Tutor yang bisa menjadi sahabat. 

Dalam hal ini adalah seorang tutor yang di maksud 

yaitu tutor yang bukan hanya berperan sebagai 

guru, tetapi juga sebagai seorang teman belajar si 

anak. Mereka tidak terlalu terkesan galak, dan tidak 

terkesan terlalu memaksa. 

4. Generasi Z lebih fokus pada pembelajaran lewat 

Audio. Pada hal ini, generasi Z akan lebih tertarik 

pada pembelajaran dengan model Audio. Jadi 

sebaiknya pendidik lebih kreatif dalam menyelipkan 

atau mengemas segala bentuk materi pada Audio 

audio yang menarik si peserta didik. 
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5. Generasi Z suka belajar melalui Gadget. Karena 

generasi Z adalah generasi digital. Mereka sudah 

terbiasa dengan dunia digital. Terbiasa bermain 

sosial media, jadi mereka akan lebih Tertarik jika 

belajar dengan hal itu. 

6. Generasi Z suka model belajar seperti permainan. 

Dalam hal ini Generasi Z akan cenderung lebih 

tertarik dan suka dengan model bermain, tapi 

belajar. Guru lebih kreatif dalam menyajikan materi 

pembelajaran dengan model permainan akan 

generasi Z lebih bisa semangat saat belajar. 

7. Generasi Z suka berfikir kritis. Di maksud kan adalah 

Generasi Z memiliki prinsip yang lebih 

mengedepankan suka memecahkan suatu masalah 

di sekitar mereka. Ini adalah bentuk dari karakter 

mereka yang kritis.  

8. Multitasking. Di sini Generasi Z adalah generasi 

yang mampu menyelesaikan kan kewajiban mereka 

, tugas mereka yang lebih dari satu yang bermacam 

macam dengan hanya dalam satu waktu saja. 

Tingkat kreativitas mereka yang tinggi membuat 

mereka Tidak akan merasa kesulitan dalam 

mengerjakan tugas yang bermacam . 

9. Dalam pendidikan tinggi, E learning sebagai 

komplemen. Karena Generasi Z yang sudah akrab 

dengan digital, maka tidak ada salahnya jika 

menggunakan situs E learning dalam pembelajaran. 

10. Strategi Flipped Classroom. Hal ini sangat akan ber 

pengaruh pada tingkat kreativitas Generasi Z. 

 

Hambatan Pendidikan Formal Bagi Generasi Z 
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Di balik begitu kental nya kebiasaan yang selalu 

berkecimbung dengan dunia digital, Generasi Z juga 

pasti tidak bisa jauh dengan teknologi informasi via 

digital . Bahkan banyak generasi Z yang mereka itu 

benar benar tidak bisa di pisahkan dari sosial media. 

Bisa di lihat dari berbagai kebiasaan Generasi Z saat di 

rumah, di sekolah dan bahkan di lingkungan 

masyarakat. Tentunya hal ini pasti akan lebih 

menghambat pendidikan formal bagi generasi Z.  

Generasi Z akan lebih sulit untuk menerima hal 

hal yang berbau dengan tutur kata saja. Mereka lebih 

tertarik melampiaskan segalanya, mencari referensi 

kehidupan dari dunia digital juga. Khususnya, dari sosial 

media. Banyak hal yang mempengaruhi, yang bisa 

menghambat sulit nya pendidikan formal sebagai 

pendidikan bagi anak, menjadi sulit. Beberapa faktor 

nya yaitu antara lain, sudah kental nya kebiasaan anak 

yang sulit di pisahkan dari dunia digital, Generasi Z yang 

belum paham tentang memanfaatkan dunia digital yang 

luas malah akan mencari informasi yang kurang baik 

bahkan yang seharusnya di larang dalam usia nya. Ini 

justru akan membawa dampak menjadi sulit nya 

pendidikan formal di berikan kepada anak. Selain itu, 

masih banyak berbagai kalangan yang menganggap 

remeh tentang pendidikan karakter, atau pendidikan 

formal bagi anak. Padahal pendidikan karakter adalah 

pendidikan yang utama untuk membentuk kepribadian 

anak yang baik di kemudian hari. Banyak orang tua yang 

lupa tenang kewajiban pendidikan formal bagi anak nya 

yang terpenting anak paham digital di anggap Meraka 

sudah perlu. Hal ini terjadi biasanya karena perhatian 

pada pendidikan formal anak di acuhkan saja. Kemudian 
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juga lingkungan di sekitar nya yang menjadi tonggak 

utama dalam melakukan kebiasaan. Generasi Z akan 

mudah terpengaruh oleh teman teman nya . 
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Studi formal merupakan jenis pendidikan yang 

terstruktur dan berjenjang yang dilaksanakan 

berdasarkan syarat- syarat tertentu yang sudah 

ditetapkan oleh pemerintah. pendidikan memiliki tujuan 

memberikan pelayanan pendidikan kepada generasi 

muda bangsa dalam mendidik warga negara Indonesia. 

Studi Formal merupakan hal penting dalam 

memajukan suatu bangsa. seperti yang ada dalam 

pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa Indonesia 

memiliki tujuan untuk “mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”, sebuah 

kalimat yang sangat jelas menggambarkan bahwa 

pendidikan sangatlah penting dan mejnadi salah satu 

tujuan bangsa Indonesia.                                                                    

Partisipasi menurut Rose Nierras dimaknai 

dengan kehadiran dan representasi ( 2002 ). Sementara 

menurut Miriam Budiarjo, ( dalam Cholisin 2007 : 150 ) 

menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum 

dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau 

sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam 

kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin 
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negara dan langsung atau tidak langsung 

mempengaruhi kebijakan publik ( public policy )  

Partisipasi politik merupakan keterlibatan 

masyarakat dalam aktivitas politk. Idealnya tujuan 

partisipasi politik tersebut tidak lain adalah untuk 

mempengaruhi proses perumusan kebijakan. Formulasi 

kebijakan yang dirumuskan tersebut adalah kunci dalam 

segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Indonesia merupakan negara demokrasi, artinya 

negara yang mengutamakan kepentingan rakyatnya. 

Sehingga sistem pemerintahannya dilakukan “dari 

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” . Dengan begitu 

jelas partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan sebagai 

input dalam menjalankan pemerintahan Indonesia. 

Namun yang terjadi, banyak ditemukan masyarakat 

yang kurang berpartisipasi dalam politik. Salah satu 

faktor akan hal tersebut adalah rendahnya studi formal, 

selain itu boleh jadi didominasi oleh pihak elite politik 

yang ada, untuk mencari massa atau bahkan untuk 

meredam partisipasi itu sendiri. Maka kita sebagai 

generasi pelurus bangsa harus merdeka jiwa, merdeka 

ruh, merdeka fikir untuk terus bisa mewujudkan 

stabilitas dan kekuatan sistem politik Indonesia dengan 

dijembatani dengan studi formal sejak dini, supaya 

dapat dengan kesadaran diri sendiri memberikan 

partisipasi untuk sistem politik Indonesia. Ketika 

seseorang tidak dipahamkan akan pentingnya 

partisipasi politik, maka ia tidak akan paham. Satu- 

satunya jalan untuk mendapatkan sosialisasi atau 

edukasi mengenai perpolitikan adalah melalui jalur 

pendidikan. ketika masyarakat Indonesia mendapatkan 

pendidikan yang layak maka itu artinya akan 
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mendapatkan sosialisasi serta edukasi betapa 

pentingnya partai politik sampai kepada cara atau etika 

dalam berpartisipasi politik. Sehingga mereka akan 

dengan antusias menggunakan atau memanfaatkan hak 

mereka untuk berpartisipasi dalam berpolitik demi 

kestabilitasan sistem pemerintahan Indonesia. 

Dengan adanya partisipasi politik yang baik maka 

akan berbanding lurus dengan kestabilitasan sistem 

politik yang berjalan di sebuah negara demokrasi, 

termasuk Indonesia. Berpartisipasi politik merupakan 

pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak rakyat 

Indonesia dalam mewujudkan stabilitas dan kekuatan 

sistem politik Indonesia. 

Peran studi formal sangat penting dalam 

mewujudkan stabilitas sistem politik sebuah negara, 

tanpa adanya studi formal maka masyarakat tidak akan 

melek politik, sehingga negara Indonesia yang 

demokrasi ini tidak akan bisa mewujudkan sistem 

politik yang baik, karena demokrasi artinya mengacu 

kepada kepentingan masyarakat di dalamnya sehingga 

sangat dibutuhkan input atau partisipasi masyarakat 

untuk diolah menjadi output sesuai dengan hukum. Jika 

yang terjadi sebaliknya maka itu artinya mengarah 

kepada sistem negara yang absolut atau kekerasan. 

Peran studi formal adalah mengedukasi 

pembelajar untuk menjadi tahu dari apa yang tidak 

diketahui, untuk memahamkan dari apa yang belum 

dipahami. Sehingga studi formal menjadi salah satu 

tolak ukur kemajuan suatu bangsa, termasuk Indonesia. 

Dengan pendidikan maka kualitas SDM ( Sumber Daya 

Manusia) dapat ditingkatkan. SDM merupakan aset 

utama dari setiap bangsa. apabila masyarakat atau SDM 
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didalamnya berkualitas, maka tidak diragukan bangsa 

yang ditempati adalah bangsa yang berkualitas pula. 

Studi Formal merupakan yang dapat 

menjembatani bangsa ini mencapai tujuannya yaitu 

“Mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh tumpah 

darah Indonesia”   

Partisipasi tanpa organisasi akan merosot 

menjadi gerakan massal,sementara organisasi tanpa 

menciptakan partisipasi cenderung mengarah menjadi 

kritik personal. 

Pemerintahan harus lebih memperhatikan 

permasalahan ini, sebaiknya pemerintah lebih 

menekankan kepada Studi Formal untuk mengedukasi 

pentingnya partisipasi politik sebagai bentuk 

kedaulatannya sesuai dengan asas yang termaktub 

dalam pembukaan UUD 1945. Mengingat bentuk Negara 

kita yang Demokrasi yang atinya masa depan bangsa 

ada di tangan rakyat. Sejarah juga telah mencatat bahwa 

kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran pemuda 

Indonesia. 

Di zaman Soeharto, dasar - dasar berpolitik, 

dasar- dasar bernegara diajarkan dengan baik di dalam 

pendidikan, bahkan ketika ingin menjadi mentri atau 

negarawan, maka akan ada seleksi yang sangat ketat, 

harus melewati berbagai penyeleksian. Hal ini 

menunjukkan pentingnya Studi Formal karena sebagai 

wadah penanaman wawasan bagi semua pembelajar. 

Masa depan negara ada di tangan para pembelajar 

sehingga diharapkan para pelajar dapat mengetahui dan 

memahami cara- cara bernegara yang baik, cara- cara 

berpolitik yang bersih supaya dapat membaca kondisi 

serta menyikapi perpolitikan Indonesia saat ini. 
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Pengembangan pendidikan politik masyarakat 

sebagai bagian usaha untuk meningkatkan dan 

memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan, 

tujuannya menunjang eksistensi kelestarian Pancasila 

dan UUD 1945 sebagai falsafah kehidupan bangsa serta 

landasan kehidupan politik bangsa Indonesia. 

pendidikan politik juga merupakan upaya menciptakan 

suatu sistem politik yang benar- benar demokratis, 

stabil, efisien dan bersih. 

Pengetahuan sejak dini terhadap segala aspek 

kenegaraan, arti nasionalisme, pengertian hak dan 

kewajiaban, sistem pemerintahan, Pemilihan Umum  

(Pemilu) dan segala seluk beluk perpolitikan akan 

melahirkan orang- orang yang berkualitas dan memiliki 

arah dalam perbaikan bangsa dan negara.  

Kesadaran berpolitik warga negara menjadi 

faktor determinan partisipasi politik dalam lingkungan 

masyarakat. Artinya, seseorang dikatakan terlibat dalam 

partisipasi politik jika memiliki pengetahuan dan 

kesadaran akan hak dan kewajibannya di lingkungan 

masyarakat dan kegiatan politik. Dapat disimpulkan 

apabila tingkat kesadaran politik serta kepercayaan 

masyarakat etrhadap pemerintah tinggi maka akan 

menghasilkan partisipasi masyarakat yang aktif, begitu 

juga sebaliknya ketika partisipasi masyarakat masih 

tergolong rendah, artinya tingkat kesadaran, 

pemahaman serta kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintahan masih rendah pula. 

Untuk menumbuhkan kesadaran, pemahaman 

serta kepercayaan terhadap pemerintahan perlu 

dijembatani dengan studi formal yang memiliki tujuan 
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yaitu sebagai wadah penanaman wawasan untuk para 

pembelajar. 
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https://natunakab.go.id/cara-bijak-mewujudkan-partisipasi-politik/
https://www.kompasiana.com/fiqydhealentera/57bd42b2ae7e612e142aa3e1/pendidikan-politik-pentingnya-pendidikan-politik-dalam-masyarakat?page=all
https://www.kompasiana.com/fiqydhealentera/57bd42b2ae7e612e142aa3e1/pendidikan-politik-pentingnya-pendidikan-politik-dalam-masyarakat?page=all
https://www.kompasiana.com/fiqydhealentera/57bd42b2ae7e612e142aa3e1/pendidikan-politik-pentingnya-pendidikan-politik-dalam-masyarakat?page=all
https://www.kompasiana.com/fiqydhealentera/57bd42b2ae7e612e142aa3e1/pendidikan-politik-pentingnya-pendidikan-politik-dalam-masyarakat?page=all
https://www.ganto.co/artikel/800/pentingnya-pendidikan-politik-bagi-generasi-milenial.html%20pada%2029%20Juni%202021
https://www.ganto.co/artikel/800/pentingnya-pendidikan-politik-bagi-generasi-milenial.html%20pada%2029%20Juni%202021
https://www.ganto.co/artikel/800/pentingnya-pendidikan-politik-bagi-generasi-milenial.html%20pada%2029%20Juni%202021
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Seiring dengan majunya perkembangan 

informasi dan komunikasi kita tentu semakin akrab 

dengan istilah baby boomer, milenial, gen-z, gen-alpha 

dan seterusnya. Istilah-istilah tersebut biasa digunakan 

media dalam mengklasifikasikan suatu generasi pada 

lingkup tahun tertentu. Baby boomer digunakan untuk 

mengklasifikasikan generasi yang lahir pada kurun 

tahun 1944-1964 di mana terjadi ledakan populasi 

(kelahiran anak) Pasca Perang Dunia II. Generasi X lahir 

setelahnya, melingkupi setiap kelahiran dari tahun 

1965-1979. Disusul dengan generasi Y atau generasi 

milenial (1980-1994), generasi Z (1995-2012), lalu yang 

terbaru adalah generasi Alpha yang mengklasifikasikan 

generasi yang lahir setelah generasi Z. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa anak-anak, remaja, 

hingga dewasa muda sampai dengan pertengahan usia 

dua puluh merupakan bagian dari generasi Z. 

Apa yang membedakan generasi-generasi ini? 

Terdapat beberapa aspek yang membuat tiap generasi 

cenderung berbeda satu sama lain. Pada umumnya, 

orang-orang yang tumbuh dalam generasi yang berbeda 

memiliki pandangan dan pola pikir yang berbeda dalam 

menilai, menyerap informasi, begitu pula dengan pola 
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hidup yang dijalani. Orang-orang yang termasuk dalam 

generasi yang sama biasanya memiliki kesamaan atau 

kemiripan dalam hal-hal tersebut. 

Inilah yang kemudian disebut sebagai efek 

kohort. Efek kohort atau biasa disebut efek kelompok 

adalah kemiripan karakteristik yang ditemukan pada 

kelompok manusia tertentu yang memiliki kesamaan 

pengalaman berdasarkan dekade kelahiran atau kurun 

waktu peristiwa tertentu. Era-era pada generasi yang 

berbeda memberikan pengalaman yang berbeda pula 

pada generasi lainnya. Pengalaman-pengalaman inilah 

yang kemudian membentuk pribadi dan pola pikir 

generasi tersebut. 

Dalam konteks pendidikan, setiap generasi pun 

dapat memiliki kecenderungan untuk memiliki 

pandangan yang berbeda. Perbedaan ini erat kaitannya 

dengan kebutuhan yang ada di masyarakat pada era 

tersebut. Pada era baby boomer di mana terjadi ledakan 

angka kelahiran, sumber daya manusia merupakan 

kebutuhan yang primer sehingga regenerasi menjadi hal 

yang vital. Pada era tersebut, angka biaya hidup pun 

masih tergolong rendah. Perbedaan biaya hidup yang 

semakin tinggi ini pun turut berpengaruh dalam 

pembentukan pola pikir dan pandangan pada generasi 

yang berbeda. 

Menurut pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003, pendidikan dibagi menjadi 3 

berdasarkan jalurnya; pendidikan formal, pendidikan 

non-formal, dan pendidikan informal. Adapula kategori 

yang membedakan berdasarkan jenjang; pendidikan 

dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

Jalur pendidikan yang berbeda memberlakukan 
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prosedur yang berbeda. Begitupun keluarannya. 

Keluaran dari pendidikan formal akan berbeda dengan 

meluaran dari pendidikan non-formal ataupun informal. 

Kendati demikian, pendidikan tetap diberikan 

berdasarkan standard-standard yang ada sehingga 

keluaran dari jalur pendidikan berbeda tetap dapat 

memiliki kualitas yang sama. 

Walaupun memiliki prosedur dan standard yang 

berbeda, orang-orang yang menempuh pendidikan 

formal tetap dapat memperoleh ijazah yang setara 

dengan keluaran lembaga pendidikan formal. 

Kemajuan teknologi boleh jadi berperan banyak 

dalam memberikan pandangan, terutama bagi generasi 

Z, untuk menentukan jalur pendidikan yang diinginkan. 

Laju perkembangan informasi pun turut mempermudah 

dalam mencari jenjang yang sesuai, lengkap dengan 

keluaran yang diinginkan. Tidak hanya pendidikan 

formal, pendidikan non-formal pun penjadi pilihan yang 

patut dipertimbangkan. 

Seiring dengan peningkatan populasi penduduk 

di Indonesia, semakin banyak anak muda usia produktif 

yang kesulitan mendapat lapangan pekerjaan. Kendati 

kemajuan zaman menggiring bertambahnya lapangan 

pekerjaan yang ada. Sensus penduduk tahun 2020 

menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di 

Indonesia mencapai 70,72% dari keseluruhan 270,20 

juta jiwa. Besarnya angka penduduk usia produktif 

meningkatkan persaingan kerja yang ada, dengan 

lapangan kerja yang didominasi oleh generasi milenial. 

Tidak selesai di situ, standard yang ditentukan 

untuk calon karyawan berbeda. Tuntutan yang diberikan 

dalam perekrutan seperti latar belakang pendidikan dan 
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pengalaman kerja pun menjadi aspek penting yang 

perlu dipertimbangkan dengan matang. Jika beberapa 

dekade lalu kantor atau perusahaan dapat menerima 

karyawan baru dengan ijazah SMA, kini standard telah 

terbarui. Banyak perusahaan bahkan melakukan seleksi 

ketat untuk pelamar kerja yang mengantongi ijazah 

universitas. Jenjang tertentu pun diperlukan tergantung 

pada posisi apa yang ingin di ambil. 

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, 

pendidikan masih dan akan terus diperlukan dalam 

masyarakat. Namun, apakah pendidikan formal adalah 

satu-satunya jalan? 

Saat ini kita sudah dihadapkan pada banyak 

pilihan. Misalnya pendidikan non-formal seperti 

Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan keterampilan 

dan pelatihan kerja, dan homeschooling. Pengenyam 

pendidikan non-formal pun tetap bisa mendapatkan 

proses penyetaraan melalui Pendidikan Kesetaraan. 

Namun, apakah keluaran yang dihasilkan akan tetap 

sama? 

Secara teknis, pengenyam pendidikan formal dan 

non-formal yang telah melalui Pendidikan Kesetaraan 

dapat dikatakan setara. Namun, secara pengalaman, 

keduanya tetap memiliki hasil yang berbeda. Hal ini 

menimbang perbedaan dalam prosedur yang 

diberlakukan pada kedua jalur tersebut. Pada jalur 

formal, peserta didik akan disatukan dalam satu tempat 

yang sama dan diberikan pelajaran yang sama pula. 

Pembagian kelas dilakukan untuk memasukkan peserta 

didik dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Setiap 

orang dapat berinteraksi dengan satu sama lain melalui 

kelompok belajar maupun kelompok teman sebaya. 



 - 89 - 

Interaksi ini akan meningkatkan kemampuan anak 

untuk bersosialisasi dan bekerja sama. 

Pada pendidikan non-formal, jenisnya lebih 

variatif. Ada yang bersifat kelompok, misalnya Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKMB). Selain itu ada juga 

yang bersifat individu, misalnya homeschooling, di mana 

pembelajaran dilakukan dari rumah dengan memanggil 

tutor. Model ini sering mendapat pandangan buruk, 

terutama dari segi sosial. Pendidikan non-formal masih 

mendapatkan stigma buruk dari masyarakat. Penelitian 

yang dilakukan oleh Destia Dwi Anggraeni (2008/2) 

tentang sikap orang tua terhadap homeschooling 

menyebutkan bahwa 36,67% orang tua menunjukkan 

sikap negatif, dan hanya 28,33% yang menunjukkan 

sikap positif. 

Hal ini tentunya memiliki peran yang besar 

mengingat masih banyaknya peran orang tua dalam 

menentukan jenjang dan jalur pendidikan yang 

ditempuh anaknya. Dengan kultur Indonesia yang 

mengikuti budaya timur, orang tua turut memiliki peran 

penting untuk mengarahkan anaknya dalam 

menentukan pilihan hidup. 

Keduanya (pendidikan formal dan non-formal) 

memiliki keunggulan masing-masing yang dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan jasa tersebut. Sehingga, 

tidak masalah jalur mana yang diambil, asalkan bisa 

menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. 

Anggapan bahwa pendidikan non-formal lebih rendah 

dari pendidikan formal adalah bagian dari stigmatisasi 

yang ada dalam masyarakat. Pada akhirnya, terlepas dari 

jalur pendidikan apapun yang dipilih, yang terpenting 

adalah keluaran yang diinginkan sesuai dengan 
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ekspetasi awal ketika memilih jalur tersebut. Adapun 

jika cara dan jalur yang dilalui berbeda, tidak akan 

menjadi masalah apabila hasil yang didapatkan sama. 

Pendidikan formal memang penting. Namun ilmu 

tidak hanya bisa didapatkan melalui satu jalur saja. 

Masih banyak alternatif-alternatif lain yang layak untuk 

dipertimbangkan. Pun di era sekarang ini telah banyak 

inovasi yang mengembangkan pendidikan non-formal 

menjadi lebih variatif dan banyak pilihan. 
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Buku “Gen Z Insights: Perspective on Education” 

merupakan hasil kolaborasi dari para mahasiswa 

Universitas Slamet Riyadi dari berbagai studi, 

sebagai luaran kompetisi penulisan esai, 

kerjasama Badan Eksekutif Mahasiswa Unisri 

dengan Unisri Press.  

Gen Z adalah generasi natives digital 

yang lahir dan bertumbuh dengan cepat 

bersama dengan pesatnya 

perkembangan teknologi. Berbagai pola 

pikirnya begitu unik, menarik dan khas. 

Berbagai pandangan Gen Z inilah yang 

digali lebih dalam dalam buku ini, 

terutama tentang bagaimana cara 

mereka memandang pendidikan. 

 


