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Prakata

Puji syukur bagi kami panjatkan kepada Allah SWT atas

ridho-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan buku yang

berjudul “Pendidikan Global Berbasis Teknologi Digital di Era

Milenial”. Buku ini ditulis sebagai media berbagi wawasan oleh

penulis mengenai pendidikan global yang saat ini tengah

berkembang di era disrupsi teknologi digital. Pengembangan

pendidikan berwawasan global menjadi hal yang wajib untuk

dilakukan, demi terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman.

Di era digital seperti saat ini, TIK pun tak luput memberikan

pengaruhnya pada dunia pendidikan. Relasi digitalisasi dalam

pengembangan dunia pendidikan inilah yang hendak diulas dalam

buku ini. Pembaca diajak untuk dapat mencermati lebih lanjut

bagaimana migrasi yang terjadi pada generasi saat ini yang begitu

masif dan menarik.

Keberhasilan buku ini tentu tidak akan terwujud tanpa adanya

dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih

penulis sampaikan kepada pihak yang membantu dalam

kepenulisan yang selalu mendukung dan memberikan doa terbaik

dalam setiap perjalanan yang penulis lakukan. Ucapan terima kasih

juga penulis sampai kepada dosen pembimbing kami yang telah

mengarahkan kami dalam pembuatan buku ini. Beribu ucapan
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terima kasih pada semua pihak yang turut mendukung penulis yang

tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Buku ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Jika

pembaca menemukan kesalahan apapun, penulis mohon maaf.

Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki setiap kesalahan, oleh

karena itu dukungan berupa kritik & saran akan selalu penulis

terima dengan terbuka.

Surakarta, 23 Juni 2022

Penulis
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Bab I
Pendidikan
Global

A. Pengertian Pendidikan Global
Pengertian Pendidikan

Secara teoritis, pendidikan mengandung makna

“memelihara” (opvoe nding) bagi peserta didik agar memperoleh

kepuasan spiritual, yang juga bermuara pada pengembangan fitrah

damn kapasitas dasar versi manusia. Dari satu pengertian,

pengertian lain dapat disimpulkan sebagai berikut: Pedoman ini

diberikan oleh umat Islam (dewasa) dengan penuh kesadaran

memberikan pelayanan bagi pertumbuhan rohani anak-anak. Dari

segi bahasa pendidikan dapat dipahami sebagai tindakan

pendidikan (hal, cara, dll); dan juga berarti pengetahuan tentang

makanan atau pemeliharaan (latihan, dll. ) dari tubuh, pikiran, dll.

Banyak rumussan pendiidikan yaang telah dikeemukakan

olehh para ahli, antara lain:
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1. John Dewey.

Pendidikan adalah proses pembentukan keterampilan intelektual

dan emosional yang mendasar bagi alam dan manusia

2. Frederick J. Mc Donald

Pendidikan adalah proses atau kegiatan yang bertujuan untuk

mengubah perilaku manusia.

3. Thompson

Pendidikan adalah pengaruh lingkungan terhadap individu untuk

menghasilkan perubahan-perubahan permanen dalam tingkah laku,

kebiasaan, pikiran dan sifat.

4. Ki Hajar Dewantara

Pendidikan adalah usaha untuk meningkatkan budi pekerti, pikiran,

dan jasmani anak-anak, agar dapat berkembang menuju

kesempurnaan hidup, yaitu agar anak hidup dan menghidupkan

kembali humor, keselarasan dengan alam dan masyarakat.

5. Ahmad D. Marimba

Pendidiikan adaalah orientasi sadaar peendidik terhaadap

perekembangan jassmani danm rohanii orang terddidik menuuju

pembentukan karakter utamaa.

Menurut Crijns dan Reksosiswoyo, pendidikan adalah bantuan

siapa pun yang bertanggung jawab atas tumbuh kembang seorang

anak untuk membawanya ke kedewasaan.

Menurut GBHN tahun 1973, pendidiikan paada hakekatnya

adalaah usaaha saddar untuuk mengeembangkan waatak daan
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kompetensi peeserta didiik didalam dan diluar sekolah dan

berlangsung sepanjang hayat.

Ada beberrapa konsrep dassar yang berkaitan dengan

pendidikann.

1) Pendidikannya sepanjang hayat (long term education) Hal ini

karena upaya pendidikan yang sejati dimulai sejak manusia

dilahirkan dalam kandungan dan meninggal dalam keluarga

dan masyarakat.

2) Tanggungg jawab pendidikan adalah tanggungjawab bersama

keluarga, masyarakat dan pemerintahh.

3) Pendidikan adalah kewajiban manusia, karena mereka dapat

mengembangkan keterampilan dan kepribadiannya melalui

pendidikan.

Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan dari pendapat

tersebut bahwa mengasuh anak adalah upaya sadar, bukan tindakan

sewenang-wenang untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung

jawab dan mandiri.

Pendidikan hanya untuk manusia upaya pendidikan

berhubungan dengan hati nurani, value, perasaan, pengetahuan,

dan keterampilan manusia. Karena manusia diberi akal, hanya

manusia yang bisa dididik dan dididik.

Hewan tidak berpendidikan dan tidak dapat dididik, tetapi

mereka tidak dapat berpartisipasi dalam proses pendidikan. Ada

beberapa kemungkinan alasan mengapa seseorang perlu dididik

dalam hidupnya.
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a) Manusia dilahirkan tidak berdaya, sehingga kita

membutuhkan bantuan orang lain untuk bertahan hidup.

b) Orang tidak tumbuh dengan cepat. Untuk mencapai tingkat

dewasa diperlukan proses pendidikan.

c) Manusia bersifat sosial dan tidak dapat hidupp tanpaa

maanusia lainn.

d) Pada hakekatnya manusia dididik dan dididik sepanjang

hayatnya.

Tujuan Pendidikan

Tentunya tujuan pendidikan di setiap negara berbeda-beda

tergantung dari latar belakang, pandangan dunia dan ideologi

negara tersebut. Jadi, sebagai bangsa Indonesia, pendidikan

mempunyai tujuan sebagai berikut:

 Mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

 Membentuk manusia Indonesia yang berperilaku dan

bertindak sesuai dengan nilai Pancasila.

Hal ini dapat dicapai pada saat jatuh tempo. Ada beberapa

indikator yang digunakan untuk mengatakan bahwa seseorang

sudah tua, yaitu:

 Mandiri. Anda dapat hidup sendiri, membuat hidup mereka

independen dari orang lain, dan membuat keputusan

tentang hidup mereka.

 Bertanggung jaawab atas tindakan sendirii.
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 Memahami standar daan etika yang berlaku di masyarakat.

Unsur-Unsur dalam Pendidikan

1. Siswa

Saat ini, siswa bukan satu-satunya yang menerima informasi dari

pendidik. Namun, Anda dapat memberikan umpan balik kepada

guru dan siswa lainnya. Selain itu, pengetahuan seorang siswa

mungkin berbeda dari siswa lain. Hal ini mungkin disebabkan oleh

perbedaan lingkungan pendidikan.

2. Pendidik

Pendidik dapat dibagi menjadi dua jenis. Yaitu:

a) pendidik kodrati, khususnya orang tua sebagai pendidik

pertama sejak individu dilahirkan ke dunia

b) pendidik profesional, khususnya guru.

Orang tua sebagai pendidik kodrat tidak wajib memiliki

kehendak anak-anaknya, tetapi menerima begitu saja bahwa

mereka harus mendidik anak-anaknya dengan cara yang berbeda

daan menurut aturan yang berbeda. Bahkan saat ini, banyak orang

tua mengabaikan tanggung jawab mereka sebagai pendidik alami.

Ada banyak alasan, salah satunya karena Anda terlalu sibuk

dengan pekerjaan untuk berinteraksi dengan anak Anda.

Karena keterbatasan waktu, sulit untuk mentransfer parenting

kepada bangsa atau masyarakat (dalam bentuk profesi guru). Guru
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sebagai pendidik profesional bertanggung jawab atas pendidikan

dari berbagai pemangku kepentingan: orang tua, masyarakat, daan

negara (pemerintah). Tanggung jawab ini didasarkan pada

keyakinan bahwa guru dapat memberikan pendidikan yang sesuai

kepada siswanya. Apalagi sekarang profesi guru sangat menuntut,

gelar sarjana di bidang pendidikan saja tidak cukup. Kecerdasan

pancasila, demokrasi, dan jasmani adalah beberapa syarat lain yang

harus dimiliki guru.

3. Tujuan

Pendidikan yang diberikan kepada siswa harus memiliki

tujuan. Misalnya, berhitung agar siswa dapat berbicara, membaca,

daan menulis dengan baik. Semoga siswa memiliki kepribadian

yang luhur dan cinta tanah air dan kampung halaman. Tujuan-

tujuan ini harus dievaluasi dengan mempertimbangkan kebutuhan

dan kemampuan siswa agar proses pendidikan dapat diterima

sebagai nilai kehidupan yang baik.

3. Isi Pendidikan

Konten pendidikan mencakup segala sesuatu yang diajarkan

pendidik kepada siswa untuk mencapai tujuan pendidikan mereka.

Isi dari pelatihan ini berupa materi yang perlu disesuaikan dengan

tujuan dan kemampuan pendidikan siswa.

4. Metode Pendidikan

Dari segi pendidikan, metode ini tergantung pada kemampuan

seorang pendidik atau lembaga tertentu. Dalam proses pendidikan,
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metode X tidak digunakan dengan baik oleh Pendidik A, tetapi

sering dilakukan dengan baik oleh Pendidik B. Dikatakan bahwa

masih ada kelebihan dan kekurangan metode parenting.

5. Situasi Lingkungan Pendidikan

Kondisi lingkungannya merupakan salah satu faktor yang

paling besar pengaruhnya terhadap proses pendidikan. Kondisi

lingkungan yanng dimaaksud adallah lingkungan sosiall budaaya,

lingkungan fisik (baangunan) dan lingkungan alam (iklim dan

musim).

 Landasan Ideal: Pancasila

 Landasan Konstitusional: Undang-Undang Dasar 1945

 Landasan Operasional: Undang-Undang Pokok

Pendidikan Nasional

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

1. Prinsip universalitas, inklusivitas, dan integrasi. Asas ini berarti

bahwa pendidikan terbuka untuk semua warga negara Indonesia,

termasuk semua jenis dan jenjang pendidikan.

2. Prinsip-prinsip pendidikan seumur hidup. Menurut prinsip ini,

setiap individu harus memiliki hak dan kesempatan untuk

pendidikan dan pembelajaran sepanjang hidup.

3. Prinsip akuntabilitas antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.

4. Prinsip-prinsip pendidikan yang berlangsung di rumah, sekolah dan

lingkungan masyarakat.
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5. Asas Kerukunan dan Keterpaduan dengan Ketahanan Nasional dan

Wawasan Nusantara.

6. Asas Bhinneka Tunggal Ika

7. Assas Harmoni, Harmoni, daan Keseimbaangan

8. Asas Kepentingan, Pemerataan, dan Kesetaraan

9. Assas ing Ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri

handayani.

10. Asas kepastian hukum

Lingkungan Pendidikan

1. Lingkungan Pendidikan Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan

terpenting bagi semua manusia yang lahir di dunia. Oleh karena itu,

orang tua berperan sebagai pendidik yang bertanggung jawab

terhadap proses pendidikan. Seorang ahli bernama Drost telah

menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan berbasis sekolah

adalah tentang pengembangan kemampuan akademik individu, dan

dalam lingkungan pendidikan pengembangan individu adalah

tanggung jawab keluarga. Pendidikan keluarga dibagi menjadi

tahap prenatal dan postnatal. Pada tahap prenatal ini mengacu pada

pembentukan prenatal atau individu yang masih dalam kandungan.

Bentuk pengamalannya biasanya kearifan lokal. Misalnya, budaya

Jawa meliputi Neloni dan Mitoni.
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2. Lingkuugan Pendidikan Sekolah

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, sekolah

menjadi posisi utama dalam upaya pendidikan manusia. Sekolah

bertanggung jawab atas orang tua dan masyarakat dalam bidang

pendidikan demi generasi masa depan.

Dasar tanggung jawab tersebut meliputi tiga hal yakni:

a) Lembaga formal, sesuai dengan fungsi dan tujuannya

sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tentang pendidikan.

b) Pertanggungjawaban ilmiah didasarkan pada bentuk, isi,

tujuan dan luas pengajaran.

c) Tanggung jawab fungsional kepada penyelenggara dan

praktisi pendidikan, yang menerima peraturan berdasarkan

ketentuan fungsinya.

3. Lingkungan Pendidikan Masyarakat

Dalam banyak hal, sekolah dipandang tertinggal dari

masyarakat. Khususnya di bidang teknologi, hal ini terjadi di

masyarakat lebih awal daripada di sekolah. Oleh karena itu,

diperlukan upaya yang berbeda untuk mendekatkan sekolah

dengan masyarakat. Misalnya dengan sistem pembelajaran, KKN

(Kursus Kerja Nyata), PKL (Praktek Kerja Lapangan) dll.
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b. Pengertian Global

Kata “globalisasi” berasal dari kata “global” yang berarti

“universal”. Achmad Suparman berpendapat bahwa globalisasi

adalah proses penciptaan sesuatu (objek atau tindakan) yang unik

untuk semua orang di dunia ini, bukan hanya satu wilayah. Ada

yang melihatnya sebagai proses sosial, proses sejarah, atau proses

alam yang menghubungkan manusia dengan semua bangsa di

dunia dan menciptakan kehidupan baru atau tatanan kesatuan yang

hidup berdampingan dengan menghilangkan realitas geografis atau

ekonomi, dan budaya, batas pemerintah daerah.

Di sisi lain, beberapa orang melihat globalisasi sebagai proyek

negara adidaya, dan orang mungkin memiliki pandangan negatif

atau meragukannya. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain

adalah bentuk kapitalisme terbaru. Negara-negara kaya dan kuat

dapat mendominasi ekonomi dunia, sementara negara-negara kecil

menjadi semakin tidak berdaya karena kurangnya daya saing.

Bahkan, globalisasi cenderung memberikan dampak yang

signifikan terhadap perekonomian dunia, serta bidang lain seperti

budaya dan agama. Théodore Levitte adalah pertama yang

menggunakan istilah globalisasi pada tahun 1985.

Scholte menemukan bahwa ada beberapa definisi tentang apa arti

globalisasi bagi manusia.

● Internasionalisasi



Pendidikan Global Berbasis Teknologi Digital Di Era Milenial ~@UnisriPress2022

11

Globalisasi didefinisikan sebagai peningkatan dalam urusan

internasional. Setiap

negara memiliki identitasnya sendiri, tetapi semakin saling

bergantung.

● Liberalisasi

Globalisasi jua didefinisikan sang pengurangan lebih lanjut

berdasarkan perbatasan antar negara, contohnya kendala pajak

impor & ekspor, perdagangan mata uang & migrasi.

● Universalisasi

Globalisasi juga digambarkan sebagai semakin menyebarnya

hal-hal material dan immaterial ke seluruh dunia. Pengalaman satu

tempat bisa menjadi pengalaman dunia.

● Westernisasi

Westernisasi merupakan bentuk universalisasi dengan

menyebarnya pemikiran dan budaya Barat sehingga menjadi global.

● Hubungaan trasnsplanetari dan suprateritorialitas

Kesadaran kelima ini berbeda dengan keempat definisi diatas.

Dalam empat definisi pertama, setiap negara mempertahankan

status quo ontologisnya. Dalam pengertian kelima, dunia global

memiliki status ontologisnya sendiri, bukan hanya kombinasi

negara.

c. Pengertian Pendidikan Global

Globalisasi mempengaruhi semua orang di belahan bumi,

dengan banyak dampak positif dan negatif. Aspek positif dari
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globalisasi terletak pada semakin berkembangnya teknologi

informasi dan komunikasi. Dampak negatifnya adalah kita hanya

menjadi subjek globalisasi dan tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh

karena itu, sangat perlu mempersiapkan mental untuk menghadapi

era ini. Pada titik ini, Anda memerlukan kemampuan untuk

menangkap dan menyaring semua dampak yang datang dari

budaya yang berbeda.

Pendidikan dipandang kurang efektif dalam

mempersiapkan siswa untuk dunia kerja yang diliputi oleh

globalisasi dan neoliberalisme. Bakat kami masih 112 di peringkat

internasional.

Pendidikan yang berwawasan global disebut juga

pendidikan global. H. Pendidikan yang memberikan wawasan

global untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi era

globalisasi sehingga peserta didik dapat bertindak secara lokal

berdasarkan pengetahuan global.

Pendidikan yang memanfaatkan manfaat lokal dan global

seperti bisnis, seni dan budaya, bakat, bahasa, teknologi informasi

dan komunikasi, dan ekologi dalam program kurikulum sekolah.

Pada akhirnya, ini membantu siswa mengembangkan tujuan

keterampilan yang tersedia secara global. Kontes. Kemajuan

transportasi dan transportasi, yang diyakini menyusutkan dunia dan

mengaburkan batas, diyakini membutuhkan pendidikan universal,

dan proses universalisasi mempengaruhi banyak aspek kehidupan.
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Beragam fungsi analisis dan penilaian. Keterampilan

analitis dan evaluasi yang sangat baik. Keterampilan ini akan

memungkinkan siswa untuk memahami dan menanggapi isu-isu

internasional dan lintas budaya. Pendidikan global juga

memperkenalkan siswa pada strategi keterlibatan lokal, nasional

dan internasional. Entitas harus menyediakan informasi yang

relevan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk

berpartisipasi dalam kebijakan publik. Dengan demikian,

pendidikan global menimbulkan masalah global dengan

kepentingan lokal.

John Naisbitt dan Patricia Abundance, pemimpin dunia

dalam visi suami istri, dalam bukunya Megatrend 2000

memprediksi bahwa abad ke-21 adalah era baru. Era dimana

ekonomi global dan informasi menjadi bagian dari kehidupan

sehari-hari.

Zaman di mana hubungan menggantikan hierarki sebagai

andalan penyelesaian semua masalah kehidupan. Zaman di mana

kekuatan magnetnya dapat memperbesar emosi, mempercepat

perubahan, meningkatkan kesadaran, dan memaksa kita untuk

memeriksa diri kita sendiri, nilai-nilai kita, dan institusi kita.

Misalnya, teknologi komunikasi, selain memberikan manfaat yang

berharga dalam hal penghematan waktu, perjalanan fisik manusia,

juga berdampak pada hubungan yang merusak, seperti hilangnya

nyawa, persahabatan sejati, penurunan intensitas persahabatan
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tradisional, dan lain-lain. adalah tren di kalangan anak muda saat

ini, yang disebut phone sex. Naisbitt meyakini akan ada proses

globalisasi berkat teknologi informasi, ada 3 metode yang diterima

banyak orang yaitu: food (makanan), clothing (fashion) dan

entertainment (hiburan). Media televisi telah mempercepat arus

informasi dan membawa kita ke dunia informasi.

Globalisasi memiliki dampak positif dan negatif. Efek

positif dari globalisasi adalah munculnya masyarakat yang

kompetitif secara masif, dimana setiap orang berlomba-lomba

melakukan yang terbaik untuk mencapai yang terbaik. Untuk

bersaing dibutuhkan kualitas yang tinggi agar di era globalisasi

manusia menjadi dinamis, positif dan kreatif karena mencari

keunggulan dan kualitas. Namun, globalisasi dapat menjadi

ancaman bagi budaya suatu bangsa.

Globalisasi akan memunculkan budaya global yang

mengancam budaya lokal yang menjadi ciri budaya nasional.

Apalagi jika tingkat pendidikan masyarakat rendah, akan menjadi

penyebab puasa yang dibawa di era globalisasi dengan menghapus

identitas dan jati diri bangsa. Misalnya, remaja di Indonesia dapat

dengan cepat meniru gaya berpakaian, gaya rambut, dan perilaku

yang tidak sesuai dengan identitas Indonesia. .
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B. Digitalisasi

Pengertian Digitalisasi

a. Pengertian Digitalisasi

Digitalisasi adalah istilah atau istilah yang digunakan

untuk menggambarkan suatu proses perubahan media. Proses

konversi yang dimaksud adalah transisi dari cetak, video dan audio

ke digital. Tujuan dari digitalisasi adalah untuk dapat membuat

tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk digital.

Scan juga terkadang digunakan untuk membuat berbagai

koleksi perpustakaan digital serta fungsi salin. Beberapa peralatan

yang dibutuhkan untuk proses digitalisasi antara lain: komputer,

operator, scanner dan tentunya software yang sesuai untuk

melakukan hal tersebut. Mencetak dokumen yang nantinya akan

diubah menjadi format digital akan membutuhkan aplikasi

bernama Adobe Acrobat atau Omnipage.

Sementara itu, dokumen audio yang akan ditransfer atau

dikonversi ke digital harus memerlukan aplikasi bernama JetAudio

atau Cool Edit atau aplikasi lain dengan fungsi yang sama. Bagi

Anda yang ingin mengkonversi dokumen video ke bentuk digital,

yang dibutuhkan adalah aplikasi dengan fungsi pemrosesan video.

b. Perkembangan Digitalisasi di Indonesia

Harus dipahami bahwa pertumbuhan digitalisasi di

Indonesia terjadi begitu cepat dan tidak pernah berhenti.
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Pengembang selalu berusaha berinovasi untuk menciptakan

kemajuan baru berdasarkan informasi dengan tujuan untuk lebih

membantu pengguna dalam aktivitas sehari-hari. Setiap sektor kini

tidak terlepas dari apa yang disebut digitalisasi.

Apalagi digitalisasi tidak bisa dipisahkan dari internet

karena internet merupakan jantung atau lembaga penting dalam

segala bidang digitalisasi. Berdasarkan informasi yang dijelaskan

Kementerian Komunikasi dan Informatika, terdapat sekitar 82 juta

pengguna internet di Indonesia. Dengan pencapaian tersebut,

Indonesia menempati peringkat kedelapan sebagai negara

pengguna internet terbanyak.

Hal ini berdampak positif bagi para pelaku pasar di sektor

teknologi. Mereka menjadikan Indonesia sebagai negara yang pasti

membawa banyak keuntungan bagi investor atau perusahaan yang

bergerak di bidang teknologi. Salah satu contohnya adalah

Tokopedia yang telah lama menerapkan teknologi scanning ini

pada berbagai aktivitas jual belinya yang dikenal dengan e-

commerce.

Pendapatan yang diraih bahkan mencapai angka yang luar

biasa, yakni 1 triliun per bulan di tahun 2016. Mereka kurang lebih

membeli produk mencapai 30 juta produk. Dengan Tokopedia,

pembeli dan penjual dapat dengan mudah melakukan transaksi jual

beli, bahkan dalam jarak jauh. Manfaat lain yang ditawarkan

Tokopedia antara lain memudahkan masyarakat dalam membeli
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listrik, pulsa lebih mudah, dan pembayaran tagihan BPJS lebih

mudah.

Namun demikian, bukan berarti tidak ada kegiatan yang

dapat berdampak negatif. Berdasarkan informasi yang diperoleh

dari kriminologi. id, Polda Jabar berhasil mengungkap

perdagangan senjata ilegal di website ini. Kejadian ini terjadi pada

1 Maret 2018, jika penemuan ini tidak berhasil diungkap, bisa

mengakibatkan banyak pembunuhan.

Tidak ada pemfilteran atau pemfilteran produk yang laku

dan ini bukan kelemahan Tokopedia atau app store lain dengan

sistem operasi yang sama. Disamping itu perkembangan dunia

digital semakin merambah dan semakin dirasakan oleh seluruh

masyarakat. Salah satunya adalah hadirnya aplikasi GOJEK dan

GRAB yang merupakan aplikasi transportasi ternama khususnya di

Indonesia.

Nadim Karim, pendiri GOJEK, memiliki sekitar 200. 000

mitra, baik sepeda motor maupun mobil. Sementara itu, tidak

kurang dari 5. 000 penjual untuk GoFood dan sekitar 3. 000

direncanakan untuk penyedia layanan. Banyak manfaat yang bisa

diperoleh masyarakat dari aplikasi ini, antara lain kemudahan bagi

masyarakat untuk menjangkau tempat-tempat yang tidak

terjangkau oleh transportasi umum. Apalagi aplikasi ini telah

membuka banyak lapangan pekerjaan dan tentunya membantu

mengentaskan kemiskinan.



Pendidikan Global Berbasis Teknologi Digital Di Era Milenial ~@UnisriPress2022

18

Pada intinya, perkembangan digitalisasi di Indonesia

memiliki faktor positif dan negatif. Yang terpenting, semua pihak

perlu saling membantu untuk meningkatkan dan menemukan solusi

yang diperlukan untuk mengatasi hal-hal negatif yang disebabkan

oleh digitalisasi. Dengan cara ini, semua pihak dapat menghindari

kemungkinan merugikan diri sendiri dan orang lain.

c. Manfaat Digitalisasi

Digitalisasi akan memastikan efisiensi dan optimalisasi

banyak hal yang sebelumnya membutuhkan lebih banyak waktu

atau usaha untuk dicapai.

Misalnya, digitalisasi di bidang transportasi, dengan

hadirnya aplikasi GOJEK, masyarakat dapat dengan mudah

menemukan tempat yang diinginkan, yang terkadang sulit

dijangkau oleh angkutan umum. Selain itu, waktu untuk dapat

mencapai tempat tersebut tidak lebih lama, bahkan lebih cepat dari

yang diperkirakan. Keuntungan digitalisasi di bidang transportasi

juga memudahkan kita untuk mengambil makanan dan minuman

atau mengirim barang. Sedangkan keuntungan digitalisasi dalam

bidang perdagangan atau pembelian adalah penjual dan pembeli

dapat dengan mudah melakukan transaksi jual beli dalam waktu

yang singkat. Sekalipun lokasi barang yang diinginkan berada di

luar negeri, waktu dan komunikasi berjalan lancar dan tanpa

gangguan.
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Demikian informasi yang dapat kami sampaikan tentang

apa yang dimaksud dengan digitalisasi serta perkembangan dan

keuntungan dari digitalisasi. Semoga bermanfaat dan kita semua

dapat memanfaatkan pertumbuhan digitalisasi dengan bijak.

d. Pengertian Era Digital

Era digital merupakan masa dimana sebagian besar

masyarakat pada era ini menggunakan sistem digital dalam

kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan mengacu pada bentuk

bahasa biner di mana "kata" dalam sistem disebut bit, terdiri dari

urutan 0 dan 1. Sistem bilangan ini dikatakan lebih kompleks

daripada yang dikembangkan sebelumnya, khususnya sistem

analog. Sistem analog bekerja secara berbeda dari sistem digital.

Sistem analog menghasilkan sinyal palsu dari audio/sinyal asli

yang diperoleh seluruhnya dari alam, sehingga kualitas sinyal

buatan yang dihasilkan terkadang kurang terlihat karena faktor

pelemahan sinyal dan noise (background noise) (Carlin, 2010 :

229). Di sisi lain, sistem digital dapat menghilangkan gangguan

dalam transmisi sinyal asli dengan pengkodean (mengubah sinyal

asli menjadi bit) dan pengambilan sampel dan kuantisasi

(menghasilkan sampel dari sinyal asli). Gelombang suara dan

pengaturan waktu disesuaikan. kecepatan tertentu. ) untuk hasil

yang lebih jelas, lebih akurat, dan bebas distorsi.

Menurut Timeline of Communication Technology yang

dikutip oleh Dan Brown, jenis media elektronik di dunia mulai
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menyebar pada awal tahun 1880-an dimulai dengan alat

komunikasi melalui telepon, fonograf, radio. Barang elektronik

lainnya seperti televisi, televisi kabel, dan telepon genggam baru

mulai banyak digunakan pada tahun 190-an dan 1970-an (Grant,

2010:10). Teknologi komunikasi media elektronik awal masih

menggunakan sistem analog, dan baru belakangan ini beralih ke

sistem digital yang ditandai dengan hadirnya produk media

transformasional seperti buku, elektronik, internet, koran digital,

toko online, dll. Periode ini juga sering disebut sebagai revolusi

digital. Menurut wartawan Suara Merdeka, Muhamad Irsyam

dalam artikel “Revolusi digital dan perilaku konsumen” tertanggal

11/11/2013, revolusi digital ini sudah dimulai sejak awal 1990-an

di dunia gender. Mengingat prinsip sistem digital, era digital

merupakan era dimana arus informasi melalui media jelas, tepat

dan cepat.

e. Dampak Perkembangan Teknologi pada Era Digital

Berbicara tentang kemajuan teknologi, dalam hal ini

tentang media sosial, tentu ada dampak positif dan negatif dari

perkembangan tersebut. Diantara dampak positif yang dapat

dicapai adalah:

● Sebagai sarana penyebaran informasi

Sangat mudah untuk menyebarkan informasi terkini melalui

situs jejaring sosial. Hanya beberapa menit setelah insiden itu

terjadi, kami dapat menangkap informasinya. Ini sangat membantu
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kita yang hidup di era digital seperti sekarang ini. Cakrawala dunia

tampak dalam genggaman kita.

● Sebagai wahana pengembangan sosial dan keterampilan

Penajaman keterampilan sosial dan teknis merupakan

kebutuhan yang harus dipenuhi agar dapat bertahan dan bersaing di

era modern saat ini. Sangat penting, tidak ada batasan usia, semua

orang perlu tumbuh.

● Memperluas jaringan pertemanan

Dengan menggunakan jejaring sosial, kita dapat

berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang tidak

kita kenal dari seluruh dunia. Hal ini dapat kita manfaatkan untuk

menambah informasi, bertukar pikiran, saling belajar tentang

budaya dan karakteristik masing-masing daerah, dan sebagainya. Ia

juga dapat meningkatkan kemampuan bahasanya. Misalnya, belajar

bahasa Inggris dengan menelepon atau video call yang disediakan

di situs jejaring sosial. Beberapa efek positif dari media sosial

sangat berguna dalam kehidupan saat ini. Dimana media sosial

yang ada dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan individu

dan sangat bermanfaat jika digunakan dengan baik dan tanpa

melanggar yang dapat merugikan orang lain, namun media sosial

tidak hanya berdampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat.

Perkembangan tersebut juga mempunyai dampak negatif

diantaranya :
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● Kejahatan dunia maya (cyber crime)

Seiring kemajuan teknologi, begitu pula para penjahat. Dalam

dunia internet, kejahatan disebut cybercrime. Kejahatan dunia

maya sangat beragam. Diantaranya adalah perjudian, hacking,

jailbreaking, penipuan dan spamming.

● Melemahkan dan menurunkan sensitivitas

Penurunan kepekaan yang dimaksud di sini adalah penurunan

tingkat empati dan empati terhadap dunia nyata. Dengan jejaring

sosial, seseorang cenderung melupakan dunia nyata dan tenggelam

dalam dunia maya. Berbaring dan mengabaikan apa yang terjadi di

sekitar Anda dan lebih memilih untuk memperhatikan sesuatu yang

terjadi di dunia maya.

f. Sikap yang diambil untuk Menyikapi Kehadiran Teknologi

pada Era Digital

Kita hidup di era digital, era internet, dan era informasi.

Berbagai informasi berkembang dengan bebas dan tidak bisa kita

hindari, hanya masalah sikap kita dalam menyikapi hadirnya

teknologi. Ada 3 sikap yang bisa kita adopsi dibantaranya:

1. Membatasi Teknologi dan Internet

Sebagian kalangan menolak kehadiran internet karena internet

dipandang sebagai ancaman, yakni maraknya kejahatan dan

maraknya pornografi, untuk meracuni pikiran generasi muda.

Pandangan ini tidak sepenuhnya melihat keberadaan internet,

karena di baliknya juga ada kemungkinan dampak positifnya.
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2. Bersikap tak Peduli dengan Internet

Ada orang yang tidak peduli dengan internet. Mereka tidak

merasa perlu mempelajarinya karena sudah nyaman dengan

kehidupan sebelumnya tanpa kehadiran internet. Sikap ini sungguh

tidak bijaksana karena hidup terus tumbuh dan berkembang. Syarat

ingin bertahan dalam hidup adalah harus mampu menyesuaikan

diri dengan perkembangan dan pertumbuhan yang melingkupinya,

belum lagi pertumbuhan dan perkembangan yang tak terhindarkan.

3. Proaktif Memanfaatkan Internet

Pilihan lain yang mungkin adalah menjadi proaktif, yaitu

mengambil inisiatif, belajar dan bekerja keras untuk membuat

teknologi berguna dalam kehidupan kita.
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C. Hubungan Pendidikan Global dengan
Digitalisasi

a. Pengertian Digitalisasi Pendidikan

Pandemi Covid-19 memaksa seluruh sektor pendidikan di

Indonesia untuk beradaptasi dengan perubahan mendadak untuk

melaksanakan pembelajaran di rumah melalui e-learning. tidak

dapat dipisahkan dari teknologi sebagai sarana pembelajaran.

Digitalisasi pendidikan telah menjadi topik hangat selama setahun.

Hal ini merupakan respon terhadap layanan pendidikan yang

berubah dengan cepat. Baik sistem pembelajaran maupun

budayanya. Dalam teks tersebut, digitalisasi pendidikan mencakup

dua kata, yaitu “digitalisasi” dan “pendidikan”. Kamus Digitalisasi

Bahasa Indonesia (KBBI) Online (2021) adalah proses pemberian

atau penggunaan sistem penomoran. Digitalisasi berasal dari kata

digital dengan akhiran –ization. Digital sendiri berasal dari bahasa

Yunani numeral yang berarti jari manusia. Jadi digital itu sendiri

berarti citra suatu citra digital yang tersusun dari angka 0s dan 1s

(bilangan biner) yang digunakan oleh komputer sebagai dasar

dalam sistem digital. Sedangkan menurut Badan Pembinaan dan

Pengembangan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

magnetisasi adalah kata yang menyerap kosa kata asing,

mengandung arti suatu proses, cara, atau dapat dipahami sebagai

perbuatan. Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003

menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
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untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran bagi

peserta didik agar secara aktif mengembangkan mental, agama,

penguasaan diri, kepribadian, kebijaksanaan, kepribadian yang

luhur., serta keterampilan yang diperlukan bagi diri, masyarakat,

bangsa dan negara.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online (2021)

menyebutkan bahwa pendidikan adalah proses mengubah sikap

dan perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk tujuan

pertumbuhan manusia melalui pendidikan, upaya, proses, metode

dan perilaku pengajaran dan pelatihan. Pendidikan di era revolusi

industri 4. 0 merupakan adaptasi dari kebutuhan revolusi industri

untuk memiliki kurikulum yang sesuai dengan situasi yang berubah

saat ini. Banyak pakar yang meyakini bahwa pendidikan di era

Industri 4. 0 merupakan gambaran penyatuan teknologi dalam

pembelajaran. Dengan mengoptimalkan fasilitas jaringan internet

maka akan dengan mudah membuka jendela dunia belajar dan

mengajar (Gumelar dan Dinnur, 2020: 11). Perkembangan

teknologi tidak hanya memberikan kontribusi pada kemajuan di

bidang informasi umum, tetapi juga berdampak pada dunia

pendidikan. Era digital mempengaruhi kebutuhan masyarakat,

termasuk di bidang pendidikan (Efendi, 2018:176). Dengan adanya

pandemi Covid-19, dorongan penerapan digitalisasi pendidikan di

Indonesia terwujud sepenuhnya. Andalas (2020:28) menyebutkan

sebagai pengingat bahwa pendidikan adalah bagian dari proses

pendewasaan individu. Bahkan dalam kondisi yang terbatas,
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pendidikan harus dilakukan dengan menggunakan semua sumber

daya yang tersedia dan penggunaan yang lebih potensial untuk

adaptasi terhadap pendidikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan

bahwa digitalisasi pendidikan adalah proses penggunaan sistem

digital dalam dunia pendidikan untuk mencapai suatu proses

pembelajaran.

Dengan digitalisasi pendidikan, dimungkinkan untuk

belajar tatap muka dan kemudian mencari materi pembelajaran.

Berkat itu, pengetahuan siswa atau anak menjadi lebih luas dan

lebih dalam.

Manfaat Digitalisasi Pendidikan

a) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang

semakin pesat di era globalisasi saat ini, pengaruhnya

terhadap dunia pendidikan tidak dapat dihindari. Budiman

(2017:32) berpendapat bahwa pendidikan saat ini perlu

mengikuti perkembangan zaman untuk meningkatkan

kualitas pendidikan, terutama agar proses pembelajaran

menjadi lebih efektif dan optimal. Hal ini memunculkan

ide kemitraan antara pendidikan dan teknologi informasi

dan selanjutnya terciptanya e-learning. Pembelajaran

online memiliki beberapa istilah umum. Diantaranya

adalah e-learning, internet-based learning, e-learning,

virtual learning dan distance learning. Pembelajaran online

merupakan proses pembelajaran dimana siswa berada jauh
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atau berada di tempat yang berbeda dengan guru (Anshori,

2018: 95). Pembelajaran online atau online learning

memungkinkan siswa untuk belajar tanpa harus hadir

secara fisik di kelas. Meskipun tidak ada interaksi

langsung yang memungkinkan, hal itu masih dapat

dilakukan secara langsung atau dalam jangka waktu

tertentu. Manfaat digitalisasi pendidikan antara lain

(Anshori, 2017: 97):

a) Pendidikan digital memberikan keleluasaan dalam memilih

di mana dan kapan mengakses pembelajaran,

b) Memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar secara

mandiri dan mengendalikan keberhasilan akademiknya,

c ) Digitalisasi hemat biaya baik manajemen, sarana dan

prasarana serta tempat akomodasi siswa,

d) Dengan digitalisasi pendidikan, semua praktisi pendidikan

dapat menjalin pertemanan lebih luas, mendapatkan informasi

lebih banyak, dan melakukan digitalisasi secara lebih interaktif

dan kreatif daripada metode biasa.

b. Bentuk Digitalisasi Pendidikan

Menggunakan Internet sebagai produk teknologi informasi

dan komunikasi telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang

memungkinkan kita untuk mengakses informasi dari seluruh dunia.

Kehadiran internet juga membawa kemudahan dalam dunia

pendidikan, salah satunya sebagai penyedia media pembelajaran

yang semakin banyak diteliti (Salsabila et al., 2020:153). Ada dua
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bentuk digitalisasi pendidikan dalam proses pembelajaran, antara

lain (Khotimah dkk., (2019: 360):

1. Pembelajaran Sinkron (Synchronous Learning)

Pembelajaran sinkron adalah proses pembelajaran yang

berlangsung pada waktu yang bersamaan yang seharusnya

menciptakan interaksi dua arah, yaitu antara pendidik dan peserta

didik. Pembelajaran sinkron juga dikenal sebagai kelas virtual.

Memang, sistem pembelajarannya mirip dengan pembelajaran

tatap muka di kelas seperti biasanya. Rapat Zoom dan Google

Meet adalah contoh pembelajaran sinkron.

2. Pembelajaran Tidak Sinkron (Asynchronous Learning)

Pembelajaran asinkron adalah kebalikan dari pembelajaran

sinkron. Ini adalah bentuk pembelajaran yang tidak terjadi secara

bersamaan. Guru dapat memberikan materi pada waktu yang

berbeda kepada siswa, dan siswa dapat menyelesaikan tugas pada

jadwal yang disepakati bersama. Pembelajaran asinkron paling

sering digunakan dalam pendidikan digital karena fleksibilitas

waktu. Menugaskan pekerjaan rumah melalui obrolan grup

WhatsApp, kelas google adalah contoh pembelajaran asinkron.

c. Tantangan Digitalisasi Pendidikan

Kekhawatiran umum dalam transisi dari pembelajaran

konvensional ke pembelajaran digital adalah modal manusia yang

harus menguasai teknologi (Astini, 2020: 23). Transisi ke

pembelajaran digital membutuhkan banyak persiapan dan oleh
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karena itu menimbulkan tantangan unik bagi pendidik dan siswa.

Misalnya pendidik harus terlebih dahulu menyiapkan materi

berupa bahan ajar, dan peserta didik harus mencari sendiri bahan

ajar jika merasa kurang memahami penjelasan pendidik. Situasi di

atas menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan masih memiliki

banyak tantangan untuk diatasi. Tantangan digitalisasi pendidikan

adalah (Astini, 2020: 2627)

1. Jaringan Internet

Lokasi geografis negara yang beragam membuat akses

internet juga menjadi sasaran banyak keluhan. Sama seperti pelajar

yang jauh dari kota, sulit untuk mengakses internet.

2. Paket Data

Digitalisasi pendidikan menyatukan pendidik dan siswa

melalui tatap muka virtual menggunakan paket data yang

dihasilkan. Namun, tingginya harga paket data membuat siswa dan

pendidik merasa kewalahan.

3. Sarana dan Prasana

Minimnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai

seperti laptop dan handphone membuat digitalisasi pendidikan

belum sepenuhnya diterima oleh siswa.

4. Perubahan Pola Belajar

Perubahan bentuk pembelajaran yang awalnya sepihak

kemudian beralih ke online sehingga menimbulkan kesulitan bagi

siswa. Tentu membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi
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karena perubahan pola pembelajaran juga mempengaruhi pola

budaya akademik seperti budaya sikap, budaya literasi,

pengetahuan dan keterampilan.

e. Telaah Dunia Pendidikan pada Transformasi Digital

Revolusi Industri membawa perubahan digital pada ekonomi

dan sistem sosial, yang mengarah pada perubahan cara kita bekerja

saat ini. Pesatnya perkembangan teknologi telah menyebabkan

perubahan gaya hidup masyarakat. Orang tampaknya lebih mudah

mencari pekerjaan dan dua miliar pekerjaan diperkirakan akan

hilang pada tahun 2030. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa

65% anak-anak yang bersekolah bekerja di pekerjaan yang tidak

ada saat ini. Teknologi Internet Komputasi awan adalah pendorong

utama perubahan teknologi, memungkinkan penyampaian layanan

yang lebih efisien dan memberikan peluang untuk meningkatkan

produktivitas tenaga kerja.

Seiring kemajuan dalam daya komputasi dan data besar

mendorong perubahan di dunia kerja, ketika organisasi berusaha

memanfaatkan potensi penuh teknologi untuk memahami data

dalam jumlah besar, jelas menunjukkan perlunya lembaga

pendidikan tinggi dalam membekali siswa dengan keterampilan.

untuk memenuhi kebutuhan hari esok. Dampak transformasi digital

tentunya relevan bagi perguruan tinggi. Pandangan lain yang

menarik dari kesenjangan keterampilan saat ini adalah kurangnya

keterampilan khusus. Seiring dengan pertumbuhan permintaan data,
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kebutuhan akan keterampilan baru, analitik, pembelajaran virtual

berbasis kecerdasan, keamanan siber, dan banyak lagi juga

meningkat. Juga meningkat.

Selanjutnya perlu diperhatikan apakah lembaga pendidikan

saat ini sudah siap memenuhi kebutuhan masa depan atau tidak?

Dengan pesatnya perkembangan teknologi, salah satu masalah

yang sulit dicarikan solusinya adalah interaksi antara manusia

dengan sains dan teknologi. Manusia merupakan subjek sekaligus

objek dalam perkembangan dan perubahan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Ketergantungan manusia terhadap teknologi sangat

tinggi. Penggunaan teknologi semakin meningkat di segala bidang

kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan. Hal ini

bertujuan untuk melanjutkan pendidikan menciptakan pendidikan

yang konsisten dengan tujuannya. Maka misi pendidikan saat ini

adalah bagaimana cerdas mengelola pendidikan sendiri di era

digital.

f. Digitalisasi Pendidikan dan Dampak Perubahan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan

kontribusi yang baik bagi pendidikan. Hal ini dapat dirasakan oleh

komunitas pendidikan (guru, guru, siswa) dalam hal aksesibilitas

terhadap materi pembelajaran. Materi pembelajaran mudah diakses

secara elektronik. Munculnya teknologi digital sebagai salah satu

sarana elektronik telah membentuk pola baru dalam proses

pembelajaran dan pengelolaan lembaga pendidikan. Penerapan
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teknologi informasi dan komunikasi khususnya dalam

perkembangan pendidikan nasional saat ini sudah menjadi

kebutuhan yang esensial. Perkembangan teknologi digital telah

menciptakan tren dalam dunia pendidikan untuk beralih dari

pengajaran tradisional (tatap muka) ke pengajaran yang lebih

terbuka.

Pendidikan akan menjadi dua arah, kompetitif, multidisiplin

dan lebih efektif. Beberapa negara di Asia telah mengadopsi

layanan “pembelajaran fleksibel”, yaitu layanan pendidikan online.

Dewasa ini, bidang ilmu yang kita sebut teknologi pendidikan

semakin memegang peranan penting. memfasilitasi pembelajaran

dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan

mengelola proses dan sumber daya teknologi yang tepat. Serta

menciptakan inovasi pembelajaran yang efektif dan efisien

Pesatnya penggunaan digital dalam dunia pendidikan akan

menyebabkan perubahan model pembelajaran yaitu semakin

tumbuhnya pendidikan jarak jauh, dimana guru dan siswa tidak

perlu hadir secara fisik. . buku (ebook), akses mudah ke aplikasi

digital seperti perpustakaan elektronik, forum elektronik, majalah

elektronik, dll. Teknologi telah memungkinkan terciptanya standar

lingkungan belajar global yang menempatkan siswa di tengah

proses pembelajaran, dikelilingi oleh berbagai sumber belajar dan

layanan e-learning.
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Untuk melakukan ini, sistem pendidikan tradisional harus

ramah pengguna dengan metode pembelajaran alternatif baru yang

sarat dengan digitalisasi Raksasa perangkat lunak Microsoft

melakukan penelitian pada akhir tahun 2016. DIGITALISASI di

13 negara dengan hampir 1. 500 pemimpin bisnis untuk lebih

memahami dampak transformasi digital pada organisasi mereka.

Studi ini juga melibatkan 265 pemimpin di industri pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 87% pemimpin industri

pendidikan setuju bahwa organisasi mereka perlu diubah menjadi

bisnis digital untuk pertumbuhan di masa depan, tetapi hanya 23%

yang memiliki strategi untuk menghadapi perubahan ini. Prioritas

nomor satu dalam transformasi digital mereka saat ini adalah untuk

memberdayakan tim pengajar dan non-pengajar dan memberi

mereka alat terbaik untuk melibatkan siswa di dalam dan di luar

kelas. Namun, hanya 39% responden yang percaya bahwa

organisasi mereka memiliki teknologi terhubung yang

memungkinkan karyawan ini bekerja di luar kampus. Selanjutnya

adalah siswa berpartisipasi dalam transisi, di mana sekolah

merangkul teknologi digital, konten interaktif dan personal, dan

mempersiapkan siswa. dengan keterampilan yang diperlukan untuk

berhasil dalam lingkungan kerja yang dinamis saat ini.

Ketika ditanya tentang faktor-faktor yang menghambat

transformasi digital mereka, responden menyoroti ancaman

keamanan siber dan masalah keamanan, kurangnya keterampilan

organisasi dan kepemimpinan kekuatan. Pekerja digital kurangnya
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keterampilan digital adalah hambatan utama. Pendidik jelas setuju

tentang peran penting yang dimainkan teknologi dalam

meningkatkan pedagogi. Sebuah survei yang dilakukan oleh

Microsoft Asia EduTech pada tahun 2016 menunjukkan bahwa

95% responden setuju akan pentingnya teknologi dalam sistem

pendidikan saat ini. Lebih dari separuh responden adalah pendidik.

Mengidentifikasi kesenjangan dalam pelatihan merupakan

tantangan utama bagi mereka untuk mengoptimalkan teknologi

kelas, menciptakan kesenjangan antara mengenali kebutuhan yang

berubah dan mengembangkan strategi yang jelas ke depan. Namun,

sekarang saatnya bagi institusi untuk mendigitalkan fasilitas

mereka, tetap relevan dan memastikan siswa siap untuk memenuhi

kebutuhan tenaga kerja yang terus berubah.

Kemajuan teknologi dan informasi membawa dampak

positif bagi industri pendidikan. Efek positif dari digitalisasi

pendidikan adalah (Suripto et al., 201 3):

1. Tersedianya media massa untuk memperoleh informasi yang

dibutuhkan.

2. Penciptaan mengembangkan metode pembelajaran baru,

3. Pembelajaran bersifat fleksibel karena tidak diperlukan dalam

person.

4. Kebutuhan fasilitas penunjang pendidikan dapat terpenuhi

dengan cepat,
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5. Kegiatan pembelajaran dapat lebih menarik, lebih efektif,

lebih efektif dalam memfasilitasi penafsiran materi yang

kompleks/abstrak, menyajikan fakta langka atau kejadian

berbahaya, atau kejadian yang diluar penglihatan. dengan.

Selain dampak positif digitalisasi dalam pendidikan, terdapat

pula dampak negatif digitalisasi terhadap pendidikan sebagaimana

dikemukakan Akbar dan Noviani (2019:23) sebagai berikut:

1. Siswa malas belajar,

2. Penyalahgunaan internet digunakan sebagai alat untuk hiburan,

bukan sebagai alat untuk mencari topik,

3. Munculnya kejahatan dunia maya dan pelecehan dunia maya,

dan

4. Memiliki sikap acuh tak acuh terhadap setiap individu, baik

siswa maupun pendidik.

g. Transformasi Digital dan Gaya Belajar Transformasi

Digital

Ketika kita berpikir tentang transformasi digital dari

industri pendidikan, kita harus mulai dengan mengetahui

bagaimana orang belajar. Ini bukan hanya tentang adopsi teknologi,

tetapi juga sebagai respons terhadap pergeseran paradigma yang

dibawa oleh revolusi industri. Transformasi digital harus dimulai

dengan memungkinkan pendidik untuk menciptakan lingkungan.

Sekolah pembelajaran baru memungkinkan kegagalan sebagai

bagian dari proses pembelajaran. Pada dasarnya, tagline untuk
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kelas baru harus "gagal lebih cepat, gagal lebih cepat, dan lebih

sering gagal".

Digitalisasi pendidikan memungkinkan setiap lembaga

pendidikan dan setiap siswa dalam proses pembelajaran untuk

memperoleh lebih banyak pengetahuan. Tentu saja, itu datang

dengan pelatihan dan program yang dipersonalisasi untuk siswa

dan guru, sehingga mereka dapat menciptakan dunia masa depan.

Penggunaan digital dalam pendidikan didasarkan pada empat pilar

berbeda: keterlibatan siswa, pemberdayaan pendidik, optimalisasi

operasional, dan transformasi pembelajaran, semua didukung oleh

sekolah menengah/lembaga. menyediakan program yang dapat

diandalkan yang dapat ditawarkan organisasi. Institusi pendidikan

kini mulai memanfaatkan teknologi digital, termasuk

meningkatkan produktivitas dan efisiensi, meningkatkan hasil

pembelajaran dan keberhasilan siswa, serta mempromosikan

penelitian dan pengembangan, mengembangkan inovasi yang lebih

efektif melalui keterlibatan siswa-guru yang lebih baik. Tujuan

utamanya adalah untuk memfasilitasi kerjasama penelitian yang

lebih erat antara fakultas dan institusi.

h. Gaya Belajar

Pesatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

dalam dunia pendidikan saat ini ditandai dengan berkembangnya

model pembelajaran jarak jauh (distance learning), kemudahan

penyelenggaraan pendidikan terbuka, berbagi sumber daya
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bersama antar lembaga pendidikan, perpustakaan dan fasilitas

pendidikan lainnya. (guru, profesor, lab) menjadikan fungsi lebih

sebagai sumber informasi daripada perpustakaan sederhana.

Digitalisasi pendidikan telah melahirkan cara-cara baru dalam

belajar dan belajar. Awalnya, buku digunakan sebagai satu-satunya

referensi untuk memperoleh materi di dunia pendidikan, tetapi

kemudian beralih ke sistem komputer. Transformasi ini mengubah

visi pedagogis buku. Buku bukan lagi satu-satunya sumber belajar

untuk menunjang keberhasilan akademik. Buku dan aplikasi digital

merupakan bagian integral dari gudang pembelajaran. Buku teks

adalah sarana utama pendidikan kelas; sarana penerbitan materi

pendidikan; dan merupakan elemen sentral dari sistem pendidikan

(Patrick, 1988; Lockheed dan Verspoor, 1990; Altbach, 991;

Buckingham dalam Harris, ed, 1980). Buku adalah media utama

untuk belajar dan mengajar. Dengan teknologi digital, buku teks

ditampilkan sebagai buku digital atau e-book. Ini lebih lanjut

menjelaskan evolusi bagaimana siswa belajar melalui sarana

elektronik. Buku buatan tangan telah pindah ke buku digital. Hal

ini tentunya sangat membantu proses belajar siswa karena lebih

mudah, nyaman dan interaktif. Selain itu, teknologi digital

berpotensi memberikan ruang yang lebih luas dan nyaman bagi

guru dan siswa untuk mengakses pengetahuan dan informasi.

i. Penerapan Digitalisasi Pendidikan
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Di era digital saat ini, integrasi pendidikan dan teknologi

dapat merevolusi proses belajar mengajar. Selanjutnya, teknologi

dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara umum, sekaligus

memberikan metode pembelajaran yang lebih disesuaikan dengan

kebutuhan individu siswa. Penerapan teknologi digital dalam dunia

pendidikan merupakan keharusan mutlak di lembaga pendidikan

dan proses belajar mengajar (PBM).

Lembaga pendidikan yang masih menggunakan sistem

tradisional perlu melakukan inovasi secara cepat, dimulai dari

proses dan metode administrasi, akademik, keuangan, dan

akademik, serta diakhiri dengan pembelajaran. Dengan

berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, sistem dan

metode memerlukan langkah-langkah evolusioner. Tentu saja, ini

membutuhkan standar, inovasi berkelanjutan, teknologi, keuangan,

dan staf profesional. Penggunaan teknologi dalam pendidikan

membuat proses pembelajaran lebih efektif, sehingga memperluas

akses ke sumber informasi dan pengetahuan yang memenuhi

kebutuhan guru dan siswa. Institusi pendidikan menggunakan

elemen teknologi yang berbeda dalam proses pembelajaran mereka

untuk menyediakan infrastruktur seperti fasilitas TI, fasilitas, lalu

lintas, kecepatan jaringan, keamanan, mengelola berbagai

perangkat dan aplikasi terkait, dan hibridisasi dengan iCloud.

Teknologi harus digunakan untuk mendukung inisiatif ini. Tidak

peduli seberapa baik sistem dan aplikasi yang dikembangkan,

mereka tidak berguna jika tidak dapat diakses oleh pengguna
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dengan aman dan cepat. terus menerus. Strategi upcentric /

upcentric menjadi semakin penting. Strategi yang berpusat pada

aplikasi memprioritaskan pengoptimalan aplikasi dan jaringan di

berbagai layanan aplikasi, dengan fokus pada pengurangan

kompleksitas infrastruktur. Untuk menerapkan strategi yang

berpusat pada aplikasi, institusi pendidikan memiliki pemahaman

yang mendalam tentang aplikasi dan memanfaatkan pengalaman

dan pengetahuan para profesional ini untuk memastikan

ketersediaan aplikasi, keamanan, kinerja, dan digitalisasi yang

lancar. Kami membutuhkan bantuan ahli yang layak. pendidikan.

Keandalan, ketersediaan, dan keamanan aplikasi komputer berada

di garis depan pendidikan digital. Adopsi teknologi digital

menentukan apakah berbagai inovasi telah terbukti mampu

mengefektifkan proses pendidikan. Inovasi dan sumber daya

manusia tidak dapat dipisahkan dalam proses digitalisasi model

pendidikan
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Bab II
Implementasi
Pengembangan
Pengetahuan di
Era Milenial 4. 0
A. Pengetahuan di Era Milenial 4. 0

Era globalisasi merupakan era yang dimana serba teknologi,

hampir semua bidang atau kegiatan dilakukan dengan teknologi,

informasi yang tersalurkan secara cepat dari informan ke pihak lain.

Era globalisasi ini sangat membawa perubahan secara cepat

(revolusi), disamping membawa dampak yang positif juga

berdampak pada masyarakat seperti sistem interaksi masyarakat

mulai tergerus. Globalisasi ini mulai memasuki dalam jiwa anak

muda di era sekarang ini, ada banyak model penyebaran

pengetahuan melalui digital application. Anak milenial sekarang

lebih memilih dan menyukai pembelajaran yang lewat application,

karena menurut mereka pembelajaran lebih menyenangkan dan
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dapat meningkatkan kreativitas anak. Perkembangan era milenia di

kalangan pendidikan, dapat dilihat pada guru yang menggunakan

model pembelajaran berbasis digital application. Hal ini dapat

membantu guru dalam proses belajar dan pembelajaran dan juga

mempermudah dalam memberikan hasil kinerja. Dengan maraknya

para pengguna teknologi saat ini memungkinkan adanya perubahan

model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Apalagi pada era

pandemi covid saat ini, perubahan model pembelajaran sangat

drastis. Yang awalnya pembelajaran bisa dilakukan tatap muka,

pada era pandemi saat ini menggunakan model pembelajaran jarak

jauh (distance learning) yang dimana antara guru dan murid tidak

berada pada satu tempat, pembelajaran ini dapat dilakukan dirumah

maupun dimana saja. Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini,

dapat lebih mudah mengakses pembelajaran lebih mudah. Pada

pengembangan pengetahuan dapat dilakukan dengan cara akses e-

library, e-journal dll. Dengan adanya akses internet yang dapat

digunakan segala macam akses, terlebih di era pandemi covid.

E-learning merupakan bentuk model pembelajaran yang

difasilitasi dan didukung pemanfaatannya teknologi informasi dan

komunikasi. Istilah E-learning lebih tepat ditujukan sebagai usaha

untuk membuat sebuah transformasi proses pembelajaran yang ada

di sekolah atau perguruan tinggi ke dalam bentuk digital yang

dijembatani teknologi internet. (Munir, 2009:169). Menurut

pendapat Munir, dapat dijelaskan bahwa model pembelajaran dapat

ditransfer dari pendidik ke siswa dengan teknologi internet.
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Sebagai contohnya, pada penggunaan aplikasi Google Classroom

yang digunakan siswa SMP / SMA dalam mengerjakan tugas yang

diberikan guru sesuai mata pelajaran yang ada, pada sistem

penilaian nya pun lebih mudah. Dengan seiring waktu, model

pembelajaran jarak jauh seperti ini semakin maju seperti guru

dalam menjelaskan dapat menggunakan berbagai animasi dalam

bentuk powerpoint, di dalam powerpoint dapat melampirkan video

sebagai bahan ajar diskusi siswa maupun file suara untuk

mempermudah dalam rekaman pengajaran KBM berlangsung

meskipun dilakukan secara online.

Pengembangan pengetahuan selanjutnya dapat dilihat,

dengan adanya kecanggihan teknologi di sekolahan sekarang

banyak yang menggunakan test ujian dengan sebuah aplikasi yang

dinamakan schoology. Kelebihan aplikasi ini adalah dapat secara

langsung menampilkan nilai sehabis mengerjakan Ujian. Hal ini

dinilai membawa nilai efisien dan kepraktisan oleh guru.

Pengembangan pengetahuan sekarang dapat berkembang

khususnya mengenai variasi macam media pembelajaran. Media

pembelajaran merupakan sebuah alat yang digunakan pada saat

pembelajaran berlangsung seperti gadget, laptop, proyektor dan

masih banyak lagi. Alat-alat meskipun tersedia akan jadi sia-sia

jika pendidik kurang terampil dengan adanya teknologi di era

sekarang saat ini. Maka dari itu perlu adanya belajar

mengoperasikan gadget maupun laptop oleh pendidik. Siswa
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milenial cenderung lebih suka dengan adanya pembelajaran via

internet, karena mereka dapat mengakses dan menemukan segala

hal baru yang ada di internet. Tak lebih mereka juga dapat

mengakses hal-hal positif maupun negatif, maka dari itu di lingkup

sekolah juga memberikan batasan terhadap siswa mengenai hal-hal

yang harus di searching di Google. Sebab itu tenaga pendidik juga

harus pandai-pandai mengimbangi kemajuan teknologi di era

milenial saat ini.

Dengan adanya kemajuan era globalisasi saat ini, dapat

mendapatkan sumber belajar yang beragam. Di era milenial ini

sangat menguntungkan tenaga pendidik maupun murid karena

keduanya dapat mengakses secara bebas di internet sesuai apa yang

mereka cari. Dahulu siswa hanya berpatokan pada materi sumber

belajar pada buku paket maupun buku LKS Modul. Di era

millennium saat ini, dengan kemajuan digital semua materi

pembelajaran dapat diakses melalui teknologi, gadget maupun

laptop. Layanan yang diberikan saat ini kebanyakan diberikan

secara online, seperti e-journal, e-library, bahkan pembelajaran

sehari-hari dapat diakses melalui layanan online, seperti Google

Classroom, Ms. Teams, ataupun akun-akun yang dimiliki lembaga

itu sendiri. Berbagai platform yang telah disediakan dimanfaatkan

oleh peserta didik maupun guru sebaik mungkin untuk

mengembangkan pengetahuan. Contoh lain dapat kita lihat banyak

guru yang memberikan Quiz melalui gadget dengan quiz tersebut

diharapkan siswa mampu menangkap secara cepat, tanggap, serta



Pendidikan Global Berbasis Teknologi Digital Di Era Milenial ~@UnisriPress2022

44

benar. Guru juga seringkali memberikan sebuah problematika

sosial yang diambilkan dari media sosial (youtube, berita-berita

online semacam kompas dan lain-lain) sehingga siswa dapat

mengakses secara lebih mudah dan lebih kreatif dalam

pembelajaran dan dapat diakses pribadi di gadget masing-masing

siswa.

Di pendidikan non formal (lingkup keluarga, masyarakat)

juga dapat menggunakan layanan online, Di masyarakat dapat

dikembangkan dengan cara sebuah peningkatan literasi digital.

Seperti contohnya di Jakarta, pada berita yang diambil dari berita

online mengungkapkan bahwa pentingnya literasi digital pada

masyarakat dalam bidang pertanian, pariwisata, perikanan,

Koperasi UMKM. Karena pemerintah juga menyadari bahawa

dengan adanya literasi digital ini dapat meningkatkan tingkat

Sumber Daya Manusia. Guna menambah serta mengembangkan

pengetahuan para masyarakat. Pendidikan digitalisasi bukan hanya

mengenai pendidikan formal melainkan pendidikan nonformal juga.

Di dalam ruang lingkup keluarga sendiri seringkali juga

menggunakan bantuan teknologi, pada contohnya seringkali ibu

menggunakan gadget nya guna menambah pengetahuan cara

memasak. Dapat dilakukan dengan mengetik kata kunci di google

maka dapat secara langsung muncul apa yang di searching.

Di era milenial serba kemajuan ini juga membantu

perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Merdeka belajar.
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Kemendikbud mengungkapkan Visi pendidikan Indonesia yang

pertama dengan adanya kemajuan digitalisasi ini mampu

mewujudkan negara yang berdaulat, maju. Visi yang kedua adalah

sebuah tantangan kemajuan teknologi informasi dan era globalisasi.

Didalam merdeka belajar juga didukung oleh teknologi layanan

online yaitu aplikasi belajar. id, aplikasi ini dijadikan sebagai

panggilan video bersama peserta didik.

Di masa saat ini pemerintah memiliki komitmen program

merdeka belajar, dengan berfokus pada digitalisasi pendidikan

yang didukung oleh para pelaku pendidikan guna mengubah

mindset mengenai kebutuhan pendidikan dengan menelaah segala

tantangan masa depan. Di era digitalisasi saat ini para peserta didik

maupun kalangan mahasiswa diperlukan adanya rencana aksi nyata

mengenai membaca, menghitung, dan mempersiapkan, dan

mempersiapkan respon untuk menghadapi tantangan masa depan di

era digitalisasi. Hal hal itu dapat dipersiapkan melalui melatih diri,

pendidikan dari keluarga (orang tua), guru, dan murid guna

melakukan perubahan yang telah kejadian dengan keluwesan

respon serta kesadaran untuk menimbang bahwa kebutuhan

digitalisasi pendidikan ini bukanlah semata-mata sebuah ancaman,

tapi sebagai kebutuhan. Jika pengalaman sulit mengelola

pembelajaran di masa pandemi COVID-19 hanya menimbulkan

ketakutan yang berujung pada penolakan transformasi digital,

mungkin kita harus bersiap-siap, seperti Miriam of the Cross for

with Mingke di "The Land of Humanity" yang "menyerah pada
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kematian dan reality show, putus sekolah dan putus sekolah

bukanlah pilihan sama sekali.

Adapun strategi pembelajaran di era digitalisasi,

Berdasarkan tinjauan pustaka peneliti, ada beberapa temuan yang

dapat digunakan instruktur/guru sebagai strategi pembelajaran di

era digital. Berikut moodel pemmbelajaran di erra digitall saat ini:

a. Blended Learning

Blended learning adalah pembelajaran yang didukung oleh

kombinasi efektif dari penyampaian, pembelajaran dan gaya

mengajar yang berbeda dan ditemukan dalam komunikasi terbuka

antara semua pihak yang terlibat dalam pelatihan. Manfaat

menggunakan blended learning sebagai kombinasi pendidikan

tatap muka dan online, bukan sebagai elemen interaksi sosial,

khususnya: (PT. Sevima, Agustus 2018).

1. Ada interaksi antara guru dan siswa

2. Pengajaran bisa online atau tatap muka

3. Blended learning = kombinasi metode pengajaran (atau media),

Blended learning = kombinasi metode pengajaran

b. Distant Learning (Pendidikan Jarak Jauh )

Pembelajaran jarak jauh dapat dibagi menjadi beberapa

generasi, dari generasi sekarang hingga generasi ke-5. Penempatan

e-learning dalam pembelajaran jarak jauh merupakan bentuk

konsekuensi logis. Pemisahan spasial dan temporal peserta
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pembelajaran dan penyelenggara pembelajaran memerlukan

pembelajaran yang didukung oleh teknologi informasi dan

komunikasi. (Dewi Salma Prawiradilaga, 2013).

c. Mobile e-learning (M-Learning)

Mobile learning adalah pembelajaran dengan

menggunakan teknologi mobile nirkabel (smartphone). Mobile

learning memberikan kemudahan bagi siapa saja, kapan saja, di

mana saja untuk mengakses informasi dan materi pembelajaran.

Model pembelajaran mobile mendorong siswa untuk belajar kapan

saja, di mana saja, terlepas dari ruang atau waktu. Artinya dengan

menggunakan mobile learning, siswa akan menikmati kemudahan

belajar tanpa mengurangi kewajiban dan tanggung jawabnya.

Seperti Mohammad Ally, ada buku yang berjudul Mobile Learning.

Transformasi pendidikan dan pelatihan. “Pembelajaran seluler

dengan teknologi telepon seluler nirkabel memberi siapa saja akses

ke informasi dan materi pembelajaran kapan saja, di mana saja.

Pembelajaran seluler memberdayakan peserta didik untuk belajar

kapan saja, di mana saja, di mana pun mereka mau. (Mohamed

Ally) Pembelajaran seluler (mlearning) adalah pembelajaran

menggunakan teknologi dan perangkat seluler Dalam hal ini,

perangkat dapat berupa PDA, ponsel, laptop, tablet, dll.

d. Virtual Learning Environment (VLE)

Virtual Learning Environment (VLE) adalah platform

berbasis web untuk pembelajaran berorientasi digital yang biasa
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digunakan oleh sejumlah institusi pendidikan. Lingkungan belajar

virtual menyediakan sistem pembelajaran multi-komponen, yang

menambah manfaat ruang belajar dan mengajar berbasis komputer.

Salah satu proses untuk meningkatkan pengalaman belajar adalah

melalui ruang virtual, yang dapat berpusat pada siswa, bekerja

dengan kecepatan mereka sendiri, dan mendorong siswa untuk

bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Dalam mode

virtual, materi tersedia sebagai program pembelajaran berbantuan

komputer, catatan kursus, modul penilaian diri khusus. Mekanisme

lain interaksi antarsiswa dalam bentuk forum diskusi sederhana

adalah penggunaan link cybertutor baru.

Di era digital, inovasi Era Digital juga berlimpah. Pada era

ini, dengan segala landasan yang diperlukan, cara-cara lama atau

yang biasa dikenal dengan cara-cara tradisional mulai sedikit demi

sedikit mulai ditinggalkan, meskipun sebagian masih tetap yang

lama. satu. cara dan masih menawarkan kombinasi baru karena

tuntutan zaman. Milenial dapat mengakses informasi tanpa batasan

ruang dan waktu. Inovasi pembelajaran di era digital saat ini antara

lain:

a. Google Site

Google Pages adalah salah satu produk Google sebagai

pembuat halaman. Menggunakan Google Sites mudah dibuat dan

dikelola untuk pengguna baru. Situs Google sangat bagus untuk

pembelajaran online di menyediakan situs website yang ramah
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pengguna menggunakan dasbor yang mudah dipahami untuk

pengguna umum. Situs web Google dirancang untuk tujuan e-

learning, dan pengajar serta instruktur dapat menggunakannya

sebagai materi e-learning.

Penggunaan situs google menguntungkan pengguna. Jadi,

dengan adanya situs google, proses belajar di kelas Anda akan

lebih lengkap dan menarik, misalnya. Pertamaa, instruktur atau

guru mengunduh topik, sehingga siswa tidak perlu menjualnya

dengan flash disk. Jadi dengan proses seperti ini, sangat sedikit

virus yang masuk ke laptop atau komputer anda. Siswa dapat

memperoleh informasi kursus dengan mudah dn cepat dengan

mengunjungi situs web e-learning instruktur atau guru. Keaau,

mendaftar silabus di website, sehingga siswa atau siswa

mengetahui topik setiap pertemuan yang akan datang. Ketiga, tugas

dapat diberikan oleh instruktur/guru melalui website. Sehingga

siswa, siswa tidak ketinggalan informasi dan pekerjaan rumah.

b. Whatsapp

Apapun yang ada di telapak tangan Anda dapat digunakan

sebagai media pembelajaran. Masyarakat Indonesia lintas generasi,

Gen X, Y, Z dan Alfa tidak pernah memisahkan smartphone

mereka. Oleh karena itu sangat memungkinkan dan diperbolehkan

bagi proses pembelajaran di dunia pendidikan untuk menggunakan

aplikasi sebagai media pembelajaran. Sebagai contoh, aplikasi

WhatsApp merupakan aplikasi yang memiliki pengguna cukup
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sedikit di Indonesia. Jadi dengan beberapa penggunaan aplikasi ini,

seseorang bisa mendapatkan keuntungan. Whatsapp berfungsi

penuh dengan kemampuan untuk mengirimi pesan, mengobrol,

mengirim dokumen, gambaar, suara, dann berkomunikasi dengan

orang-orang.

c. Team viewer

Teamviewer adalah aplikasi desktop jarak jauh gratiss

yang paling mudah digunakan. Meskipun ada fitur hebat dalam

aplikasi ini, tidak sulit untuk menginstall Team Viewer karena

Anda tidak perlu mengubah konfigurasi router atau firewall. Selain

dukungan video, panggilan suara, dann obrolan, Team viewer

jugaa memungkinkann transferfile, mendukung WOL) dan bahkan

dapat me-restart PC dari jarak jauh dan menghubungkan kembali

secara otomatis. Itulah mengapa TeamViewer sekarang dapat

digunakan sebagai alat bantu belajar diera digitall dengn segaala

fitur yang ditawarkannya kepada pelanggannya. Selain itu,

teamviewer adalah aplikasi yang dapat diinstall serta versi seluler

yang tersedia untuk Windows, Mac dan Linux, dan aplikasi seluler

untuk iOS, BlackBerry, Android, dann Windows Phone, yng

berarti Anda dapat Menggunakan ponsel atau tablett untuk

terhubung ke terpencil. penyimpanan komputer saat bepergian.

Team viewer jugaa memungkinkann Andaa menggunkan browser

web untk mengaksess server. Beberapa fitur lain juga disertakan,

seperti kemampuan untuk berbagi jendela aplikasi dengan orang

lain (bukan seluruh layar) dan kemampuan untuk mencetak file
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dari jarak jauh keprinter lokall. Kenyamanan yang didapat darii

penggunaann Team Viewer jikaa dipadukan dengn pembelajarann

adalah proses pembelajaran dipandu langsung oleh instruktur atau

pendamping langsung kapan saja, di mana saja. Bahkan

dimungkinkan untuk menginstal teamviewer di smartphone.

Seseorang yang memiliki kemampuan untuk belajar menggunakan

smartphone tanpa menggunakan laptop atau komputer. Bahkan dari

jarak jauh, aplikasi teamviewer tetap dapat menjangkau dan

menyelesaikan aktivitas pembelajaran yang sedang berlangsung.

d. Remote Utilities

Aplikasi ini menjadi referensi yang dapat mengiringi

perkembangan teknologi informasi sebagai sarana pembelajaran di

era digital. Utilitas Jarak Jauh adalah aplikasi desktop jarak jauh

dengan fitur-fitur hebat. Utilitas jarak jauh bekerja dengan

menghubungkan dua komputer dengan apa yang mereka sebut "ID

Internet". Aplikasi ini dapat mengontrol hingga 10 PC

menggunakan aplikasi ini. Anda juga memiliki opsi untuk hanya

menjalankan agen yang memberikan dukungan instan tanpa

menginstal apa pun, Anda bahkan dapat menjalankannya dari flash

disk. Komputer host diberi ID Internet, yang digunakan klien untuk

membuat sambungan dengan komputer itu. Instal bagian dari

utilitas jarak jauh yang disebut Viewer yang digunakan untuk

terhubung ke server atau komputer agen. Ada juga klien yang

dapat diunduh gratis untuk pengguna iOS dan Android.
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e. Aeroadmin

AeroAdmin mungkin adalah aplikasi remote desktop yang

paling mudah digunakan saat ini. hampir tidak ada pengaturan dan

semuanya cepat dan langsung ke titik untuk dukungan dadakan.

Aplikasi AeroAdmin adalah referensi sekaligus strategi

pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, dosen/guru sangat

merekomendasikan untuk menggunakan aplikasi ini sebagai alat

bantu belajar di sekolah maupun di luar sekolah

f. Google Drive

Pendukung fungsi Google Drive memberikan layanan dengan

potensi peluang besar bagi dunia pendidikan, termasuk dalam

proses belajar mengajar. Guru dapat melakukan kegiatan belajar

mengajar di kelas melalui Google Drive dengan cara berikut: (1)

siswa menerima materi siaran (atau semacam video). (2) guru

memberikan topik pelajaran dan siswa diminta menjawab baik

pertanyaan maupun pernyataan yang sesuai, sehingga terjadi

diskusi interaktif. (3) Google Drive dapat digunakan untuk

merekam aktivitas siswa di kelas, termasuk mencatat kehadiran,

nilai, dan aktivitas siswa. (4) Penilaian pembelajaran, Google

Drive dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar. (5)

Teamwork, Google Drive sangat mendukung kerja sama tim. Guru

dapat memberikan pekerjaan rumah kepada siswa untuk dikerjakan

dalam kelompok. setiap siswa dalam tim. (6) Merangsang

kreativitas siswa, mintalah pendapat guru yang dilatih dengan

Google Drive. Hal ini dapat merangsang kreativitas siswa, dimana
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siswa dapat dengan bebas mengungkapkan pikiran dan gagasannya.

(7) Layanan Presentasi memungkinkan pengguna untuk membuat

file presentasi untuk pengajaran atau pembelajaran di kelas. (8)

Google Drive Spreadsheet berfungsi seperti aplikasi perkantoran

lainnya. Google Drive Sheets juga dapat digunakan untuk

pembelajaran, termasuk penilaian pembelajaran, survei

instruksional, model pembelajaran. (8) Layanan Gambar memberi

pengguna Google Drive kemampuan untuk membuat objek yang

dapat digunakan untuk belajar. Misalnya, membuat objek

matematika seperti pesawat, membangun ruang, dan sebagainya. (9)

Layanan Formulir memungkinkan Anda membuat formulir untuk

tujuan pendidikan. Salah satunya adalah penilaian pembelajaran.

(khikmawati). Kemudian aplikasi Google Drive menawarkan ruang

hingga 15 GB (ruang penyimpanan).

Dalam kursus di mana pembelajaran juga diperlukan,

penilaian pembelajaran juga bisa digital. Kehadiran teknologi

informasi telah menggeser praktik penilaian pembelajaran dari tes

berbasis kertas menjadi penilaian pembelajaran elektronik (online).

Berikut ini adalah penilaian terhadap penggunaan e-learning,

diantaranya:

1. Google Form

Dalam kegiatan pembelajaran tentunya proses evaluasi

tidak pernah terpisah. Dengan demikian, penilaian ini menjadi

penting untuk tujuan mengetahui kemampuan dan kekurangan
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siswa atau efektivitas dan efisiensi guru dalam menyampaikan

materi pembelajaran. Di era digital saat ini, inovasi menjadi

tantangan bagi guru-peneliti. Inovasi adalah proses yang didorong

oleh manusia untuk mencapai kenyamanan dan sesuatu yang baru.

Perubahan ini harus dilanjutkan, misalnya pada saat penilaian

akademik. Perubahan tersebut ditandai dengan penggantian ujian

berbasis kertas dengan ujian digital. Penggunaan tes digital dapat

menggunakan perangkat lunak Google Formulir. Google Forms

adalah produk Google yang dapat digunakan untuk melakukan tes

online atau penilaian akademik.

Konsep TIK pada dasarnya merupakan gabungan dari dua konsep,

yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi (TIK).

Teknologi informasi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk

pada perangkat (perangkat keras) dan program komputer

(perangkat lunak) yang memungkinkan kita untuk mengakses,

menyimpan, mengatur, memanipulasi, dan menyajikan informasi

melalui sarana elektronik. Teknologi komunikasi adalah istilah

yang digunakan untuk menggambarkan perangkat telekomunikasi

yang dengannya informasi dapat dicari dan diakses (UNESCO,

2003: 7). Definisi ini sesuai dengan pandangan Liberal (200. 1)

bahwa "IT-IT" berarti semua alat, proses, prosedur, dan sistem

yang digunakan untuk menyediakan dan mendukung sistem

informasi dan baik yang terkomputerisasi maupun manual serta

dalam organisasi. TIK adalah teknologi untuk mengumpulkan,

menafsirkan, menyimpan dan mengirimkan atau mentransmisikan
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informasi. Berdasarkan definisi tersebut, jelaslah bahwa TIK

adalah teknologi yang diperlukan untuk pemrosesan informasi,

khususnya penggunaan komputer elektronik dan perangkat lunak

komputer, untuk pemrosesan, penyimpanan, perlindungan,

transmisi, dan Pengambilan informasi dari mana saja dan kapan

saja, kapan saja. tidak hanya berarti penggunaan perangkat

elektronik yang kompleks (kompleks), seperti penggunaan

komputer dan internet, tetapi juga mencakup peralatan umum,

seperti: dokumen tercetak, audio. Pita transparan overhead (OHT). )

/ Overhead projector (OHP), audio slide, stasiun radio dan televisi

(Siahaan, 2010). TIK adalah semua teknologi yang terlibat dalam

mengambil, mengumpulkan, memproses, menyimpan,

menyebarkan dan menyajikan informasi. Penafsiran ini sesuai

dengan pemahaman UNESCO tentang TIK di atas.

B. Penggunaan TIK untuk peningkatan
kualitas pembelajaran

Penggunaan TIK dalam pembelajaran telah menjadi

kebutuhan yang mendesak di abad 21. Arus informasi yang cepat

dan tuntutan zaman yang semakin meningkat setidaknya kurang

memungkinkan untuk menjadikan guru sebagai sumber utama

pembelajaran. Namun, jelas bahwa di satuan pengajaran sekolah,

guru memiliki peran yang strategis. Oleh karena itu, pemanfaatan
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TIK di sekolah harus dimulai dari titik awal yang strategis, yaitu

guru (Miarso, 200:9). Guru harus yakin bahwa TI memiliki

kegunaan dalam mendukung pembelajaran siswa dan bahwa TI

tidak akan menggantikan guru, tetapi setidaknya akan membantu

siswa menyimpan dan menyajikan konsep, prinsip dan prosedur

yang siswa. mau belajar. Perlu dilakukan upaya strategis bagi guru

untuk membangun kepercayaan diri, keterlibatan dan

keterlibatannya dalam pengembangan, khususnya pengembangan

TIK dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses

pembelajaran, pembelajaran siswa dan hasil belajar.

Contoh penggunaan TIK dalam pembelajaran saat ini antara

lain penggunaan program pembelajaran audio, program

pembelajaran video, penggunaan program pendidikan televisi,

penggunaan sosial dan akademik. Pembelajaran multimedia adalah

bentuk pembelajaran berbantuan komputer yang mengandalkan

berbagai komponen multimedia seperti teks, audio, gambar, dan

video. Program ini mencakup materi pembelajaran dengan

langkah-langkah yang mudah dipelajari bagi siswa, sehingga

sangat mendukung siswa dalam pembelajaran individunya.

Jika sekolah memenuhi prasyarat tersebut, maka

penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah akan

mencerminkan penggunaan TIK yang kompleks, terutama dalam

bentuk pembelajaran terapan, pembelajaran komputer, dan aplikasi

e-learning. Mempelajari. Dalam pembelajaran berbasis TIK yang
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menerapkan pembelajaran berbasis komputer (CBL), siswa dan

guru terlibat dalam pembelajaran dengan menggunakan perangkat

lunak yang tersedia seperti: pada CD, multimedia, aplikasi didaktik,

permainan, dan lainnya. siswa dan guru menggunakan e-learning,

lab virtual, dan situs web sebagai situs web pembelajaran, buku

catatan, profil, blog, facebook, dll. Dengan menggunakan TIK

dalam pembelajaran, siswa atau siswa lebih terlayani kebutuhan

belajarnya, sehingga proses pembelajaran akan jauh lebih mudah

dan menyenangkan/menyenangkan, yang akan berdampak pada

tercapainya hasil belajar yang optimal.

Pengembangan Pendidikan Karakter di Era Globalisasi

Di era teknologi yang mengglobal saat ini, penguatan

pendidikan karakter menjadi kebutuhan yang mendesak. Karena

peran pendidikan karakter dikatakan sangat penting di zaman

sekarang ini, banyak orang yang masih menyepelekan keberadaan

pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang dibimbing atau

diajarkan melalui kewarganegaraan, mempelajari kewarganegaraan

di perguruan tinggi akan menjadikan individu cerdas, kritis dan

inovatif. Pembelajaran kewarganegaraan disini masih dianggap

sepele dan banyak anak atau siswa yang bosan dengan

pembelajaran seperti ini, dengan alasan hanya menggunakan model

pembelajaran fasih dari pengajar. Menyikapi hal tersebut,

berdasarkan jurnal PKn (Pkn Progresif, Volume 11 1 Juni 2016),
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ada pengembangan model pembelajaran ADDIE (Analysis Design

Develop Implement Evaluate).

1. Analisis: Analisis kebutuhan untuk mengembangkan model

baru

2. Desain: Tahapan PBM, Model PMC, Prinsip pembelajaran,

Sistem pendukung, Dampak pedagogis, Dampak

pendampingan

3. Pengembangan: Pengembangan dokumentasi, identifikasi

metode, pemilihan pembelajaran alat dan sumber daya, jadwal

kompilasi, model MPC (hasil belajar: sikap dan kecerdasan)

4. Implementasi: cek dulu, sediakan dokumen, cek kemudian,

perbaiki.

5. Peringkat

Langkah-langkah tersebut digunakan untuk pada akhirnya

memastikan bahwa pada akhir program mahasiswa harus memiliki

pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperlukan terkait

dengan nilai-nilai kepribadian dalam aspek pengetahuan,

kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan dan

kewarganegaraan. Dalam hal ini, langkah-langkah yang

diidentifikasi (Trisiana, 2015: 12): (1) Menafsirkan informasi

dengan cara yang menyajikan keterampilan dasar (2)

Mendefinisikan masalah berdasarkan nilai karakter (3) Memilih
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memilih masalah yang diberikan oleh kelas sesuai dengan nilai

karakter

) Mengumpulkan informasi terkait pertanyaan; (5)

Mengembangkan portofolio kelas berbasis nilai karakter (6)

Presentasi portofolio (7) Merefleksikan pengalaman belajar

berbasis karakter. Dari langkah-langkah di atas dapat digunakan

untuk mengukur nilai-nilai kepribadian, sikap dan keterampilan

pada anak. Selain itu, buku harian warga juga menunjukkan

pentingnya penerapan kurikulum 2013 di era digital saat ini. Dalam

pendidikan kewarganegaraan, mata pelajaran juga memasukkan

nilai-nilai kepribadian. Pendidikan Kewarganegaraan juga hanya

lebih menitikberatkan pada aspek kognitif saja tanpa menyinggung

aspek emosional dan psikologis.

C. Keadaan Realisasi Pendidikan Dalam Era
Digitalisasi

Permasalahan yang sedang dihadapi Indonesia pada saat ini

yaitu ketertinggalan mutu pendidikan dengan negara lain, sehingga

bisa disimpulkan bahwa di Indonesia saat ini masih rendah pada

mutu pendidikan nya, mulai dari saat pendidikan itu dimulai

sampai pada saat pendidikan itu berlangsung. Pada periode ini

pemerintah membuat maupun sedang mengubah kurikulum dengan

jangka waktu yang pendek sehingga peringkat yang didapatkan



Pendidikan Global Berbasis Teknologi Digital Di Era Milenial ~@UnisriPress2022

60

maupun diperoleh cenderung paling rendah, hal itulah yang

mengakibatkan model pendidikan Indonesia belum matang

maupun masih rendah. Seiring berjalannya waktu, Indonesia pada

saat ini harus mampu menghadapi dan bersaing dalam menghadapi

perkembangan teknologi dengan menggunakan pemanfaatan

digitalisasi. Startup tumbuh beriringan dengan adanya kemajuan

teknologi itu sendiri. Teknologi Pendidikan atau yang biasa disebut

dengan istilah Edutech mulai diperkenalkan kepada masyarakat

pada tahun 1971, edukasi tersebut dibentuk oleh Don Rawitsch,

Bill Heinemann dan Paul Dillenberger, yang bernama The Oregon

Trail. Edukasi itu berisi tentang teori maupun materi mengenai

sejarah dan rumus matematika. Hal itu bertujuan supaya

masyarakat lebih bisa memahami isi dari mata pelajaran yang ada

di edukasi tersebut. Diiringi dengan munculnya perkembangan

internet tahun 1990 mengakibatkan teknologi pendidikan semakin

lebih berkembang dan semakin dikenal dikalangan masyarakat.

Contoh faktanya yaitu dengan munculnya kamus digital. Selama

ini perkembangan di era digital, di mana orang keluar dari batasan

ruang untuk memperoleh pendidikan.

Lebih umum, orang dapat memperoleh informasi dari internet.

Awal mulanya, kata start up sepertinya dibuat oleh para startup

untuk mendefinisikan pasar bagi bisnis mereka. Seiring

berjalannya waktu, istilah startup semakin dikenal di dunia digital

sejak tahun 1998 sampai 2000.
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Sedangkan menurut pandangan Ronald Widha yang diperoleh

dari TemanMacet. com, startup bukan sajalah bisnis yang sedang

mengenal teknologi baru, dan jaringan internet maupun produk

produk baru, tapi bisa juga melibatkan layanan maupun pergerakan.

Perekonomian kerakyatan dapat dilakukan sendiri secara mandiri

tanpa campur tangan perusahaan yang lebih tua dan lebih lama

perusahaan itu didirikan. Syauqi (2016) dalam penelitiannya

menyimpulkan bahwa startup adalah aplikasi digitalisasi industri

yang memiliki peran penting dalam ekonomi kreatif itu tumbuh

dan berkembang di Indonesia. Hal inilah yang dapat disimpulkan

bahwa kontribusi ekonomi digital bisa meningkatkan

perkembangan ekonomi nasional, dan juga perkembangan

pergerakannya yaitu disebut startup.

Perkembangan Startup Pendidikan yang Ada di Indonesia

DiEra digitalisasi mempengaruhi struktur kebutuhan pada

masyarakat, baik di bidang pendidikan. Pertumbuhan startup di

wilayah Indonesia sebenarnya cukup basar, tetapi pertumbuhan

banyaknya start up itu berbanding lurus terhadap banyaknya hal

terburuk yang bisa saja terjadi pada start up. Yaitu kegagalan di

start up dapat mencapai 90% di seluruh dunia. Ada 20 hal yang

membuat start up gagal yaitu yang diterbitkan oleh CB Insight,

adapun beberapa kegagalan yang diperkirakan penyebab kegagalan

start up adalah: (1) produk yang tidak perlu di pasaran (2%), (2)
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"membakar uang" terlalu banyak (29%), (3) tim lemah (23%), (4)

kalah dari lawan (19 %), dan (5) masalah harga/biaya (18%).

Pertumbuhan dunia digital mempengaruhi cara siswa belajar

dengan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan digital dengan

memenuhi kebutuhan penasaran mereka akan materi pendidikan.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, Indonesia

menyadari kebutuhan siswa dalam kebijakan kurikulum yang

mengharuskan studi penuh waktu. Oleh karena itu, terdapat

berbagai alternatif media yang bisa diperkenalkan kepada siswa

tanpa mengganggu sistem, tetapi membantu memenuhi apa saja

yang dibutuhkan siswa supaya bisa efektif maupun efisien.

Khususnya, pertumbuhan startup di sektor pendidikan. Startup

pendidikan kebanyakan hadir dalam bentuk pembelajaran online

maupun digital dengan cara menang pendidik hampir dengan

eksklusif dengan format video, contohnya yaitu Quipper Video

maupun Ruang Guru. Ada juga orang yang sekedar memanfaatkan

dengan hanya membuat audio dalam pembelajaran contohnya

Zenius. Jumlah mahasiswa yang ada di Indonesia diperkirakan

kisaran 5 juta per tahun, hal ini menjadi uang serta jaminan bagi

para pembuat edutech yang beriringan dengan perkembangan

digitalisasi. Hampir setiap pelajar di Indonesia sudah memiliki

smartphone untuk komunikasi, hiburan dan pembelajaran. Bahkan

ada model homeschooling atau lebih dikenal dengan

homeschooling yang ditampilkan secara daring dengan contohnya
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Kelas. Di bawah ini adalah start up pendidikan maupun edutechh

diIndonesiaa:

1) Quipper Video

Quipper Video adalah perusahaan edutech dibuat oleh Jepang

dan pertama kali didirikan di Inggris dan membuka cabang di

Indonesia. Quipper Video merupakan editorial yang berfokus pada

tingkatan konten yang berkaitan dengan pengadaptasian pada

kurikulum yang digunakan di Indonesia, dan dapat juga dikatakan

Quipper Video itu dapat digunakan sebagai sekolah kedua oleh

siswa.

2) Ruang Guru

Ruang Guru adalah start up yang bisa dibilang sebagai

edutech terlengkap hingga saat ini dengan adanya berbagai fitur

didalamnya dan hampir lengkap dan hampir semua autech berada

dalam satu paket. Seperti RuangLes, di dalamnya seperti tempat

tanya jawab online dan juga didalamnya terdapat guru yang biasa

disebut Ruang Les Online, dan juga Digital Bootcamp, tempat

yang digunakan untuk tanya jawab yaitu Ruang Uji, yang

didalamnya memuat beberapa kumpulan video dan juga materi ajar

mengajar di sebut Ruang Belajar. Ruang guru juga pandai pada

saat pemasaran kepada masyarakat dengan memanfaatkan

karakter-karakter sesuai dengan kemampuan siswa. Tentunya
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dengan latar belakang pendidikan yang berkualitas agar dia bisa

menjadi wakil dari édutech yang diusulkan. Dan apabila dilihat

dari segi pembuatan nya, aplikasi Ruang Guru dalam pemanfaatan

nya mereka tidak menggunakan grafis visual tetapi pemanfaatan

nya menggunakan animasi.

3) Zenius

Zenius adalah cara pembelajaran dengan cara diskusi untuk

awal pendaftaran perguruan tinggi, ujian nasional, ujian tingkat

sekolah, dan model pembelajaran maupun aplikasi pembelajaran

yang dapat digunakan kapan saja maupun dimana saja. Tidak

hanya dapat diakses secara online, Zenius juga bisa dicari secara

offline, termasuk isi maupun langkah langkah model pembelajaran.

Zenius hanya berisi tentang teori maupun pertanyaan dengan

menggunakan audio saja, bukan instruktur, dan hal itu lah yang

membedakan antara Ruang Guru maupun Quipper Video.

4) Kelase

Kelase adalah model pembelajaran serupa maupun sama

dengan meedia sosial sebagai salah satu ruang baru interaksi

masyarakat di sekolah dalam masyarakat digital. Baik antara guru,

siswa, orang tua dan staf sekolah. Kelase memiliki platform e-

learning yang mandiri dan banyak digunakan.
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5) Quintal

Merupakaan perusahaan rintisan yang didirikan pada Juli

2016 dan fokus mengelola kegiatan belajar mengajar di sekolah

dengan menggunakan software khusus. sangat baik kareena

menggabungkan Sistem Informasi Sekolah dan Sistem Manajemen

Pembelajaran. Meski tidak sebesar startup lainya, Quintal telah

mengumpulkan sekitar 2000 pengguna melalui lima sekolah di

sekitar Jakarta. Tujuan Quintal adalah untuk mendorong Sekolah

menerapkan proses belajar mengajar online dengan menggunakan

Quintal sebagai alat untuk berbagi materi, tugas, dan tes secara

online. Selain efektif bagi siswa, guru juga dimudahkan dalam

menangani hasil belajar siswa. Fitur utama dari startup ini adalh

fungsi input dan data kehadiran siswa. Dengan demikian, orang tua

dapat langsung menerima pemberitahuan mengenai jadwal ujian,

serta kegiatan siswa, termasuk putus sekolah atau tidak belajar

selama proses pembelajaran di sekolah.

6) Haruka Edu

Haruka Edu adalah sekolah pelatihan yang berfokus pada

mahasiswa dengan berhasil menjalin kerjasama dengan sejumlah

institusi pendidikan tinggi seperti President University, Indonesian

Economic College, ESQ Business School, School of Public

Relations London, Indonesia Entrepreneurship University dan

Institut Teknologi Harapan Bangsaa. Fokus pengembangan

edutech adalah untuk memastikan bahwa mahasiswa dari seluruh
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Indonesia mendapatkan pengetahuan yang sama tanpa dikotomi

antara mahasiswa Jawa atau mahasiswa asing yang sebelum era

digital merasa terlihat sangat berbeda.

Media Pembelajaran Animasi disekolah Media dapat

dikatakan sebagai salah satu metode dalam proses pembelajaraan.

Bahan ajar digunakan sebagai mediator dalam prosess

pembelajaran dengan tujuan meningkatkan efisiensi untuk

mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran (Sanaky,

2013:4) adalah alat yang berfungsi daan digunakan untuk

menyampaikan pesan pembelajaran. Pembelajaran adalah proses

komunikasi antara pembeelajar, guru, dan materi pembelajaran.

Dapat dikatakan bahwa bentuk komunikasi ini tidak akan efektif

tanpa bantuan atau sarana penyampaian pesan.

Menurut Gerlach dan Ely dari Azhar Arshad, media adalah

orang, dokumen, atau peristiwa yang memungkinkan siswa

memperoleh kompetensi, keterampilan, atau sikap. Secara khusus,

media didefinisikan sebagai suatu media dalam proses belajar

mengajar yang cenderung dipahami sebagai alat bantu grafis,

fotografi atau elektronik, untuk menangkap, mengolah, dan

menyusun kembali informasi secara visuall atau dengan ucapan.

Media dalam proses pembelajaran memiliki kepentingan yang

sama dalam memfasilitasi interaksi antara guru dan siswa agar

pembelajaran lebih efektif dan efektif (Hidayat, 2010). Selain itu,

keunggulan media memiliki keunggulan yang lebih spesifik, yaitu
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distribusi subjek dapat dibakukan. Setiap guru memiliki

pemahaman yang berbeda tentang suatu konsep mata pelajaran

tertentu. Berkat media, multitafsir dapat dihindari sehingga dapat

dikomunikasikan kepada siswa dengan frekuensi yang sama, yaitu

dengan cara yang seragam. Setiap siswa yang melihat atau

mendengar deskripsi suatu topik melalui media yang sama

menerima informasi yang sama persis dengan yang diterima siswa

lain. berarti dia memiliki efek mengurangi diskriminasi informasi

di kalangan siswa dimanapun mereka berada (Kemp dan Dayton

(1985) dlam Hidayat, 2010). Kontribusi bahan ajar menurut Kemp

And Dayton (Daryanto: 2010):

1) Transmisi pesan pembelajaran dapat lebih terstandar dan

ditingkatkan

2) Cara belajar lebih menyenangkan dan efektif

3) Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat dipersingkat dan lebih

efektif

4) Kualitas dan langkah langkah dalam pembelajaran dapat lebih

efektif

5) Kegiatan belajar mengajar pun bisa berjalan kapan saja dan

dimana saja

6) Sikap baik yang dimiliki oleh siswa kepada positif siswa dan

proses pembelajaran dapat lebih efektif
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7) Tugas pokok guru telah berkembang ke arah yang lebih positif

yaitu penggunaan media dalam proses pembelajaran untuk

mempengaruhi aktivitas siswa di KBM menjadi lebih jelas dan

lebih menarik. Media dapat menampilkan berbagai infrmasi baik

audio, visual dan audiovisual dengan memprogram topik melalui

media untuk merangsang siswa, menangkap minat siswa dan

menjalin hubungan efektif antara siswa dan materi pendidikan.

Selain itu, media dapat digunakan untuk menciptakan suasana

kelas yang lebih hidup dan lebih efektif dengan visualisasi yang

lebih jelas dan menarik. khususnya mata pelajaran IPS seperti

sejarah, sosiologi, antropologi seringkali menimbulkan perasaan

monoton ketika guru tidak dapat menempatkan materi dalam

frekuensi dan situasi yang sama dengan siswa.

Ketika guru tidak menunjukkan siisi kreatifnya, konsep yang

dijelaskan jauh dari optimal dalam hal representasi yang

sebenarnya. Media juga mendorong siswa yang ingin tahu untuk

menggali lebih dalam materi sehingga tujuan dan target program

dapat tercapai. Dengan media, konsep konsep yang sulit

diungkapkan dengan kata-kata dapat lebih mudah dikomunikasikan

kepada siswa karena siswa dapat memahami materi dengan melihat

materi yang diajarkan sehingga sisa tidak lagi memahaminya

secara abstrak. Bagi guru juga, media berkontribusi pada

efektivitas penyebaran materi. Misalnya, seorang guru menjelaskan

sistem kekerabatan di Indonesia. Secara konsep, kekerabatan

adalah hubungan antara setiap entitas yang memiliki asal usul
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silsilah yang sama, atau menurut asal biologis, sosial atau budaya.

Atauu menjelaskan materi tentang interaksi sosial dngan

menggunakan media animasi berupa ilustrasi.

Kemajuan merupakan keniscayaan yang ingin dicapai semua

negara, termasuk Indonesia. Indonesia telah melalui banyak pasang

surut dan lelah dengan buah pahit dampak globalisasi. Gerakan

reformasi yang dimulai lebih dari 20 tahun lalu telah

mempengaruhi banyak aspek perubahan kehidupan di Indonesia.

Dunia pendidikan khususnya menjadi salh satu alat yang terkena

dampak reformasi saat ini. Dunia pendidikan di Indonesia setelah

reformasi ibarat petani yang mengubah budaya, lahan garapan

tidak berubah, tetapi produk dan output diharapkan lebih baik daan

terus meningkat. Namun, rasa manis yang dibangkitkan selama ini

belum maksimal.

Sejauh ini, perubahan dan perbaikan yang telah dilakukan

benar-benar berhasil dan berdampak pada perbaikan. Dari segi

jumlah, jumlah siswa dan lembaga pendidikan terus meningkat

setiap tahunnya. Namun, dari segi kualitas, peningkatan tersebut

belum merata di seluruh tanah air. Ketimpangan dan perbedaan

potensi masing-masing daerah mempengaruhi kinerja kegiatan

pendidikan. Hal inilah yang memperlambat kemajuan pendidikan

di Indonesia.

Ketika pemerintah mengkonsolidasikan sektor pendidikan

sehingga dapat menyamai pendidikan di negara maju, tantangan
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muncul. Dunia konvensional yangg telah lama mendominasi daan

menjadi budaya dunia sekarang sudah hilang dan bukaan tidak

mungkin peradabaan konvensional akan hilang. Perubahan besar

ini berdampak pada pemikiran, aktivitas dan kreativitas masyarakat

global secara luas. Dalam dunia pendidikan, citra guru yang

sebelumnya dianggap siswa paling dominan, paling berpengaruh,

dan paling serba bisa lambat laun akan berubah. Apakah

pergeseran paradigma ini ditafsirkan secara pragmatis atau harus

didekati dengan bijak? Bagi siswa, tidak menutup kemungkinan

guru saat ini dengan “tampilan” masa lalu akan membuat mereka

“malas” berinteraksi di sekolah. Sekolah dianggap tidak mampu

memenuhi kebutuhan siswa. Jika ini terjadi, sekolah, khususnya

pendidik, akan kehilangan jiwanya di mata siswa. Di sisi lain, bagi

pendidik yang dapat menunjukkan sikap adaptif, motivasi ini akan

menjadi motivator terbaik untuk meningkatkan pengetahuan,

wawassan, daan keterampilan siswa.

Kemajuan teknologi informasi daan komunikasi

memungkinkan adanya jarak antara pendidik dan peserta didik

untuk berkomunikasi satu sama lain melalui jejaring sosial media

yang berbeda. Jenis komunikasi ini tentu tidak ada 10 atau 20

tahun yang lalu. Perkembangan yang pesat ini mengubah arti

pendidikan dari 'education' menjadi 'edutainment'. Kedua

pendekatan ini pada hakikatnya tidak mengubah hakikat proses

belajar mengajar di kelas, tetapi sebaliknya memiliki perbedaan

dalam perencanaan, strategi, teknik dan metode pengajaran.



Pendidikan Global Berbasis Teknologi Digital Di Era Milenial ~@UnisriPress2022

71

Pesatnya perkembangan teknologi akan berdampak pada aspek dan

nilai budaya suatu negara. Tekanan, persaingan yang ketat dalam

berbagai aspek kehidupan akan melahirkan generasi yang disiplin

dan kehidupan yang berbeda dibandingkan dengan generasi

sebelumnya. Namuun, di sisi lainnya, persaingan yang ketat juga

telah melahirkan generasi kemerosotan moral: pembelanjaan

boross, pembelanjaan boros, dann jalan pintas mental "instan".

Dengan kata lain, kemajuan teknologi dann pertumbuhan ekonomi

telah menyebabkan kemerosotan moral para pelajar maupun

masyarakatt pada umumnnya. Kemajuan kehidupan ekonomi yang

terlalu berfokus pada pemuasan berbagai keinginan material telah

menjadikan manusia "memahami banyak teori tapi rendah

kesopanan jiwa".

Dalam dunia pendidikan, digital mengalami kemajuan yang

sangat pesat. Artinya, munculnya berbagai sumber belajar terutama

sebagai sumber ilmu pengetahuan dan sebagai pusat pendidikan

bagi media massa khususnya di internet dan elektronik. Oleh

karena itu, guru dan pendidik bukanlah satu-satunya sumber ilmu

pengetahuan. Akibatnya, siswa dapat memperoleh pengetahuan

yang belum diperoleh guru. Oleh karena itu, tidak heran jika di era

digital ini wibawa guru dan orang tua umumnya semakin

berkurang, terutama di mata siswa.



Pendidikan Global Berbasis Teknologi Digital Di Era Milenial ~@UnisriPress2022

72

Dinamika Pendidikan Global

Pendidikan adalah instrumen paling serius dan merupakan

tujuan utama setiap negara. Kemajuan suatu negara seringkali

diukur dari kualitas pendidikannya. Sebagai contoh Finlandia, yang

dalam 10 tahun terakhir menjadi perhatian globall atas

keberhasilan dalam mengubah maupun mentransformasi konsepsi

maupun penerapan pendidikan. Di Indonesia, perubahan ini terlihat

pada perubahan kurikulum yang dianut dan diterapkan. Dari

program KBK, KTSP hingga program K13. Perubahan kurikulum

ini menunjukan bahwa masyarakat Indonesia masih mengikuti

momentum perkembangan dunia pendidikann yang terus

berkembangg. Upaya ini dilakukan agar pendidikan di Indonesia

dapat Bersaing dengan negara lain. Perubahan kurikulum dan

kecanggihan teknologi diharapkan dapat membuat siswa Indonesia

menonjol di seluruh dunia.

Harapan yang baik ini tidak hanya terdapat masalah,

menggunakan setiap adanya perubahan atau perbaikan, maka

timbul rintangan baru. Setidaknya buat waktu ini, Indonesia

menghadapi beberapa tantangan. Pertama, akses pendidikan

terbatas. Keterbatasan ini dirasakan sang rakyat Indonesia, selain

jumlah forum pendidikan yg tersedia sampai jumlah siswa.

Keterbatasan akses ini lalu melahirkan sistem Partisi Sambutan

Mahasiswa Baru (PSB). Sampai waktu ini sistem zonasi masih
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sebagai perdebatan para pakar juga rakyat yg terkena efek pribadi

menurut adanya sistem ini.

Hambatan selanjutnya ialah jumlah guru yang tidak seragam

dan jumlah guru bahasa Indonesia yang tidak mencukupi. Guru di

kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan

Yogyakarta mungkin mencukupi, tetapi di daerah terpencil

jumlahnya sedikit dosen belum sesuai harapan dan belum

mencukupi. Soal kualitas tenaga pengajar, terlihat sangat jelas

perbedaannya, inilah masalah terbesar yang dihadapi dunia

pendidikan Indonesia saat ini.

Guru merupakan ada unsur dari proses pendidikan. Dalam

proses pendidikan di sekolah, guru memiliki tugas ganda, yaitu

menjadi guru sekaligus pendidik. Sebagai seorang guru, guru

bertanggung jawab untuk mendistribusikan sebagian materi

pelajaran kepada siswa, dan sebagai seorang pendidik, guru

bertanggung jawab untuk membimbing dan mendorong siswa

untuk menjadi pembelajar yang aktif, beretika, kompeten, dinamis,

Kreatif dan mandiri. Tanggung jawab seorang guru profesional

adalah menjadi pribadi yang kompeten, dinamis, kreatif dan

mandiri. Sikap guru terhadap pekerjaan merupakan keyakinan

terhadap pekerjaan yang dilakukannya, dengan emosi tertentu yang

menjadi dasar bagi guru untuk bereaksi dan bertindak dengan cara

tertentu sesuai dengan pilihannya. Sikap guru terhadap pekerjaan

mempengaruhi perilaku guru dalam melaksanakan kegiatan
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profesionalnya. Jika guru memiliki sikap positif dalam bekerja, ia

akan bertanggung jawab penuh atas tugas dan tanggung jawab guru

dan pendidik sekolah.

Disparitas kualitas guru ini membuat program pendidikan

nasional terkesan lebih lambat dan hanya efektif di tingkat lokal.

Idealnya, kemajuan pendidikan suatu negara harus didukung oleh

adanya pendi ketersediaan lembaga pendidikan dengan. Seorang

pendidik yang memiliki kualitas. Ketersedian ini juga harus

didukung dengan kualitas yang tinggi agar semua program yang

disusun oleh program prioritas dapat berjalan dengan baik.

Di Indonesia, ini bisa membuat perbedaan dalam kualitas

pendidikan beberapa masalah di berbagai daerah. Adanya

perbedaan tersebut dapat menimbulkan perilaku pemisahan diri,

seperti yang Terjadi pada Aceh, Maluku & Papua. Ini merupakan

wilayah-wilayah menggunakan potensi asal daya alam yg

melimpah, tetapi lantaran kualitas asal daya insan yg rendah,

potensi alam ini dikelola & dikuasai sang pihak luar. Fakta ini

wajib sebagai prioritas & perhatian beserta supaya kualitas

pendidikan termasuk forum pendidikan, pendidik & siswa bisa

ditingkatkan sinkron menggunakan perkembangan & kebutuhan yg

dihadapi.

Keberhasilan sekolah pada hakikatnya terpacu defisiensi dan

efektivitasnya, serta pada peran seorang pendidik. Sekolah adalah

lembagaa pendidikann tugasnya menyelenggarkan prosess
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pendidikan, tetapi proses pendidikan dan pembelajaran merupakan

upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini kepala

sekolah bertanggung jawab atas pencapaian tujuan sekolah sebagai

orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab menjalankan

sekolahan. Pemimpin sekolah diharapkan bisa memimpin dan

berinovasi sekolah. maka karena itu, kualitas pemimpin kepala

sekolah penting untuk kemajuan sekolah.

Untuk menuju Indonesia yang lebih maju yang ditandai

dengan pembangunan sarana dan prasarananya di bidang

pendidikannya dan bidang lain juga ditegaskan apa yang bisa

menimbulkan masalah di masyarakat. Masalah di masyarakat harus

dihapuskan dan digerus supaya daya seorang dalam arti luas

tambah terkonsentrasi juga meningkat. Ini adalah panggilan dari

Tuhan, karena meningkatkan moral masyarakat tidak hanya

tanggungjawab bersama. Seiring dengan momentum komunitas

global, pendidikan maupun siswa Indonesia diharapkan tumbuh.

Pendidikan di Era Digitalisasi

Selama lima tahun ini, dunia pendidikan di Indonesia telah

berubah dengan cepat. Perubahaan yang terjadi dalam

pembelajaran dikelas disebabkan oleh faktor lain serta guru sebagai

pendidik akibat perubahan kurikulum juga standar yang

diberlakukan dari sekolah. Mengajar yang dulunya adalah kegiatan

yang didominasi oleh pendidik sebagai "mata air ilmu" kini harus

dilakukan kembali. Pergeseran ini mengakibatkan pergeseran
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alokasi waktu dan terus berkembang pesat. Jika guru awalnya

bermaksud untuk mengajar topik tertentu untuk jangka waktu

tertentu, waktu mengajar sekarang harus dialokasikan kembali.

Alokasi waktu mengajar perlu dipertimbangkan dengan

matang, karena siswa masa kini bukan hanya pasif seperti diera

digitalisasi. Kecenderungan siswa untuk selalu ingin menjadi yang

teratas di kelasnya dalam semua mata pelajaran membuat mereka

semakin antusias dan serius mencari informasi di luar kelas. Oleh

karena itu, siswa mungkin sudah memiliki berbagai Informasi

mengenai mata pelajaran yang akan dipelajari sebelumnya

pendidik mengajar teori di kelas. Perubahaan yang terjadi saat ini

tidak dapat dihindari, sehingga guru harus mempunyai cara-cara

baru saat melakukan kegiatan pembelajaran di kelas atau

lingkungan sekolah. Dengan model baru, guru mendukung siswa

semakin efektif dalam segala kegiatan pendidikan dan

pembelajaran.

Untuk mencapai hasil belajar yang lebih berkualitas dari,

inovasi pendidikan perlu terus ditingkatkan. Interaksi sosial dan

kelas antara pendidik dan siswa tampak mulus, bahkan ketika

mereka berada di luar kelas. Di masa lalu, ketika jarak antara

pendidik dan siswa tampak begitu jauh, dan bahkan lebih jauh di

luar kelas, pergeseran eksplosif ini, apabila tidak diantisipasi secara

teliti, makan akan memunculkan budaya belajar serta praktik yang

tidak konsisten. Sekarang, siswa dari semua tingkatan dapat
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menemukan apa yang mereka inginkan dengan pembelajaran

online. Pola ini memiliki kekuatan yng tidak terbatas dan

tampaknya mampu bersaing di kelas dan mata pelajaran.

Internet saat ini merupakan tarikan yang sangat kuat sehingga

keberadaanya seolah melampaui efek kehadiran seorang pendidik

di dalam kelas. Dan juga apabila diteliti, Anda dapat menemukan

siswa yang dapat belajar selama ada internet, fenomena ini pasti

berbeda dengan yang terjadi 5-10 tahun yang lalu. Pada saat itu,

guru adalah faktor yang paling diharapkan, ini adalah salah satu

alasan mengapa model pendidikan di era digital saat ini harus

diantisipasi dengan partisipasi banyak faktor lain, baik di dalam

maupun di luar sekolah. Adanya kemajuan teknologi juga harus

diimbangi dengan penguatan di bidang lain, agar kemudahan yang

diciptakan oleh kemajuan teknologi tidak mengikis potensi siswa

yang telah dikembangkaan melalui pendekatann teknologi biasa.

Perbedan ini patut mendapat perhatian dan pendekatan yang sama.

Sedemikian rupa sehingga kedua pendekatan ini berdampak

signifikan terhadap pengetahuan dan penguasaan keterampilan

siswa.

Meski begitu, siswa harus tetap dilatih agar tidak hanya

mengandalkan info yang mereka cari. Tetapi guru harus diberi

tugas yang memerlukan interaksi dengan siswa, terlatih dalam

penggunaan alat pembelajaran dengan cara manuall, dan dilatih

untuk mengenali perspektif/pemikiran yang berkembang di
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masyarakat sekitar. Pekerjaan rumah ini tidak dimaksudkan untuk

menghambat pembelajaran siswa tetapi dirancang sebagai

penyeimbang bagi siswa untuk memiliki sikap bijaksana, sabar dan

agresif. Kita dapat benar-benar mengatakan bahwa siswa saat ini

adalah penduduk asli digital. Pada saat mereka lahir dan mulai

beranjak dewasa, mereka telah tidak asing lagi dengan gadget.

Oleh karena itu, wajar jika dunia pendidikan berubah mengikuti

pertumbuhan digital.

Menjadi pendidik diera digitalisasi membutuhkan usaha lebih

dari beberapa tahun lalu. Dengan berkembangnya dunia digital,

hubungan guru-murid bisa menjadi tidak diinginkan. Di masa lalu,

siswa mengharapkan guru seperti Tuhan untuk mendapatkan

pengetahuan dan ide baru, tetapi sekarang tidak. Selain itu, apa

yang dicapai melalui informasi digital melampaui apa yang mereka

butuhkan untuk belajar, karena siswa mungkin memiliki masalah

dengan aliran informasi yang tidak disaring. Sebagai contoh,

Internet telah menjadi media yang tidak hanya membawa banyak

manfaat, tetapi juga sesuatu yang dapat merugikan anak-anak.

Berdasarkan survei Departemen Kehakiman AS, jelas bahwa

sekitar 70% anak-anak mengalami kejadian buruk secara online.

Ternyata 25% dari mereka mengalami pelecehan seksual tanpa

sepengetahuan orang tua mereka. Oleh karena itu, anak-anak harus

dididik tentang risiko menggunakan Internet.
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Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia tentunya tidak

lepas dari tujuan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia

yang dimaksudkan adalah pendidikan yang dilakukan di Indonesia

untuk kemaslahatan Indonesia. Siswa dapat dengan mudah belajar

dengan pendidikan yang mengarah pada pendekatan yang efektif.

bersenang-senang dan mencapai tujuan yang diinginkan. Maka dari

itu, pendidik juga wajib bisa menaikkan efektivitas pembelajaran

supaya pembelajaran sebagai lebih bermanfaat. Hal lain yg perlu

ditingkatkan sang pendidik merupakan efisiensi, ketika yg dipakai

pada proses pedagogi, kualitas pengajar & jua hal-hal lain yg

menciptakan proses pedagogi pada kelas & pada lingkungan

sekolah kurang efektif. Yang bisa kita lihat saat ini adalah

kekurangan guru yang berkualitas disebabkan oleh guru yang tidak

mengajar di bidangnya masing-masing.

Misalnya, guru X memiliki pengetahuan dasar matematika,

tetapi mengajar olahraga, yang sebenarnya bukan keahliannya. Hal

ini sebenarnya Inilah yang terjadi ketika Anda melihat keadaan

sebenarnya dari pelatihan yang sebenarnya. Kedua, mudah

dipahami dan menarik minat siswa karena pendidik tidak dapat

menyampaikan materi dengan baik. Sistem pendidikan yang baik

juga memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi

pendidikan di Indonesia.

Siswa era Industri 4. 0 mempunyai karakter yang banyak

berbeda. diEra digitalisasi menciptakan generasi digitalisasi negatif,
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generasi yang lahir, tumbuh, berkembang, juga memiliki interaksi

dengan bermacam media digitalisasi. Situasi ini memiliki dampak

langsung terhadap psikologi dan berpengaruh pada tingkatan

kognitif. Kebutuhan, perubahan, dan kebiasaan siswa lebih

mengarah sesuai dengan apa yang paling sering mereka lihat di

media yang mereka lihat dan gunakan. Di sisi lain, jika mekanisme

ini tidak diprediksi dengan baik, akan menghasilkan generasi yang

dikaruniai kebohongan, perilaku sosial yang menyimpang, prestasi

akademik yang buruk, bahkan sikap yang dapat merugikan diri

sendiri dan orang lain.

Pembelajaran Di Era Digital

Harus dicatat kalau belajar adalah kegiatan yang beda dari

mengajar. Jika usaha merupakan suatu kegiatan yang diarahkan

maupun dikuasai dari seorang guru, maka belajar merupakan suatu

kegiatan yang ditunjukkan oleh guru yang berkaitan penuh dengan

keterlibatan peserta didik dalam penemuan, pengelolaan, dan

pengembangan. Ide dan pengetahuan. Pendidik perlu

memperhatikan konsistensi dengan kerangka ini agar tidak tersesat

dalam setiap kegiatan pembelajaran kolaboratif di kelas. Kualitas

pembelajaran dapat direpresentasikan dengan kerjasama yang

konstruktif antara guru dan peserta didik sebagai pembelajar.

Bagi pendidik, penyajian teori baru perlu sangatlah baik. Jika

tidak, materi yang disajikan tidak memiliki nilai baru dan siswa

lebih cepat bosan. Hal inilah yang membedakan generasi



Pendidikan Global Berbasis Teknologi Digital Di Era Milenial ~@UnisriPress2022

81

millennial dengan perguruan tinggi pada masa lalu. Materi yang

disampaikan dalam Kurikulum tentu saja substansial dan

mengalami sedikit perubahan. Meskipun, studi kasus dan contoh

yang disajikan di ruang belajar harus dapat diterapkan dan bernilai

baru. Nuansa ini sangat penting untuk diciptakan agar siswa dapat

memahami dan memahami materi yang dipelajari sebelumnya.

Perlu diketahui bahwa gaya belajar siswa saat ini cenderung

mengikuti pola konvergensi, dan siswa cenderung mempelajari

informasi secara acak dan melebihi apa yang mereka inginkan.

Di antara bermacam perangkat yang ada, terdapat kesamaan

kurikulum di tingkat sekolah di Indonesia dan diadopsi secara

nasional, yang harus digunakan oleh pendidik untuk

mengoptimalkan kemampuan belajar siswa. Dalam proses belajar,

siswa merupakan pusat kegiatan pembelajaran. Maka dari itu,

desain kurikulum saat ini harus diterjemahkan oleh pendidik

dengan cara yang praktis, mudah, terukur, dan luwes serta

dialektika. Jika kurikulumnya kaku, maka akan membatasi

“gerakan” siswa dalam mengembangkan potensi kognitif,

psikologis, dan emosional nya. Menunggu respon guru, siswa

justru memiliki ruang untuk memunculkan ide-ide baru dari

pendidikan.

Selain itu, siswa harus mengembangkan dan membentuk

kebiasaan belajar mandiri. Pembelajaran mandiri harus didukung

dan diajarkan oleh guru, terlepas dari potensi dan kemampuan
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siswa. Kemandirian dalam belajar bukan berarti melepaskan

tanggung jawab pendidik untuk membimbing dan memajukan

belajar siswa, tetapi mendorong berkembangnya tanggung jawab,

kreativitas, berpikir kritis, logika dan kritik. Dengan pendekatan

seperti itu, aktivitas belajar siswa di era digital menemukan pola

berkelanjutan yang terstruktur dalam proses yang telah terprogram.

Pergeseran tingkatan dalam kegiatan belajar mengajar harus

diubah, jikalau dulu kebiasaan pembelajaran disebabkan oleh

kehadiran pendidik didalam kelas, tetapi sekarang harus berubah

dibandingkan dengan kegiatan pembelajaran, sehingga tercipta

kondisi yang kondusif. untuk siswa, untuk pertumbuhan dan

perkembangan siswa. potensial. Hal ini akan memberikan efek

yang berbeda, apabila pengajaran dikuasai oleh pendidik saja,

tujuan dan cara terbatas pada kemampuan guru. Namun, jika

proses belajar mengajar menitikberatkan pada pembelajaran, maka

guru akan berusaha menemukan berbagai metode dan teknik agar

semua siswa menikmati proses belajar mengajar.

Dengan berkembangnya pendekatan dan strategi yang

digunakan, proses pembelajaran akan membiasakan siswa berpikir

konstruktif, kritis dan mampu menemukan jawaban atas

permasalahan yang dihadapi di kelas, proses belajar mengajar dan

Bukan sebaliknya. Kemampuan menggunakan teknologi informasi

tentu berbeda antara milenial dan lulusan. Dengan memberikan

penguasaan IT untuk mendukung kegiatan belajar siswa di kelas,
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kami akan menjadikannya sebagai nilai tambah. Manajemen yang

tepat dari pendekatan ini akan mempercepat siklus kegiatan belajar

mengajar dengan terlibat dalam kegiatan yang lebih kaya. Hal

sebaliknya tidak terjadi karena adanya pembatasan bagi pendidik

dalam menggunakan teknologi informasi dan selanjutnya

pembatasan gerak siswa pada saat menggunakannya.

Pendekataan pembelajaraan diera digitalisasi perlu

memberikan ruang untuk pembelajaran langsung (immediate

learning) oleh siswa. Hal ini memungkinkan Anda untuk

mengurangi jarak didalam dan diluar sekolah. harus ada perhatikan

bahwasanya cara belajar siswa diera digitalisasi dibiasakan tidak

hanya mencari dan mencermati hal-hal yang ada hanya di dalam

kelas, tapi juga menyimpan maupun mengumpulkan banyak info.

Apalagi mahasiswa millenium juga dibiasakan untuk langsung

mengungkapkan ilmunya tanpa perlu ide atau persiapan sebagai

mahasiswa masa lalu. Kombinasi kompetensi baru ini tentunya

membutuhkan cara pendekatan yang tepat supaya kehadiran

peserta dikelas dipandang penting agar peserta didik mempunyai

semangat untuk melaksanakan tugas belajar dengan baik.

Dengan cara belajar yang lebih tepat, Anda dapat mencakup

lebih banyak mata pelajaran. Memang ada keterkaitan antara guru

sebagai pendidik sedangkan siswa sebagai peserta didik, sehinggaa

dengn ketepatann model yng dikembangkann, potensi peserta didik

sebagai siswa bisa terakselerasi bahkan menembus ruang kelas
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yang langkaa. Dengn keluwesan model belajar yng dikembangkann

pendidik bagi siswa, siswa akan memasuki ruangan geografis

ilmiah yang sebelumnya hanya bisa ditemukan mampu didapat

dengan mengunjunginya dengan cara langsung. tanpa menyentuh

mereka Secara langsung. Sekali lagi, fokus dan lokasi model

belajar mengajar berbeda, sehingga penting bagi guru sebagai

pendidik untuk menyadari perannya dan menggunakannya dengan

hati-hati.

Sisi Lain Generasi Era Digital

Tindakan kriminal yang sering terjadi pada remaja berkisar

dari sikap verbal hingga perilaku fisik. Tindakan kriminal

bermanifestasi sebagai bullying, gosip, ancaman, mengucilkan,

menggoda, memanggil dengan julukan melecehkan, memukul,

menendang, dll. Perilaku buruk seperti ini dapat menyebabkan

masalah, berkelahi, depresi, bunuh diri.

Tindakan kriminal dalam kehidupan sekolah contohnya ini

biasanya bukan hanya terjadi di kalangan peserta didik. Tetapi juga

dari pendidik kepada peserta didik. Tindakan kriminal

menimbulkan budaya kehidupan sekolah yang tidak aman, tidak

nyaman yang tidak tertata bagi pengembangan karakter siswa.

Budaya sekolah seperti itu tidak akan mendukung pengembangan

kepribadian. Selama ini, kepribadian berkembang sebagai proses

internalisasi nilai dan tidak terbatas pada tingkat kognitif

pemahaman konseptual. Temperamen dan perilaku berkembang
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melalui iklim sekolah yang berkembang dengan cara pembelajaran

atau kegiatan diluar kelas. Dalam kontek itu, tugas pendidik tidak

dapat digantikan oleh teknologi, tetapi pendidik harus dapat

menggunakan teknologi sebagai alat kerja untuk pengembangan

budaya pendidikan yang meningkatkan kepribadian siswa.

Tantangan Pendidik diEra Digital

Dunia ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dan

berubah dengan cepat, membutuhkan persiapan bakat baik guru

spiritual maupun intelektual. Untuk tetap berada di luar abad ke-21,

Anda membutuhkan pendidik dengan kualifikasi serta kemampuan

dan keahlian. Padahal, memasuki abad 21, ditandai dengan

pembelajaran berbasis TIK dengan pendekatan C (berpikir kritis,

kolaborasi, kreativitas, komunikasi). Jangan sampai pendidik Anda

terkena penyakit TBC (komputer tidak tersedia) agar siswa terbiasa

dengan dunia teknologi dan media. Mundurnya guru dalam dunia

iptek menimbulkan bumerang yang mempengaruhi

profesionalisme guru.

Murid Millennial

Masalah umum di Dunia pendidikan kita saat ini seperti

pendidik abad 20 (guru yang lahir sebelum tahun 2000) masih

gagap tentang teknologi. Di sisi lain, siswa yang mereka hadapi

ialah orang-orang abad 21, dan asupan gizi mereka jelas berbeda

dengan sains dan teknologi. SederhanaNya, banyak siswa saat ini

lebih paham teknologi daripada guru. Kesenjangan ini seharusnya
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tidak berakibat fatal dalam kurikulum. Guru-guru dari Orde Baru

sampai sekarang tidak lagi digambarkan berwibawa tinggi

multifaset dalam buku "Guru Banyak" karya Earl Vi Prias dan

James D. Young atas siswa atau masyarakat.

Namun, pendidik sekarang lebih serasi sebagai peniru yang

harus pintar penyesuaian diri dengan tempat dan keadaan di mana

ia berada. Ini adalah hasil dari keadaaan ideologis, politik, ekonomi,

sosiall dann budayaa yng berlaku. timbulnya media yang tidak

semata-mata berdasarkan pesan (suara) telah menjadi kecanduan

bagi remaja masa kini. Selain itu, akan menjadi aplikasi

komunikasi yang dilengkapi dengan dukungan audiovisual. Tak

sedikit mahasiswa Tanah Air memajang gambar-gambar (majikan)

yang mereka anggap modis. Ironisnya, pendidik tidak tahu apa

yang dilakukan siswanya karena mereka tidak memiliki aplikasi

serupa. Inti ialah masalah yang tidak bisa diabaikan. Melalui salah

satu aplikasi terpopuler, para remaja masa kini berlomba

memamerkan foto paling bergengsi mereka.

Aplikasi untuk komunikasi tanpa batas membawa anak-anak

ke dunia yang lebih bebas dan belantara. Disana mereka akan

bergaul dengan idola mereka, seperti artis Korea dan artis

Hollywood. Bahkan, mereka menjadikanya sebagai kiblat atas

tindakan mereka. Semua ini adalah tantangan terbesar bagi

pendidik. Kecanggihan teknologi merahasiakan komunikasi antar

siswa. Ketika dunia maya diperbincangkan di kalangan siswa tanpa
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campur tangan orangtua dan pendidik, sangat berbahaya bagi

mereka untuk bertindak sesuai kehendak jiwa anak. Gairah anak

muda cenderung tidak memiliki alasan, yang tentu saja dapat

berdampak negatif bagi mereka. Ratih Ibrahim pada tahun 2012

mengatakan: “Berkembangnya teknologi mengakibatkan anak

menjadi cepat bosan dengan apa yang telah mereka dapatkan dari

internet, sehingga mereka beranggapan bahwa apa yang mereka

dapatkan dari internet atau teknologi lainya ialah pengetahuan yang

paling lengkap dan benar”.

Keaksaraan Teknis

Guru yang berkualitas tanpa keterampilan teknis tidak dapat

memberi siswa "kekuatan yang signifikan" untuk menjadi seorang

revolusioner. Oleh karena itu, mereka malu untuk menemukan

potensi mereka. Tech Stutters meremehkan kredibilitas mereka di

depan siswa, sehingga siswa cenderung memberikan penilaian

rendah seolah-olah guru itu bodoh di tengah kelas. Dunia kota

adalah fenomena konstan yang ada dan terjadi di sekitar kita.

pendidik mungkin merupakan produk tahun 90-an, namun

persaingan pada saat itu tidak boleh meninggalkan kemampuan

akademiknya.

Di mana saja, kapan saja, guru harus lebih pintar dari siswa di

semua bidang, tidak hanya dalam konteks pedagogis. Menurut

Naim N. (2011) media pendidikan adalah alat komunikasi yang

membuat proses belajar mengajar lebih efektif, sehingga pendidik
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perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lengkap tentang

media pendidikan. Guru adalah tempat bagi siswa. Jika guru tidak

bersemangat untuk meningkatkan potensinya, sumber belajar

bertebaran setiap detik di dunia maya, memastikan siswa

kehilangan tingkat pengetahuannya. .

Mengingat hal ini, pendidik tidak boleh melek teknologi dan

harus selalu mencoba membenamkan diri dalam dunia teknologi.

pendidik tidak boleh malas mengaksess informasi dan teknologi

jika tidak ingin ketinggalan. Mereka harus belajar keras untuk

mengoperasikan komputer didepan pra siswa. pendidik yang

profesional akan lebih mudah memahami kebutuhan siswa untuk

meningkatkan sarana dan prasarananya. Jika siswa mempunyai

akun sosmed, tidak ada salahnya memiliki pendidik, bukan

didorong untuk berteman dengan mereka. Kehadiran guru tidak

hanya sebagai wadah pembelajaran, komunikasi dan penyiaran

informasi, tetapi juga sebagai pengelola kegiatan siswa sambil

bernavigasi di dumay.

Komunikasi peserta didik sekarang masih sepi dan cenderung

menjadi tanda bahwa orang dewasa sulit dijangkau. Dalam hal ini,

pendidik harus fasih dalam bahasa yang biasa digunakan. Bahasa

yang mereka gunakan mungkin mengandung unsur yang dapat

mengarah pada perilaku non-sipil seperti bullying, diskriminasi,

narkotika, bahkan gender. Ketika guru memasuki dunia siswa, ia
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selalu dengan mudah mengantisipasi hal-hal negatif yang

menjangkiti dirinya.

Era Digital dan Lahirnya Generasi Digital Native

Istilah digital natives adalah arti yng digunakann oleh Marc

Prensky untuk menggambarkan generasi yang lahir dari kondisi

teknologi yang berkembang pesat. Mereka hidup dan

menghabiskan waktu dengan dan di sekitar komputer, video game,

camcorder, camcorder, ponsel, dan semua main dan alat lain diera

teknologi. masyarakat digenerasi ini percaya bhwa digitalisasi

adalah bagiann integral dari kehidupann merka. Hal ini dirasakan

ketika mereka tidak memiliki atau memiliki akses internet.

Dilihat dari tahun lahirnya, generasi digital ialah generasi

yang lahir pada tahun 1993, yaitu dari tahun 1994 hingga sekarang.

Pada tahun 1982, ada juga evaluator asli digital. Dikenal sebagai

digital natives atau nets. Generasi adalah istilah yang mengacu

pada generasi yang lahir antara pesatnya perkembangan komputer

dan internet. Mengenai generasi penduduk pribumi berdasarkan

usia lahir, Akcaya menjelaskan bahwa usia atau tahun lahir saja

tidak bisa dijadikan sebagai penentu kelayakan sebagai digital

native. Bahkan jika mereka lahir di tahun 1980-an (kelahiran

digitall setelah Akcaya), jika mereka tidak memiliki akses ke

teknologi dalam pembangunan, mereka jauh dari lingkungan

teknologi dan tidak terlalu terlibat dalam teknologi, jadi mereka

adalah penduduk asli digital. Tidak ada. Dengan kata lain, tingkat
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keterlibatan dan pengalaman dengan dunia digital merupakan

faktor penting dalam integrasi digital natives.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan antara dunia

digital dan dunia anak semakin hari semakin kuat. Pesatnya

perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan

media digital, termasuk anak anak, menunjukkan bagaimana dunia

digital mempengaruhi anak-anak. Teknologi Informasi. Kelincahan

dalam penggunaan berbagai produk dan pengaturan teknis yang

menawarkan banyak fitur menarik menjadi ciri khas mereka.

Ciri-ciri generasi digital yang dirinci dalam serial “Pendidikan Ortu:

Membesarkan Anakk diEra Digitall” yang diterbitkan Kementerian

Pendidikann dan Kebudayaan, adalah sebagai berikut:

1. Konfirmasi keberadaannya di berbagai media digital sepertii

Facebook, Twitter, Link, Instagram, You tube dan lain sebagainya.

2. Lebih terbuka, jujur, dan cerdas

3. Kami tidak menginginkan kebebasan berbicara, kontrol dan

pembatasan.

Internet telah memberi mereka kebebasan itu. Terkait proses

pembelajaran, generasi digital menggunakann mesin seperti

Google dan Yahoo untuk mendapatkan informasi yang mereka

butuhkan. Kemampuan untuk belajar lebih cepat karena mereka

memiliki banyak informasi yang mereka miliki.
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Karakteristik di atas perlu dipelajari oleh para pendidik,

termasuk orang tua sebagai guru sekolah dasar. Kajian yang

dimaksud terkait dengan sikap dan dampak akses anak terhadap

dunia digital. Tujuan perhatian ialah pembinaan maupun

pendekatann pengasuhan ortu terhadap anak diera digital. Dengan

pendekatan modern, orang tua harus dapat mendidik anaknya

dengan pola asuh yang benar. Diharapkan dengan upaya ini akan

memungkinkan pendidikan keluarga untuk menciptakan generasi

yang saleh yang siap menghadapi tantangan zaman.

Era digital: Pengaruh dan Dampaknya Terhadap Anak-anak

Seperti yang telah dijelaskan diatas, banyak anak zaman

sekarang yang mahir menggunakan media digital. Nyaman dan

mudah dibawa kemana mana, inilah salah satu alsan mengapa

pengguna tdak bisa memisahkan media seperti smartphone, tablet,

netbook, dll. Anak anak dari segala usia dapat dengan mudah

menggunakan perangkat dimana saja, di banyak tempat untuk

berbagai tujuan seperti bermain “permainan”, nonton dan membuat

video, mengambil foto, mencari informasi melalui mesin pencari.

Cari atau jelajahi dunia maya melalui jejaring sosial dan tipe yang

lain.

Teknologi digital pada dasarnya seperti media dan alat, yang

dapat bermanfaat atau berbahaya. Seperti halnya pisau yang bisa

sangat berguna saat digunakann oleh ibu rumah tangga didapur,

pisau bisa sangat berbahaya jika diberikan kepada balita atau balita
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yang belum sepenuhnya memahami fungsi pisau. Teknologi bisa

sangat berbahaya jika tidak digunakann secra proporsional dan

bijaksana.

Setidaknya ada lima manfaat media digital bagi anak.

1) Sebagai sumber informasi, media digital dapat mempercepat

akses ke informasi penting seperti berita, hiburan dan

informasi tujuan saat ingin berwisata., Informasi tentang acara

di wilayah dan negara lain, dll.

2) Untuk pembelajaran/pendidikan, gunakan media digital untuk

meneliti dan mengambil topik, berbagi informasi tentang

pekerjaan rumah dan materi, menyempurnakan materi yang

diajarkan di sekolah dengan browsing internet, dann

berpartisipasi di media sosial Tersedia kelompok dan

kelompok penelitian. ;

3) Anda dapat dengan mudah berkomunikasi dengan bahkan jika

keluarga dan teman Anda jauh.

4) Bagikan kepositifan Anda melalui jejaring sosial dan blog.

5) Memperluas jejaring sosial, melalui mana anak anak bisa

berteman di dunia maya.

Namunn, selain manfaat, terdapat pula aneka macam gosip

terkait hadirnya global digital. Menurut laporan online New York

Daily News dalam 29 Agustus 2013, Kementerian Pendidikan
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Jepang melaporkan bahwa kurang lebih 518. 000 anak anak Jepang

berusia antara 12 & 18 tahun sudah mengalami kecanduan internet.

Upaya buat mengatasi kasus tersebut, yg dipimpin sang pemerintah

jepang, termasuk menyelenggarakan acara berkemah "puasa" pada

Internet. Program ini bertujuan buat membantu mereka

menetapkan interaksi menurut global online. Mereka didorong buat

terhubung menggunakan anak anak lain dan berpartisipasi pada

permainan, olahraga tim, dan kegiatan global konkret lainya.

Menurut Yomiuri Shimbun, kecanduan online dapat

menyebabkan masalah tidur dan pola makan, trombosis vena

dalam, dan pembekuan darah di kaki bagian bwah dan pahaa. Ia

menambahkan, berselancar internet secara berlebihan pada anak

dapat meningkatkan risiko depresi dan obesitas, mengganggu

kinerja akademik, dan mengganggu tidur. Anak-anak dan orang

dewasa sering, sadar atau tidak sadar, menemukan konten atau

informasi yang tidak pantas saat berselancar di Internet. Pornografi

adalah salah satu konten terpanas. Banyak orang tua khawatir

tentang beberapa situs web yang berisi informasi pornografi.

Akibatnya, banyak keluarga yang kawatir dengan kemudahann

aksess peralatan internett yang memungkinkan anak-anak

mengakses konten yang tidak pantas dengan mudah.

Dalam bukunya, Studying the Impact of Social Media Use on

Children and Adolescents, Endah Triastuti (et al. ) memiliki

beberapa fokus pada aktivitas dan dampak terkait anak di media
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online. Menguraikan data dari studi yang dilakukan oleh banyak

organisasi yang terlibat. Termasuk:

1. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2010 2014 Data: Hingga

80 juta anak memiliki akses kepornografi onlinee, jumlah

yang terus tumbuh hingga 90%.

2. Data dari survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan

Anak Indonesia (KPAI) thun 2011 201: 932 kasus pornografi

dan cybercrime yang ditargetkan terutama anak-anak.

3. Data Survei Indonesia tentang Prostitusi, Pornografi Anak,

dan Perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual (ECPAT

INDONESIA) Akhir 2010-2015: 35 korban eksploitasi

seksual udara di dunia maya.

4. Data dari survei Yayasan Sejiwa Indonesia: 2 dri 10 anak-

anak Indonesia yang mengaksess media sosial menjadi korban

cyberbullying.

5. Survei Kominfo bekerjasama dengan UNICEF 2014: Anak

anak dan remaja berbohong tentang usia mereka untuk

mengakses website. Study tersebut juga melaporkan bahwa

anak dan remaja berkomunikasi dngan orang asing ketika

mereka berada didunia maya.

Dari penjelsan diatas, dapat disimpulkan bahwa ada kelebihan

dan kekurangan dalam perkembangan dunia digital yang begitu

pesat. Oleh karena itu, penting dilakukan upaya melalui pendidikan
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masyarakat yang baik. Pemahaman masyarakat terhadap budaya

full tech merupakan upaya yng harus menjadi salah satu prioritass

dalam rangka membangun budaya digital yang konstruktif, non-

destruktif dan bahkan tidak terlalu destruktif. Jika tujuan ini

tercapai, peningkatan jumlah masyarakat yang menggunakan

teknologi digital bukan hanya peningkatan kuantitas tetapi

peningkatan kualitas. Sehingga bukan tidak mungkin jika hal ini

dilakukan secara terus menerus dan konsisten, maka Indonesia

akan menjadi negara maju di masa depan.

TanggungJawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak

Pendidikan adalah hak anak dan harus dihormati oleh

orangtua. Tugas orangtua tidak hanya menyediakan makanann dan

pakaiann bagi anak anaknya, tetapi juga memberikann pendidikann

yang optimal. Maka dari itu, penting bagi orang tua untuk memiliki

pemahamann dan keterampilaan yang lengkap tentang bagaimana

memberikan pendidikan yang tepat kepada anak anak mereka dan

untuk memahami pertumbuhan dan perkembangan mereka. Tujuan

pendidikan dalam Islam ialah untuk menciptakan generasi yang

saleh. Generasi yang tindakan dan perilakunya diilhami dan

didasarkan pada iman dan takwa, serta penyerahan diri sepenuhnya

kepada Allah. Menurut Pak Natsir, tujuan pendidikan adalah untuk

memenuhi tujuan hidup umat Islam itu sendiri, yaitu

Kesempurnaan beribadah kepda Allah SWT. Hall ini sesuai dengan

makna firmann Allah dalam ayat 56 surat al-Dzariyat [51], yang
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menyatakan bahwa tujuan penciptan manusia adalah (dalam arti

luas) pengabdian kepada Allah.

Sudah menjadi kewajiban orang tua untuk berusaha

semaksimal mungkin agar anak-anaknya dapat menjadi pribadi

yang bertakwa sebagai tujuan pendidikn Islam itu sendiri.

Keluargaa ialah tempat anak tumbuh dan berkembang. Pernah dan

pengaruh keluarga terhadap kepribadian anak. sangatlah penting.

Lingkungan pertama anak adalah keluarga. Dengan demikian,

peran dan tugas orangtua dalam keluarga ialah mendidik,

mengarah pada pembentukan kepribadian anak yang sholeh. Untuk

mencapai tujuan tersebut, penting bagi orangtua untuk menyadari

bahwa anak dilahirkan dengan banyak potensi baik (fitrah) yng

perlu dikembangkann. Adalah tugas orangtua untuk membantu

anak mengembangkan potensi yang berbeda ini. Oleh karena itu,

orangtua harus bekerja keras agar potensi tersebut dapat

berkembang dengan baik dan optimal.

Dalam kitab Tarbiyatul Aulad fi al Islam, Abdullah Nashih Ulwan

menyebutkan bahwa ada tujuh kewajiban bagi anak pendidik,

termasuk orang tua.

1) . Tanggung jawab pendidikan agama,

2) . Tanggung jawab terhadap pendidikan moral,

3) . Tanggung Jawab untuk pendidikan jasmani,

4) . Tanggung Jawab pendidikan,

5) . Tanggung jawab untuk pembinaan spiritual,
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6) . Tanggung jawab pendidikann sosial,

7) . Tugas pendidikann seks.

Pendidikann agama yang disebutkan Nasih Ulwan terikat

dngan prinsip-prinsip iman ketika anak-anak memahami, dan

memperkenalkan rukun Islam ketika memahami dan mengajarkan

prinsip-prinsip Syariah dari zaman Tamizu. Pendidikan akhlak

dipahami sebagai seperangkat prinsip dasar akhlak, sikap dan

kualitas kepribadian yang dimiliki anak sejak dini, tetapi harus

dibiasakan dengan sampai menjadi Mukarafu. Pentingnya

pendidikan jasmani terkait dengan landasan ilmu yang digariskan

Islam dalam pendidikan jasmani bagi anak. Hal ini memungkinkan

mereka untuk menjadi kuat secara fisik, sehat dan aktif.

Mengenai pendidikann rasioo, Nashih Ulwan menjelaskan

bahwa pendidikan tingkat adalah upaya melatih dan membina

kemampuan berfikir anak dengan segala yang bermanfaat seperti

pengetahuan syariat, peradaban ilmiah, pengakuan ideologis dan

kesadaran budaya. Sedangkan tujuan pendidikan kerohanian adalah

mendidik anak karena dapat menganggap dirinya sebagai

pemberani, berpikiran terbuka, mandiri, suka menolong, terkendali,

bahagia dengan kesucian jiwa yang mutlak dan moralitas 23. Di

sisi lain, pendidikan sosial, dijelaskan Ulwan sebagai bentuk

mendidik anak sejak kecil agar terbiasa dengan penerapan perilaku

sosial utama, landasan psikologis yang luhur yang berakar pada

aqidah Islam keabadian dan rasa keimanan yang mendalam,
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sehingga agar dalam masyarakat mereka dapat tampil dalam

masyarakat dan masyarakat dengan budi pekerti yang baik,

memiliki keseimbangann pikiran yng matang dan tindakn yang

bijaksan.

Pendidikan seks yang juga menjadi tanggung jawab orang tua

merupakan upaya untuk mendidik, meningkatkan kesadaran dan

menginformasikan tentang masalah seksual anak yang sadar akan

semua masalah yang berkaitann dengn sekss dann pernikahann.

Jadi ketikaa seorang anakk tumbuh dan mmemahami berbagai

masalah kehidupan, mereka sudah mengerti apa yang dilarang dan

apa yang legal. Lebih lanjut Ulwan menjelaskan bahwa pola asuh

seperti ini memungkinkan anak-anak untuk mengambil perilaku

Islami, sebagai moral dan cara hidup, dan tidak diperbudak oleh

keinginan dan gaya hidup hedonis.

Sebagai orang tua pendidik, orang tua memiliki tanggung

jawab multi-faceted karena mereka perlu memahami tidak hanya

perkembangan anak mereka, tetapi juga tanggung jawab

pendidikan multi-faceted mereka seperti yang disebutkan diatas.

Tanggung Jawab Pendidikan pada dasar nya memperhatikan

aspek-aspek yang terlibat dalam diri anak. maka karena itu, anak-

anak Materi Ajar perlu diinternalisasikan agar mereka benar-benar

menyatu, utuh dan tidak terpisahkan. Memang, berbagai aspek

pengasuhan didasarkan pada keragaman kemungkinan anak. Anak
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membutuhkan arahan dan bimbingan yang baik untuk mengubah

potensinya menjadi motivasi yang mulia dan efektif.

Dari penjelasan diatas, kita dapat melihat bahwa tanggung

jawab orangtua terhadap anak nya sangat tinggi. Pengetahuan yang

cukup diperlukan untuk melakukan tugas ini. Selain itu, pekerjaan

mengasuh anak sebenarnya merupakan pekerjaan yang matang,

sehingga membutuhkan waktu dan bertahap. Oleh karena itu,

pendidik membutuhkan kejujuran dan kesabaran untuk

mendapatkan hasil yang terbaik. Mendidik anak merupakan

langkah awal dalam upaya peningkatan kualitas penduduk. Tanpa

langkah-langkah ini, Anda tidak akan mendapatkan hasil terbaik.

Anak-anak dengan potensi yang berbeda membutuhkan

kepemimpinan dan bimbingan yang baik dan konsisten. Upaya ini

harus dilakukan untuk mencapai titik optimal untuk karakteristik

tersebut. Oleh karena itu, peran orangtua dalam menciptakan

generasi yang berkualitas melalui pendidikan unggulan yang

membangkitkan ajaran Islam tidak dapat dipungkiri.

Paradigma Pendidikan Anak dalam Keluarga di Era Digital

Pemahaman orang tua terhadap tumbuh kembang anaknya

penting untuk dijadikan landasan bagi orang tua dalam mengasuh

anak. Seorang anak berkembang menurut tahapan perkembangan

tertentu dan memiliki pola perkembangan serta kecepatan dan

ritmenya sendiri. Pada setiap tahap perkembangan, anak anak

mempunyai kebutuhan kusus yang perlu dipenuhi. Kebutuhan
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tersebut meliputi kebutuhan biologis, keamanan, emosional, harga

diri, dan aktualisasi diri. Merekaa mempunyai perbedaann satuu

sama lain, baik karena faktor endogen maupun eksogen antara lain

fisik, kecerdasan, sosial, bakat dan minat.

Ketika berbicara tentang teknologi digital, sangat penting bagi

orangtua untuk mengetahui media digital dan menggunakannya

untk mendidik anak mereka. Teknologi digital yang disebutkan di

atas memiliki nilai positip dan negatip. Orang tua perlu memahami

pro dan kontra. Pemahaman orangtua tentang nilai dunia digital

adalah kunci untuk mencapai hal ini. Penting bagi orang tua untuk

bereaksi secara benar terhadap perkembangan dunia teknologi. Era

digital bukan lagi pilihan kemauan, tapi soal motivasi, hasil tak

terelakkan dari kecepatan perkembangan teknologi yang tak

tertahankan. Maka dari itu, orang tua saat ini tidak memiliki pilihan

lain untuk menguasai dan menguasai teknologi dengan baik sesuai

dengan kebutuhannya dan bermanfaat bagi pendidikan anaknya.

Tidak dapat disangkal bahwa saat kita memasuki era digital,

orang tua semakin menghadapi tantangan pengasuhan yang berat.

Pasalnya, seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan

sebelumnya, teknologi informasi memiliki dua aspek yang berbeda,

di suatu sisi menciptakan peluang pendidikan anak anak secara

nyaman dengan hadirnya aplikasi pendidikan lainnya, saling

memudahkan aksess informasi, namun disisi lain. tangan itu
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menghadirkan sisi negatif yang dapat menghambat perkembangan,

bahkan merusak kepribadian anak.

Sisi negatif dari teknologi informasi tidak hanya pada

peralatan teknologi, tetapi juga pada konten yang dikandungnya.

Memang, teknologi ini dapat digunakan oleh siapa saja dengan

minat dan tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi

orangtua untuk memahami fakta ini. Pada saat ini, sangat penting

bagi orangtua untuk memahami lingkungan dengan realita dan

kondisi yang berbeda sejak anak dilahirkan. Hal ini terutama

karena banyak masyarakat modern saat ini menggunakan teknologi

tidak hanya sebagai sarana pelengkap tetapi lebih dari itu,

menjadikannya sebagai tren dan gaya hidup.

Lingkungan pendidikan, salah satu unsur terpenting

perkembangan anak, tidak dapat lagi dipahami sebagai lingkungan

fisik tatap muka di mana anak berinteraksi secara fisik dengan

orang lain, dan sifatnya terbatas. sekarang. Dan tidak terbatas. . .

Anak anak berbondong bondong ke dunia maya dengan kebutuhan

media dan konten yang berbeda, minat dan tujuan yang berbeda.

Sepertii yang telah dijelaskann pada pembahasann sebelumnnya,

berbagai dampak dan dampak negatif dari media teknis menjadi

bumerang, yaitu mengganggu pendidikan dan pengembangan diri

anak. Oleh karena itu, anak membutuhkan bimbingan dan

bimbingan orang tua agar dapat menggunakan perangkat dan

media digital secara bermakna. Teknologi digital seharusnya tidak

hanya digunakan untuk kemudahan dan kenyamanan, tetapi juga
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memiliki konten yang sangat baik dan harus digunakan untuk

tujuan pendidikan sebanyak mungkin.
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Bab III
Tantangan
Indonesia dalam
Menghadapi
Problematika di Era
Digitalisasi

A. Dampak Pandemik terhadap Sistem
Pendidikan Saat Ini

Kita saat ini masuk kepada era revolusi industry 4.0,era

serba digital dalam segala hal,mulai dari urusan dapur sampai

urusan pendidikan dan pelayanan dalam segala hal,di bidang

transformasi yang serba online,tidak ada lagi yang dinamakan

susah dan sulit semua teknologi menawarkan fasilitas yang serba

mudah dan memungkinkan. Begitu juga penulis kedudukan sebagai

narasumber,sebagai fasilitator dan sebagai penulis,dimudahkan

dengan hadirnya teknologi, juga sebagai arsiteknya di bidang

pendidikan harus cepat beradaptasi dan cepat menguasai ilmu
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pengetahuan yang sudah berubah situasi dan kondisinya,

widyaiswara tidak lagi menunggu jadwal mengajar secara klasikal

tapi di tuntut untuk lebih pro aktif dalam beraktifitas dan

berperan,harus mampu merubah mindset,pola pikiran kita yang

klasik menjadi digital. Misalnya tahun tahun sebelumnya

widyaiswara keahliannya dalam mentransfer sikap ,pengetahuan

dan keahlian di kelas secara klasikal,bertatap muka secara

langsung dengan para peserta,menyampaikan materi dalam bentuk

slide ,bisa bersalaman secara langsung,bertanya secara langsung

dan memberikan senyuman dan tawa serta canda secara

alami,jangan harap kondisi seperti ini akan bertahan lama dan

berlangsung lama,karena peralihan kebisaaan sudah beralih secara

nyata ,dimana alat berinteraksi dan berkomunikasi antar individu

dan antar kelompok sudah dengan menggunakan sebuah alat super

canggih dengan menggunakan handphone,menggunakan

gadget,menggunakan laptop dan peralatan lainnya yg serba

canggih dan terhubung dengan jaringan internet yang

memungkinkan terakses secara global.

Dengan adanya kecanggihan teknologi di bidang segala hal

telah merubah sistem dan pola berkomunikasi antar manusia hanya

dengan mengklik nomor handphone dimana lawan bicara kita yang

bisa saja dekat ataupun jauh dapat dihubungi dengan begitu

mudahnya dan berkomunikasi dengan suara yang jelas.

Perkembangan alat komunikasi yang begitu anggih dan cepat telah

merubah sistem dalam proses pengajaran di dunia pendiidkan.
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Proses pembelajaran sudah tidak lagi di dominasi dengan

pertemuan secara langsung,tapi sudah bisa berkomunikasi bertatap

muka secara langsung dengan menggunakan sebuah media

teknologi dengan pemanfaatan aplikasi virtual meeting,komunikasi

antara tutor dan peserta sudah tidak lagi di kelas, tapi di dunia

maya, dunia maya adalah dunia yang aktifitasnya dengan

menggunakan serba onlinedan serba internet.

Kita saat ini dipaksakan untuk beralih kebisaaan dalam dunia

pendidikan dikarenakan adanya pandemik menyebarnya virus

covid -19 yang menyebar ke penjuru dunia, menyebar begitu cepat

dan dahsyat mengguncang dunia dalam waktu yang singkat.

Kejadian ini memaksakan seluruh umat manusia untuk tidak

beraktifitas alias lockdown. Saat itu secara psikologi seluruh

Negara sangat menegangkan karena hadirnya virus yang

mematikan yang muncul dari Negara cina,wuhan. Kondisi dunia

terasa mati, tidak ada aktifitas,mulai dari kegiatan di urusaan

makan sampai urusan kepemerintahan,urusan pendidikan ,urusan

perjalanan darat laut an udara semuanya berhenti, umat manusia

menahan diri untuk keluar rumah dan berdiam diri di dalam rumah

selama beberapa bulan di tahun 2020 ini. Sungguh sangat

menegangkan dan sangat menyedihkan kondisi saat itu sebelum

pemerintah memberlakukan new normal kepada seluruh wilayah

Indonesia mulai dari sabang sampai merauke.
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Kita tidak bisa berdiam diri dalam menghadapi kondisi ini,kita

harus beradaptasi cepat dan menyesuaikan dengan peradaban baru

yang begitu dahsyat. Ledakan teknologi yang hadir di muka bumi

ini untuk memberikan kemudahan dalam segala hal. Kita saat ini

suka tidak suka harus menerima kenyataan,dan kita tidak bisa

menghindar dengan adanya perubahan yang merubah dan sistem di

bidang pengajaran. Penulis adalah berprofesi sebagai pendidik dan

pelatih para guru pegawai negeri yang sudah cukup lama

menggelutinya, saat ini kegiatan yang kami lakukan sudah berubah

dari cara klasikal menjadi digital,pertemuan di kelas sudah berubah

dengan menggunakan virtual meeting. Perubahan saat ini sistem

rapat dan sistem pembelajaran serta sistem-sistem lainnya telah

berupaya untuk menggunakan teknologi online.

Dunia klasikal telah beralih pada dunia virtual, aplikasi zoom

virtual meeting yang heboh digunakan untuk berbagai pertemuan

untuk kepentingan rapat,seminar,dan pengajaran telah di buru dan

di manfaatkan untuk upaya tetap eksis dalam beraktifitas bertatap

muka tanpa kita harus bertemu secara langsung dan tidak saling

bersentuhan. Mulai dari anak – anak ,ibu rumah tangga,para

pekerja baik di pabrik pabrik maupun di perkantoran ,serta

pertemuan kenegaraan dan aktifitas perkuliahan,para widyaiswara

dan para guru,para pebisnis yang biasanya bertransaksi secara

langsung, maka sekarang sudah berubah sistem pola penawarannya.

Di bidang pendidikan dalam proses pengajaran di kelas semuanya
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sudah beralih dengan menggunakan pertemuan secara virtual

meeting.

VIRTUAL COMBINED SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN

REVOLUSI INDUSTRI 4. 0

Saat ini kita di Indonesia dan beberapa Negara

berkembang lainnya masuk pada peradaban era revolusi industry

4.0, dimana era tersebut telah menggantikan sarana dan prasarana

yang nota bene berbasis internet. Dalam dunia

pendidikan ,khususnya pada dunia pelatihan di lingkungan

kementerian agama,para personil jajaran di kementerian agama

telah merubah sistem berkomunikasi dan bertatap muka dengan

menggunakan sebuah aplikasi yang berbasis berbasis online.

Misalnya saja contoh yang sedang penulis alami adalah awal bulan

april tahun 2020,mendapatkan tugas sebagai narasumber untuk

memberikan materi kepada para guru di wilayah kabupatan

mempawah dengan menggunakan aplikasi zoom cloud meeting.

Apliasi zoom virtual meeting ini sungguh luar bisaa,salah

satu aplikasi yang mengajak kepada penggunanya bisa bertatap

muka secara bersamaan pada forum pelatihan secara online. Tutor

sendiri posisi di Jakarta dan para pesertanya sejumlah empat puluh

orang berada di wilayah kabupaten mempawah,Kalimantan barat,

dapat bertatap muka,saling berdiskusi dan saling menyapa pada

chanel yang sama, seperti layaknya di sebuah ruangan kelas yang

sama.Aplikasi ini membuat sistem pengajaran di balai diklat
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keagamaan menjadi berubah dari pelatihan secara klasikal menjadi

virtual.

Awal perdana tayang memang dari kami masih awam

dalam menggunakan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi

tersebut,begitu juga dari para peserta yang merupakan para guru

gabungan dari kemendikbud dan kementerian agama. Proses

pelatihan antar tutor dan para peserta yang tidak biasanya di

lakukan dengan virtual meeting,dan saat sekarang masih

menggunakan dan memanfaatkan pertemuan secara online,terasa

banyak manfaat dan kemudahan yang ditemukan oleh penulis dan

para guru yang sedang mengikuti program pelatihan model model

pembelajaran melalui e-learning berjalan lancar dan justru para

pesertanya sangat antusias dan sangat kreatif,ditunjukan dengan

terbangunnya kebersamaan diantara peserta dengan saling

menyapa dalam virtual meeting. Dengan hadirnya aplikasi zoom

dan beberapa aplikasi lainnya yang sekarang adalah google telah

berhasil menggantikan aplikasi google hang-out menjadi google

meet, dimana aplikasi tersebut hampir sama dalam

penggunaannya.Balai diklat keagamaan Jakarta sudah sekitar

delapan tahun telah memfaatkan pembelajaran secara online,seperti

memberikan materinya berupa bahan ajar dan slide juga video

yang yang serba berbasis eletronik dan tersimpan pada web

learning manajemen sistem atau LMS nya balai diklat keagamaan

Jakarta,dan saat program pelatihan resmi berjalan,panitia,tutor dan

para peserta berkomunikasi dengan menggunakan internet.
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Awal perdana tayang memang dari kami masih awam

dalam menggunakan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi

tersebut,begitu juga dari para peserta yang merupakan para guru

gabungan dari kemendikbud dan kementerian agama. Proses

pelatihan antar tutor dan para peserta yang tidak biasanya di

lakukan dengan virtual meeting,dan saat sekarang masih

menggunakan dan memanfaatkan pertemuan secara online,terasa

banyak manfaat dan kemudahan yang ditemukan oleh penulis dan

para guru yang sedang mengikuti program pelatihan model model

pembelajaran melalui e-learning berjalan lancar dan justru para

pesertanya sangat antusias dan sangat kreatif,ditunjukan dengan

terbangunnya kebersamaan diantara peserta dengan saling

menyapa dalam virtual meeting. Dengan hadirnya aplikasi zoom

dan beberapa aplikasi lainnya yang sekarang adalah google telah

berhasil menggantikan aplikasi google hang-out menjadi google

meet, dimana aplikasi tersebut hampir sama dalam

penggunaannya.Balai diklat keagamaan Jakarta sudah sekitar

delapan tahun telah memfaatkan pembelajaran secara online,seperti

memberikan materinya berupa bahan ajar dan slide juga video

yang yang serba berbasis eletronik dan tersimpan pada web

learning manajemen sistem atau LMS nya balai diklat keagamaan

Jakarta,dan saat program pelatihan resmi berjalan,panitia,tutor dan

para peserta berkomunikasi dengan menggunakan internet.

Pemanfaatan aplikasi zoom virtual meeting yang di

gunakan dalam pelatihan di lingkungan balai diklat keagamaan
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khususnya Jakarta,telah berhasil dan sudah akan terselenggara pada

kelombang yang kedua, awal agustus tahun 2020 dengan dukungan

dari jajaran pejabat struktural yang handal dan para tutor serta para

staf administrasi dalam mengelola pelatihan berbasis e-

learning,tantangan yang berat adalah menghadapi signal para

peserta yang jauh dari perkotaan yang sangat berpengaruh pada

kondisi signal yang lemah,hal ini sangat mengganggu proses

pembelajaran secara online. Dampaknya pada para peserta ada

yang tertinggal materi dan informasi dari tutornya,sehingga akan

berpengaruh pada output yang diharapkan sukses seratus persen.

Dari hasil pembelajaran pelatihan secara e-learning di lingkungan

balai diklat keagamaan Jakarta berdasarkan data yang di pantau

oleh panitia output peserta diperkirakan sekitar diatas Sembilan

puluh lima persen tingkat kelulusannya dengan hasil sangat

memuaskan.

Berita yang sangat mengembirakan ini membuat jajaran

pejabat di lingkungan balai diklat bekerja dengan lebih

professional dan lebih bersemangat serta bekerja dengan

perencanaan yang matang. Tidak menutup kemungkinan pelatihan

pelatihan selanjutnya semuanya berbasis online,ini terjadi karena

era revolusi indistri 4.0 memacu untuk meningkatkan kemudahan

dan jangkauan yang lebih luas dan efektif serta dengan anggaran

yang terjangkau. Dan ini merupakan penghematan yang luar bisaa

dana yang lebih tersebut bisa di gunakan untuk penambahan

kegiatan pelatihan yang lebih banyak lagi dan sangat jauh sekali
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bila di bandingkan penggunaan anggaran untuk membiayai

pelatihan secara klasaik. Pelatihan klasik untuk tahun kedepan

akan menjadi sebuah program yang aneh bila masih di konsumsi

oleh balai diklat keagamaan Jakarta,karena eranya sudah berubah

dan harus berubah untuk memprogramkan seluruh kegiatannya

secara online dan virtual meeting.

B. Migrasi Generasi Klasikal Menuju Peradaban Milenium

Pada tanggal 29 November 2019 Komite Tetap bertindak

atas nama Majelis di uni Europa melaporkan bahwa Komite

Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan dan Media seperti

yang dilaporkan oleh Tuan Constantinos Efstathiou. Ada dua belas

hal perlu kita pahami dan persiapkan bersama dalam menghadapi

era globalisasi revolusi industry 4.0 sebagai berikut:

1. Abad ke-21 membutuhkan sistem pendidikan yang berbasis

keterampilan dan kompetensi berbasis kompetensi globalisasi,

lebih kreativitas, memiliki pemikiran yang kritis, mampu

kolaborasi dan komunikasi dengan komunitasnya, dan dapat

menanggapi tuntutan Eropa untuk berinovasi pada bidang ekonomi

bertaraf dunia, mempu mengatasi pertumbuhan ekonomi

globalisasi dan cepat beradaptasi dengan pasar dunia tenaga kerja

yang sangat kompetitif, dan mampu memenuhi kebutuhan

masyarakat pada tingkat internasional.
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2. Dengan hadirnya Teknologi digital berbasis revolusi industry

4.0 maka memberiakn keuntungan banyak dan menawarkan

banyak peluang yang kita akan dapatkan pada dunia tanpa batas

yang belum pernah ada sebelumnya, memperkaya, dan dengan

hadirnya banyak fasilitas aplikasi yang tercipta mengubah dunia

pada sistem manajemen,sistem pembelajaran dan sistem multi

media yang dapat menunjang perubahan sistem pendidikan yang

klasik menjadi sebuah pembelajaran berbasis online dengan sistem

pola pembelajaran e-learning dan virtual meeting, dan ini

merupakan tantangan super baru dalam kancah di dunia pendidikan

yang untuk memenuhi tantangan baru ini. Selain itu, teknologi

informasi dan komunikasi (TIK) adalah alat utama untuk

memfasilitasi akses yang adil dan inklusif ke pendidikan,

menjembatani perbedaan pembelajaran, membuka perspektif baru

bagi guru dan untuk profesinya, meningkatkan kualitas dan makna

pembelajaran, dan meningkatkan administrasi pendidikan dan tata

kelola.

3. Diluar dugaan bahwa menurut Majelis di uni eropa bahwa

sistem pendidikan di seluruh Eropa mengalami keterlambatan

dalam proses beradaptasi dengan situasi dan kondisi globalisasi

dengan banyaknya hal-hal baru dalam dinamika pengembangan

teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat seiring

perkembangan peradaban manusia yang sudah berubah baik dalam

pola gaya hidup dan pemanfaatan teknologi yang serba online dan

terakses pada antar sistem baik secara lokal,nasional maupun
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secara global. Menurut laporan Majlis masyarakat Europe bahwa ,

diperkirakan sekitar 44% orang dewasa di negara-negara anggota

Uni Eropa (UE) keterampilan digital yang dimiliki masyarakat uni

Europa belum memadai dan hampir 20% masyarakat uni Europa

keterampilan digital dikatakan masih awam.Dalam menghadapi

persaingan global maka mualai saat ini siswa-siswa di sekolah

dilengkapi dengan fasilitas pembelajaran berbasis digital dan

jumlahnya sekitar 20% sampai dengan 25% dan diajarkan oleh

para gurunya dengan menggunakan teknologi pembelajaran di

kelas. Kegelisahan para petinggi dewan eropa terhadap

Kesenjangan harus cepat diatasi dan bila tidak cepat diatasi akan

menjadi masalah baru dan bahkan akan lebih luas merambah ke

wilayah Dewan Eropa yang lebih besar lagi.

4. Penduduk asli digital adalah para Milenial yang berjumlah

sekitar 50% hingga 80% yang didominasi oleh anak-anak sekolah

merupaka generasi Y, tidak lagi menggunakan buku teks digital,

perangkat pembelajaran berbasis lunak, atau game yang berkonten

pembelajaran di sekolah. Meskipun demikian mereka sangat mahir

dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana pembelajaran yang

berteknologi tinggi dan aplikasi media sosial yang sudah

digunakan sebagai sarana berkomunikasi dengan dunia luar secara

local maupun secara global, dan pada umumnya mereka para

siswa-siswi ini sudah tidak perlu lagi belajar secara sistematis,

karena pada umumnya merekas sudah sangat familiar dengan

peralatan canggih ini dan menggunakan TIK ini sudah menjadi hal



Pendidikan Global Berbasis Teknologi Digital Di Era Milenial ~@UnisriPress2022

114

makan keseharian pada lingkungan akademik dimana mereka

menimba ilmu.

5. Proyek Pendidikan di europa yaitu menyiapkan sumber daya

manusianya dimulai dari zona sekolah, harapannya dapat dukungan

secara finansial untuk menyiapkan sarana dan prasarana teknologi

yang berbasis digital dan berteknologi tinggi, proyek ini dipastikan

sebagai persiapan dari sisi sdm yang dipersiapkan mampu bersaing

secara global dan untuk memastikan bahwa pada tahun 2025

semua sekolah di Uni Eropa terakses secara pasti dengan jaringan

broadband berkapasitas tinggi, dan harapan ini dapat dukungan

sepenuhnya secara keuangan dari kepemerintahan Europa dan para

petingginya. Anggota Dewan Eropa menyatakan tidak

mendapatkan dukungan dari sumber daya dan struktur pendukung

yang serupa. Majelis Parlemen prihatin bahwa kesenjangan yang

substansial seperti itu berisiko terciptanya kesenjangan sosial baru

di dalam dan di antara negara-negara Eropa sekitarnya.

6. Di Eropa sudah banyak Negara yang menginvestasikan dananya

untuk menyiapkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi

di setiap sekolah di Europa secara pasti. Majelis mengingatkan,

bagaimanapun, bahwa investasi teknologi yang dilakukan tanpa

mengintegrasikan TIK secara bermakna ke dalam proses belajar

mengajar tidak akan menghasilkan transformasi yang diinginkan

dalam pendidikan. Pergeseran paradigma utama diperlukan untuk

memfokuskan kembali pendidikan dari transmisi pengetahuan ke
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penciptaan pengetahuan dan dari proses pengajaran guru ke proses

belajar siswa. Pergeseran paradigma ini harus disertai dengan

tujuan strategis yang didefinisikan dengan baik; peningkatan

otonomi sekolah dan guru; pengenalan bentuk-bentuk

pembelajaran hibrid baru di mana ruang belajar seluler, digital,

virtual, sosial dan fisik bergabung; dan reformasi substansial dalam

penilaian siswa.

7. Dalam proses ini, kaum muda perlu dilengkapi dengan

keterampilan dan kompetensi yang tepat untuk menjadi aktor yang

efisien dan bertanggung jawab di dunia yang semakin digital.

Majelis memuji lembaga-lembaga Uni Eropa untuk pekerjaan

mereka dalam domain ini, dan khususnya untuk adopsi Rencana

Aksi Pendidikan Digital Komisi Eropa pada tahun 2018 dan karena

telah menyusun Kerangka Kerja Kompetensi Digital yang

komprehensif untuk Warga dan Pendidik, yang bersama-sama

menawarkan Model referensi-kedalaman untuk secara sistematis

mempromosikan kompetensi digital.

Perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini semakin

pesat. Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki

gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang

serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu

sebagian besar kebutuhan manusia. Teknologi telah dapat

digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan apapun

tugas dan pekerjaan. Peran penting teknologi inilah yang



Pendidikan Global Berbasis Teknologi Digital Di Era Milenial ~@UnisriPress2022

116

membawa peradaban manusia memasuki era digital. Era digital

telah membawa berbagai perubahan yang baik sebagai dampak

positif yang bisa gunakan sebaik-baiknya. Namun dalam waktu

yang bersamaan, era digital juga membawa banyak dampak negatif,

sehingga menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia di era

digital ini. Tantangan pada era digital telah pula masuk ke dalam

berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan,

keamanan, dan teknologi informasi itu sendiri.

Zaman yang semakin maju tampaknya memanfaatkan

kehadiran komputerisasi, asosiasi web, khususnya inovasi

kebenaran PC. Media baru era komputerisasi telah dikendalikan,

hubungan keluarga keras atau web. Komunikasi yang meluas

mengembara ke saluran atau jaringan baru karena ada perubahan

sederhana di lingkaran dalam kebenaran. Kapasitas saluran usia

yang terkomputerisasi ini menyebabkan sebagian besar lingkaran

dalam lebih cepat percaya pada kenyataan. Dengan saluran web

memblokir komunikasi yang luas oleh ribuan orang mengingat

kursus. Inovasi canggih yang tak terelakkan saat ini membatasi

keadaan jalan menuju alam semesta, dalam berbagi buku digital

utamanya sendiri. Dengan buku digital, kita tidak perlu lagi

memiliki perpustakaan.

Pengenalan berbagai jenis inovasi canggih yang semakin

merangkak keluar semakin meningkat. Berbagai kelompok

mengaku telah bekerja sama dengan kalangan internal dalam
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mencapai realitas melalui berbagai cara, selain meracuni melalui

kantor karena inovasi komputer menggunakan istirahat dan kontrol.

Waktu yang terkomputerisasi juga telah memblokir wilayah isolasi

individu seolah-olah telah menghilang. Informasi Sarira yang

masuk ke dalam casing PC memudahkan orang-orang dari web

untuk mengikutinya, terutama dari aktivitas berselancar atau

rekreasi.

Waktu komputerisasi tidak perlu disembunyikan atau tidak

juga tidak mungkin tetapi tidak terkait dengan efek. Inovasi akan

semakin bergerak ke arah aliran wai, yang akan berkembang di

tengah kecenderungan individu. Maka tidak ada pilihan lain selain

merebut dan melatih ketaatan dan luka inovasi untuk mengangkat

cita-cita sebanyak yang bisa diharapkan. Inovasi komputerisasi

yang semakin kompleks saat ini telah mendorong pengenalan

diagram dunia. Orang diyakini bekerja dengan membaca teks,

membaca surat melalui jenggala dengan berbagai cara, menjelajahi

kantor menggunakan teknologi canggih secara gratis, tetapi

keseimbangan pesimistis yang ada relatif berbahaya.

Ketidaknyamanan dapat dengan mudah diatasi, permainan

parries berbasis web menghancurkan semangat usia yang lebih

muda, hiburan seksual, dan penyerangan yang memiliki tempat

dengan refleksi yang tidak sulit untuk dipecahkan, dll. Struktur

canggih telah dibawa ke dunia sejak tahun 1980-an menggunakan

jenis inovasi mekanis dan seperti inovasi terkomputerisasi dan
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telah memberdayakan penyelidikan istilah ini. Peningkatan inovasi

ini menjadi sangat besar setelah mengamankan PC, yang

merupakan subjek yang direncanakan dan dikoordinasikan secara

alami sebelum menerima dan menyimpan surat informasi,

menanganinya, dan menciptakan hasil di bawah kerangka perintah

elektronik yang tersembunyi di memori jahat. meniru huruf-huruf

yang digunakan lebih awal dan tepat.

Kemajuan dalam inovasi PC, terutama chip berperforma

tinggi, sedang meningkat, dan inovasi ini memungkinkan untuk

menginstalnya di berbagai perangkat. Inovasi transmisi yang

ditingkatkan, termasuk biaya PC, juga memprediksi bahwa klien

web dan permintaan lanjutan akan dikirim. Dikombinasikan

dengan kebutuhan telepon seluler, yang berkembang pesat ke

gerbang sosial, menawarkan bantuan jenis saluran yang canggih

memberikan pengalihan yang luas, kunjungan, dan ketersediaan

online.

Pengenalan tampilan tangki siphon sosial yang menggunakan

apa yang sebanding dengan platform tertutup web, memungkinkan

klien sebelum memposting profil mereka, melihat daftar klien yang

dapat diakses, menerima panggilan atau seperti yang ditunjukkan

oleh teman sebelum menghabiskan waktu dengan bagian artikulasi

internal. Hubungan antara mesin portabel dan kekakuan web di

Web dan "efek sosial" telah berubah menjadi bagian penting dari

partisi komputerisasi. Memadukan lokal yang diberi tag Friendster
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telah menyebar ke platform seperti MySpace, Facebook, Twitter,

dan lainnya. Pemberontakan tingkat lanjut menggabungkan

kemampuan sebelum mengirim deklarasi terkomputerisasi ke

pemasok media, dan sebelum menjangkau atau menyebarkannya

dari jarak jauh. .

Paperless merupakan salah satu kesalahan langkah pada masa

maju dimana kerajinan kertas semakin berkurang. Kita tidak perlu

menuliskan santiran atau laporan yang diperlukan, mengumpulkan

potongan-potongan itu dalam permintaan yang terkomputerisasi.

Kapasitas terkomputerisasi lebih membantu daripada menyimpan

laporan ke dalam yang berbeda dalam desain kertas. Mendigitalkan

catatan potongan kertas menjadi dokumen elektronik membuat

pemotongan lebih mudah.

Digitalisasi dokumen berbentuk kertas menjadi file elektronik

menjadi lebih mudah dalam berbagi salah satunya e-book. Dengan

e-book kita tidak lagi harus menyimpan buku-buku yang tebal

secara fisik dan membutuhkan tempat yang luas. Dengan file

digital juga dokumen menjadi jelas lebih ringkas yang setiap saat

dapat dibuka melalui komputer dan ponsel. Pengembangan

berbagai aplikasi merebak seiring diproduksinya ponsel pintar

dengan operating system (OS) yang semakin mendekatkan diri

pada kehidupan manusia yang ditujukan demi kemudahan dan

kenyamanan penggunanya. Perkembangan OS juga merambah

kepada peralatan digital lain seperti televisi pintar, mesin cuci
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pintar, kaca mata pintar, mesin pembuat kopi pintar, pengatur

denyut jantung pintar, dan lain sebagainya Kemudahan dalam

mendapatkan dan berbagi Informasi dipicu oleh kehadiran internet

yang telah mengubah segalanya. Mesin pencari (search engine)

seperti macam google dan ensiklopedia online seperti wikipedia

memudahkan seseorang mencari informasi apapun dalam waktu

singkat. Selain itu perkembangan media sosial telah mengubah

gaya hidup manusia saat ini. Pengguna media sosial senantiasa

update dan berbagi informasi setiap saatnya dengan frekuensi

tinggi. Media sosial dijadikan media alternatif untuk melihat

perkembangan apa yang sedang hangat diperbincangkan, dan

menjadi wahana interaksi pengguna satu dengan yang lain dalam

menanggapi sebuah isu terkini. Dibalik kepopulerannya, era

teknologi digital menyimpan berbagai potensi dan dampak negatif

yang bisa merugikan manusia. Kemudahan segala pekerjaan

dengan berbagai aplikasi dan teknologi, justru menjadikan

seseorang semakin lebih sedikit bergerak, aktivitas fisik makin

berkurang, muncul kemalasan dan dapat muncul berbagai penyakit

sepertiobesitas dan lain sebagainya. Penggunaan media sosial

secara berlebihan dapat menjadi bumerang yang memberi dampak

negatif bagi penggunanya. Teknologi dapat bersifat adiktif

(kecanduan) dan sulit untuk berubah apabila tidak dilakukan

treatment khusus dan serius. Muncul nomophobia yang merupakan

ketakutan bila peralatan digital seperti ponsel ketinggalan, selalu

memeriksa ponsel setiap beberapa menit, kebergantungan pada
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charger, bahkan merasa ketakutan dan stress bila baterai lemah

atau mungkin sinyalnya tidak maksimal. Bahaya pancaran sinar

ponsel, dan penggunaan posel berlebihan di malam hari akan

mengganggu jam tidur hingga mengurangi waktu istirahatyang

pada akhirnya menjadi gangguan kesehatan.

Saat bumi sedang berkembang, inovasi maju dapat mendorong

berbagai perbaikan di Indonesia. Menurut perspektif kerangka

kerja dan dewan proyek dalam web, Indonesia pada akhirnya

memiliki semangat sepuluh tahun maju. Persiapan Indonesia

sebagai bagian dari asosiasi web yang semakin baik menjelang

akhir 100 tahun dalam sepuluh dekade 4G memanfaatkan

Electronic Data and Exchanges (ITE). Budaya Indonesia pada

umumnya berapi-api, membuat semangat komputerisasi, terutama

dipicu oleh penyusupan web dan penggunaan ponsel campin yang

terus merayap. Dunia komputerisasi bergantung pada web untuk

membuat seluruh tubuh penghuninya bekerja tanpa batas gaji dan

waktu. Payung penanganan berbagai kegiatan yang tercatat dalam

Peraturan Pertukaran Data dan Elektronik (UU ITE) tahun 2008 ini

segera selesai. Informasi pengumuman umum harus diberikan di

internet, cerita, misalnya, Google atau Facebook yang memiliki

data keputusan klien tidak berbahaya dengan menggunakan data

besar yang direkam tanpa tujuan. Sosialisasi sepuluh yang sudah

sangat lama dilakukan oleh Indonesia sudah di atas, mengingat

corong bersama untuk Indonesia menyebar ke bagian dalam

memahami data. Media online (web) selama sepuluh dekade
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terakhir telah memindahkan saluran konsolidasi tradisional. Meski

baru satu dekade, Indonesia telah mengabaikan perannya dalam

menciptakan inovasi gosok, khususnya web. Meski demikian,

masyarakat Indonesia yang memiliki budaya maju lebih awal turut

andil dalam penyebarluasan inovasi ini. Dilihat di seluruh dunia,

Indonesia sangat terlibat dengan budaya maju, yang diperlukan

dalam menyebarkan perubahan yang dapat diandalkan dengan

perkembangan zaman.

Konsekuensi Positif dan Merugikan dari Era Komputerisasi

Dalam siklus inovasi yang terkomputerisasi ini, pengaruh yang

dirasakan dalam sepuluh tahun ke depan ini masih sangat besar,

tergantung pada akibat baik dan buruknya. Konsekuensi buruk dari

sepuluh dekade tambahan jaringan komputerisasi:

a) Informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah

dalam mengaksesnya.

b) Tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorentasi

pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam pekerjaan

kita.

c) Munculnya media massa berbasis digital, khususnya media

elektronik sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat.

d) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui

pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi.

e) Munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online,
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media pembelajaran online,diskusi online yang dapat

meningkatkan kualitas pendidikan.

f) Munculnya e-bisnis seperti toko online yang menyediakan

berbagai barang kebutuhan dan memudahkan mendapatkannya.

Adapaun dampak negatif era digital yanga harus diantisapasi dan

dicari solusinya untuk mengindari kerugian atau bahaya, antara

lain:

a) Ancaman pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena

akses data yang mudah dan menyebabkan orang plagiatis akan

melakukan kecurangan.

b) Ancaman terjadinya pikiran pintas dimana anak-anak seperti

terlatih untuk berpikir pendek dan kurang konsentrasi.

c) Ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak

pidana seperti menerobos sistem perbankan, dan lain-lain

(menurunnya moralitas).

d) Tidak mengefektifkan teknologi informasi sebagai media atau

sarana belajar, misalnya seperti selain men-download e-book,

tetapi juga mencetaknya, tidak hanya mengunjungi perpustakaan

digital, tetapi juga masih mengunjungi gedung perpustakaan, dan

lain-lain.

Tantangan di Era Digitalisasi

Dunia komputerisasi tidak hanya bertukar pola dan manfaat dari

rencana retribusi individu dan kesopanan perdagangan. Namun, itu

juga memungkinkan analisis semua jenis kegiatan untuk
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meningkatkan jenis dan kemampuan bagian dalam kegiatan

tersebut. Penggunaan inovasi yang berbeda tidak diragukan lagi

sangat mencemarkan nama baik aktivitas, tetapi bahasa komputer

juga akan liar dalam desain ponsel dan PC. Apa pun itu, kita secara

keseluruhan seharusnya merasa lebih baik

Inovasi ini membuatnya sederhana, jelas setiap desain

mengharapkannya untuk menguji dan mengendalikannya. Karena,

seandainya ada begitu banyak bagian dalam memanfaatkan inovasi

ini, kita adalah tubuh yang akan terluka, dan kita juga merasa tidak

dapat mengembangkannya. Kemajuan-kemajuan inovatif yang

begitu awal mendarat menjenuhkan berbagai pekerjaan sosial adat,

ditunjukkan tidak hanya untuk menggerakkan sintesis melodi

pekerjaan sosial, praktik khas, tetapi di samping pekerjaan

prosedural. Kompleksitas inovasi yang diciptakan oleh semangat

tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh jalinan gusi legislator yang

perlu memenangkan belas kasihan, dan hati yang hancur umumnya

jauh dan luas. Untuk meningkatkan elektabilitas dan keajaiban,

sangat baik dapat diselesaikan dengan melibatkan kantor-kantor

yang terkomputerisasi sebagai satu-satunya ponsel yang saat ini

digunakan, elemen/desain tingkat tinggi dikirim, yang terus

dikaitkan secara langsung ke komunitas informal yang dapat

mengikat semangat pertumbuhan hijau. bahwa satu tujuan untuk

orang lain, pertumbuhan hijau dari satu perusahaan menggunakan

perusahaan yang berbeda dan, yang mengejutkan, alam semesta

yang mengabaikan bagian akhir pengaturan dalam metode saat ini.
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Komponen elektronik juga diklaim dapat menggerakkan tindakan

berbagai macam partisipatif yang terhubung ke Web, situs, email,

dan rekaman digital. Ini bekerja dengan pembalasan dari gum

jalinan desain tentara sistem sebagai saluran awal dan ekonomis

untuk susun entri untuk orang banyak, yang memungkinkan untuk

menerapkan permen karet terjalin untuk chip dalam mentalitas dan

untuk melawan administrasi sosial, merancang kantor

komputerisasi ponsel yang diasosiasikan melalui suatu organisasi.

Organisasi informal sangat solid, terutama dalam hal menghubungi

anak-anak, yang merasa sulit untuk melacak bagian-bagian umum

yang paling waspada untuk berpartisipasi dalam menyelidiki

rencana konvensioanal.

Sisi lain pecah rupa baru dan kewibawaan prosedur di

sepuluh dekade digital juga kepada dimanfaatkan seumpama

perlengkapan indoktrinasi ideologis secara teratur kepada mengejar

sandaran dan sekaligus perkembangan ideal-ideal ideologis itu, dan

pihak lain seumpama perlengkapan kepada instrumen-instrumen

propaganda, bagaimana getah perca politikus berbisnis kepada

menjamin kewibawaan pakai mencurahkan khayalan hormat dan

membatinkan khayalan klise kepada mencengkaukan sandaran

pecah publik. Dalam habitat sosial kelaziman, sepuluh dekade

digital juga memegang ekses klise dan kesudahan klise yang

mengambil kritik kepada memperbaikinya. Kemerosotan budi

bahasa di lokasi biasa khususnya remaja dan anak buah menjabat

dirayah esa kritik sosial kelaziman yang serius. Pola asosiasi antar
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genus bergerak pakai keberadaan teknologi sepuluh dekade digital

sebagai komputer terutama depan biasa haluan ekonomi melintangi

ke atas. Komputer yang disambungkan pakai telpon duga melotot

tren hisab siapa saja kepada erekor-ekor pakai habitat bagian luar

tanpa harus bersosial terus. Dalam habitat pagar dan kesentosaan

rekayasa teknologi di sepuluh dekade digital berlaku bagian dalam

efektif pertahan dan kesentosaan nasional. Lembaga pasukan

diantaranya, duga menaruh teknologi petunjuk seumpama diryah

esa senjata yang menggotong tenaga dan blok majelis. Sejalan

pakai identitas majelis pasukan yang selalu memojokkan tempo

dan kehati-hatian petunjuk sebelum menjadikan anak sewujud

keputusan (perumusan rancangan), operasi teknologi digital sangat

menggotong rencana tersebut. Teknologi petunjuk duga beruang

depan transmutasi rancangan pasukan. Tantangan bagian dalam

habitat pagar sebagai mengenyami mara pecah bagian luar yang

berwatak maya sebagai aktifitas hacker yang upas menghancurkan

pokok tempat pagar Indonesia menjabat minat serius. Teknologi

digital sangat menggotong rencana tersebut. Teknologi petunjuk

duga beruang depan transmutasi rancangan pasukan. Tantangan

bagian dalam habitat pagar sebagai mengenyami mara pecah

bagian luar yang berwatak maya sebagai aktifitas hacker yang upas

menghancurkan pokok tempat pagar Indonesia menjabat minat

serius. Teknologi digital dikombinasikan pakai teknologi perang

lainnya memungkinkan kepada menazamkan rupa perang yang

secara kualitatif sebagai rekayasa.
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Robot perang. Di ruang inovasi informasi itu sendiri, analisis

tentang perkembangan zaman semakin dikenal mengingat berbagai

bidang pekerjaan akhir-akhir ini sedang diuji untuk lebih

mengembangkan perubahan di setiap sisi. Inovasi informasi

memberikan wilayah pengawasan inovasi dan menangkap wilayah

yang berbeda (namun tidak terbatas pada) sebagai kemudahan,

perangkat PC yang tenang, aturan informasi, perangkat ekstremis

PC, nada program program, dan input pengembangan. Setiap

informasi, informasi, atau dugaan yang dilihat dalam gambar optik

apa pun, melalui instrumen apa pun dari bagian media, dianggap

sebagai fragmen awal inovasi informasi. Inovasi informasi bekerja

dengan penyampaian bantuan dalam empat episode bantuan yang

mendorong pelaksanaan rencana kulak yang baik: ruang lingkup

untuk mekanisasi, akomodasi informasi, komitmen klien, dan

perangkat efisiensi. Kesulitan dalam bidang inovasi informasi

sangat tidak diperlukan untuk mengatasi suatu masalah, imajinasi

mata, peningkatan kemampuan dan kemahiran dalam melakukan

latihan.

Upaya yang harus dilakukan pada batas Era Komputerisasi

Dunia digital tidak hanya menawarkan peluang dan

manfaat besar bagi publik dan kepentingan bisnis. Namun juga

memberikan tantangan terhadap segala bidang kehidupan untuk

meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam kehidupan.Penggunaan

bermacam teknologi memang sangat memudahkan kehidupan,
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namun gaya hidup digital pun akan makin bergantung pada

penggunaan ponsel dan komputer. Apapun itu, kita patut bersyukur

semua teknologi ini makin memudahkan, hanya saja tentunya

setiap penggunaan mengharuskannya untuk mengontrol serta

mengendalikannya. Karena bila terlalu berlebihan dalam

menggunakan teknologi ini kita sendiri yang akan dirugikan, dan

mungkin juga kita tak dapat memaksimalkannya. Perkembangan

teknologi yang begitu cepat hingga merasuk di seluruh lini

kehidupan sosial masyarakat, ternyata bukan saja mengubah

tatanan kehidupan sosial, budaya masyarakat tetapi juga kehidupan

politik. Kecanggihan teknologi yang dikembangkan oleh manusia

benar-benar dimanfaatkan oleh para politisi yang ingin meraih

simpati, dan empati dari masyarakat luas. Untuk menaikan

elektabilitas dan popularitas dapat dilakukan dengan fasilitas

digital seperti salah satunya smartphone sekarang dengan di

sediakan fitur/aplikasi yang canggih yang berhubung langsung ke

jejaring sosial yang mampu menghubungkan antara individu yang

satu dengan yang lainnya, antara satu kelompok dengan kelompok

lainnya bahkan negara yang memberikan dampak besar dalam

politik moderen. Mekanisme elektronik juga telah mengubah

aktivitas dalam pemilihan seperti kampanye berbasis internet,

website-website, e-mail dan podcast. Hal ini menjadi fasilitas bagi

para kandidat dan partai-partai politik sebagaii sarana yang cepat

dan murah untuk mengirim pesan kepada audiens, yang

memungkinkan mereka untuk merekrut para sukarelawan
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kampanye dan menggalang dana-dana kampanye, penggunaan

media digital Smartphone yang tehubung dengan jejaring sosial

sangat efektif terutama dalam menjangkau masyarakat muda, yang

sering kali merupakan segmen masyarakat yang paling sulit untuk

dilibatkan melalui strategi-strategi konvensioanal.

Sisi lain dari wajah baru dan kekuasaan politik di era

digital juga untuk dimanfaatkan sebagai alat penyebaran ideologis

secara sistematis untuk mencari dukungan dan sekaligus

perkembagaan nilai-nilai ideologis itu, dan sisi lain sebagai alat

untuk mesin-mesin propoganda, bagaimana para politisi berusaha

untuk mempertahankan kekuasaan dengan menampilkan citra baik

dan menyembunyikan citra negatif untuk mendapat dukungan dari

publik. Dalam bidang sosial budaya, era digital juga memiliki

pengaruh positif dan dampak negatif yang menjadikan tantangan

untuk memperbaikinya. Kemerosotan moral di kalangan

masyarakat khususnya remaja dan pelajar menjadi salah satu

tantangan sosial budaya yang serius. Pola interaksi antar orang

berubah dengan kehadiran teknologi era digital seperti komputer

terutama pada masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas.

Komputer yang disambungkan dengan telpon telah membuka

peluang bagi siapa saja untuk berhubungan dengan dunia luar

tanpa harus bersosial langsung. Dalam bidang pertahanan dan

keamanan penggunaan teknologi di era digital berperan dalam

membantu pertahan dan keamanan nasional. Lembaga militer

diantaranya, telah menempatkan teknologi informasi sebagai salah
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satu senjata yang mendukung kekuatan dan persatuan organisasi.

Sejalan dengan kekhasan organisasi militer yang selalu menuntut

kecepatan dan ketepatan informasi sebelum mengambil sebuah

keputusan (perumusan strategi), penerapan teknologi digital sangat

mendukung program tersebut. Teknologi informasi telah

berpengaruh pada perubahan strategi militer. Tantangan dalam

bidang pertahanan seperti menghadapi ancaman dari luar yang

bersifat maya seperti aktifitas hacker yang bisa merusak sistem

situs pertahanan Indonesia menjadi perhatian serius. Teknologi

digital dikombinasikan dengan teknologi perang lainnya

memungkinkan untuk menciptakan jenis perang yang secara

kualitatif seperti penggunaan robot perang. Dalam bidang

teknologi informasi sendiri, tantangan nyata pada era digital

semakin kompleks karena berbagai bidang kehidupan membawa

pengaruh-pengaruh yang bisa membuat perubahan di setiap sisi.

Teknologi informasi merupakan bidang pengelolaan teknologi dan

mencakup berbagai bidang (tetapi tidak terbatas) seperti proses,

perangkat lunak komputer, sistem informasi, perangkat keras

komputer, bahasa program, dan data konstruksi. Setiap data,

informasi atau pengetahuan yang dirasakan dalam format visual

apapun, melalui setiap mekanisme distribusi multimedia, dianggap

bagian dari teknologi informasi. Teknologi informasi memfasilitasi

bisnis dalam empat set layanan inti untuk membantu menjalankan

strategi bisnis: proses bisnis otomatisasi, memberikan informasi,

menghubungkan dengan pelanggan, dan alat-alat produktivitas.
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Tantangan dalam bidang teknologi informasi sangat banyak seperti

memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan

efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan.

Upaya Yang Harus di Lakukan pada Era Digital

Era digital harus disikapi dengan serius, menguasai, dan

mengendalikan peran teknologi dengan baik agar era digital

membawa manfaat bagi kehidupan. Pendidikan harus menjadi

media utama untuk memahami, mengusai, dan memperlakukan

teknologi dengan baik dan benar. Anak-anak dan remaja harus

difahamkan dengan era digital ini baik manfaat maupun

madlaratnya. Orang tua harus pula difahamkan agar dapat

mengonrol sikap anak-anaknya terhadap teknologi dan

memperlakukannya atau menggunakannya dengan baik dan benar.

Pengenalan tentang pemanfaatan berbagai aplikasi yang dapat

membantu pekerjaan manusia perlu dikaji agar diketahui manfaat

dan kegunaannya serta dapat memanfaatkannya secara efektif dan

efisien terhindar dari dampak negatif dan berlebihan. Demikian

juga pemerintah melakukan kajian mendalam era digital ini dalam

berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan

atau keamanan serta teknologi informasi.

Namun disisi lain dunia anak sangat memprihatinkan

khususnya pada perubahan karakter dan mental. Sikap anak-anak

yang agresif dan kekerasan fisik sering disaksikan dalam pergaulan

dengan sesamanya merupakan fenomena yang saling berhubungan.
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Pemberitaan anak SD yang melakukan bullying dengan unsur

kekerasan fisik sering muncul ditelevisi dan media online sebagai

salah satu akibat dari game online dengan unsur kekerasan. Akses

terhadap pornografi dan pornoaksi membuat anak mengalami

perubahan mental yang mengkhawatirkan khususnya pada

pergaulannya yang mengarah pada seks bebas. Merosotnya nilai

moral pada anak memang menjadi keprihatinan serius pemerintah

dan masyarakat, namun di era serba digital sekarang dengan arus

teknologi infomasi yang sulit dibendung menjadikan persoalan

tersebut tidak sederhana. Media yang tanpa kontrol dapat dengan

mudah mencuci otak anak melalui game online. Anak lebih tertarik

pada handphone (android-nya) dari pada permainan tradisional,

dongeng, dan lagu-lagu anak yang sarat dengan pendidikan.

Bahkan iklan barang haram seperti miras dan nakotika dikemas

secara menarik bagi anak melalui internet dalam bentuk game

online menambah kompleksitas persoalan moralitas anak. Pada era

tahun 80an sering djumpai anak-anak bermain diluar rumah

berinteraksi dengan kawan sebayanya dengan asyiknya bermain

permainan tradisional yang sarat dengan pesan kejujuran, gotong

royong, percaya diri, dan amanah. Suasana tersebut sangat cocok

dengan pertumbuhan mental anak yang harus ditananamkan nilai-

nilai moral. Sekarang lagu-anak yang polos, alami, dan riang sudah

jarang dinyanyikan, padahal lagu anak salah satu metode efektif

dalam pendidikan karakter dengan syair-syair yang disesuaikan

psikologi anak. Model pendidikan berbasis permainan tradisional
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sudah jarang diperkenalkan kepada anak-anak. Mereka lebih

banyak berinteraksi dengan dunia maya seperti game online,

facebook, dan internet.

Keseringan dengan gadget-nya anak bisa menjadi

bersikap anti sosial dan kurang percaya diri sebab banyak

mengurung diri dalam kamar karena asyik dengan handphone dan

game online. Akibatnya dapat menggerus nilai kepekaan sosial,

kepedulian,dan empati pada sesama. Karakter egoisme dan keras

kepala bisa merasuki anak jika terlalu sering berinteraksi dengan

game online. Apalagi unsur kekerasan dan sadisme sering menjadi

game favorit anak, tentunya hal itu secara tak sadar anak akan

meniru aksi pada game dan mengaplikasikannya pada dunia nyata

saat bergaul dengan teman dan keluarganya. Anak memelukan

pendampingan ekstra (parenting) dari orang tua agar terhindar dari

isu-isu yang dapat menyesatkan anak. Orang tua juga harus bisa

profesional saat mendidik seperti tidak memperlihatkan kepada

anak hal-hal yang sesuai dunianya seperti kekerasan pisik karena

akan segera ditiru. Usia dini adalah usia meniru, dan orang tua

adalah „model‟ bagi anaknya sehingga keluarga adalah ujung

tombak dalam perkembangan sosio-emosinya.

Hal yang tidak kalah penting adalah dalam memberikan

kasih sayang kepada anak dilakukan dengan benar dan tidak

berlebihan dan pula tidak kurang. Berikan pelayanan dan kasih

sayang secara proporsional pada anak dan memberikan pula
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pendidikan yang proporsional sesuai dengan perkembangan

alamiahnya. Salah satu solusi untuk pendidikan anak di era digital

adalah model parenting immun selfer. Model parenting immun

selfer adalah model pendampingan anak yang efektif khususnya

dalam parenting penggunaan perangkat teknologi seperti gadget.

Memberi sistem imun pada anak sangat penting dikarenakan orang

tua tidak setiap saat dapat berada disamping anak. Ia bergaul

dengan temanya yang kadang memamerkan informasi (pornografi)

yang memang tak layak baginya. Melalui model parenting immun

dan pendekatan kasih sayang dan penyadaran diri, anak

mempunyai filter dan imuns ketika tidak berada disekitar orang tua.

Orang tua harusnya menanamkan nilai selektif diri pada anak

misalnya mengenai mana informasi dan akses berita apa yang baik

dan sesuai dengan diri anak. Pendidikan dan penerapan agama

dalam keluarga memegang peranan penting dalam parenting

immun. Seperti meberlakukan waktu beribadah, waktu belajar, dan

waktu santai secara proporsional. Dalam hal ini orang tua disini

harus tegas bila mengenai pendidikan agama atau akidah anak dan

tak bisa ditolelir bila anak menolak misalnya untuk mengaji dan

beribadah. Penanaman pendidikan akidah dan akhlak harus disertai

contoh konkret yang bisa mereka saksikan dan masuk pemikiran

anak, sehingga penghayatan mereka didasari dengan kesadaran

rasional. Melalui pengalaman yang utuh melalui pengamatan,

mendapat penjelasan, dan mengalaminya maka menjadi mudah

dalam menanamkan nilai akhlak dan karakter. Orang tua adalah



Pendidikan Global Berbasis Teknologi Digital Di Era Milenial ~@UnisriPress2022

135

tokoh idola dikeluarga sosok pahlawan yang penuh kasih sayang.

Dengan demikian upaya untuk menghasilkan generasi emas akan

dengan mudah dilaksanakan. Semakin canggihnya teknologi digital

masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia, dan telah

melahirkan berbagai macam teknologi baru yang semakin maju.

Teknologi pada era digital ini membawa banyak manfaat dari

berbagai bidang seperti politik, eknomi, sosial budaya, pertahanan

atau keamanan serta teknologi informasi, namun tidak dipungkiri

setiap pemanfaatannya memiliki tantangan.

Berkembangnya barang-barang seperti televisi satelit,

telepon genggam dan internet menunjukkan bahwa komunikasi

global terjadi demikian cepatnya, sementara melalui pergerakan

massa semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal

dari budaya yang berbeda. Pasar dan produksi ekonomi di negara-

negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari

pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh

perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam

World Trade Organization (WTO). Peningkatan interaksi kultural

melalui perkembangan media massa (terutama televisi, film, musik,

dan transmisi berita dan olah raga internasional. Saat ini, kita dapat

mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru

mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya

dalam bidang fashion, literatur, dan makanan. Berkembangnya

mode berskala besar seperti pakaian, film, turisme dan pariwisata,

imigrasi dari suatu negara ke negara lain, event-event berskala
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global, seperti olimpiade, dan lain-lain. Penyebaran prinsip

multikebudayaan (multiculturalism), dan kemudahan akses suatu

individu terhadap kebudayaan lain di luar kebudayaannya.

Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan

hidup, krisis multinasional, inflasi regional dan lain-lain.

Fenomena baru dalam era globalisasi ini adalah

bertemunya budaya timur dan barat yang diharapkan dapat

melahirkan peradaban baru di kedua belah pihak. Akibat adanya

kemajuan ini manusia mampu mengambil segi-segi positif dari

semua budaya yang diterimanya guna memperkaya unsur-unsur

budaya yang telah ada. Pihak yang berada di belahan timur

mendapat pemahaman rasionalis barat, sedangkan yang berada di

belahan barat dapat mempelajari dan menyerap nilai-nilai religius

timur. Dengan demikian, paham rasionalis dan materialis yang

berkembang pesat di barat yang ditopang oleh kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi dapat bersanding dengan spiritualitas

timur.

Meski di tengah pandemi Covid-19, ekonomi digital di

Indonesia pada tahun 2020 bertumbuh 11% dibanding tahun

sebelumnya. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dibanding

Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Hal tersebut

didorong oleh perubahan perilaku masyarakat di masa pandemi.

Masyarakat yang lebih banyak beraktivitas di rumah lebih memilih

melakukan less contact economy seperti berbelanja daring, dan
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melakukan aktivitas pekerjaan melalui pertemuan virtual. Covid-19

juga membuat konsumsi produk kesehatan dan daya tahan tubuh

meningkat.

Sebagai generasi penerus bangsa serta agen perubahan,

pemuda memiliki peran yang penting dalam proses pembangunan

dan berpartisipasi untuk menyelesaikan tantangan persoalan dalam

bidang sosial dan lingkungan khususnya di era digital saat ini.

Tatangan utama generasi muda dalam perkembangan digital adalah

untuk tidak hanyut dan menjadi korban dari sisi negatif kemajuan

teknologi. Selain itu, pemuda berperan penting sebagai subjek

pembangunan dan menjadi agen perubahan untuk lingkungannya,

melalui partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan sosial-

kemasyarakatan. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas

Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)

Agus Sartono mengatakan cara untuk menghadapi tantangan pada

generasi muda yaitu membangun kepedulian sosial sejak dini.

“Saya kira yang harus menjadi kesadaran bersama pada setiap

orang tua untuk membangun kesadaran sosial terhadap anak sejak

dini dimulai dari lingkungan keluarga, sehingga nantinya anak

tidak menjadi orang yang individualistis,” ujarnya saat menjadi

narasumber pada acara Diskusi Online yang diselenggarakan oleh

Tempo, pada Kamis (28/10).
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Deputi Agus juga menambahkan, dengan adanya

penguatan literasi digital ini, diharapkan para generasi muda akan

memiliki daya tahan yang cukup dalam menghadapi bombardir

informasi negatif di berbagai platform digital yang ada. “Kemudian,

yang harus dilakukan secara bersama-sama khususnya para

generasi muda ini yaitu melalui penguatan literasi digital baik dari

sisi teknis maupun dalam etika berbudaya di dunia digital,”

jelasnya. Deputi Agus menambahkan, pemerintah perlu

berpartisipasi aktif dengan membuat regulasi terkait penguatan

literasi digital. Dengan adanya sebuah regulasi yang disepakati

bersama dapat mencegah perilaku berisiko dari pemanfaatan

teknologi informasi saat ini. "Supaya para pemuda ini nantinya

dapat membangun Negara Indonesia menjadi lebih baik

kedepannya," pungkasnya.Pada kesempatan tersebut, terdapat

narasumber lainnya yang dihadiri oleh Menteri Agama Yaqut

Cholil Qoumas, Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian

Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bonifasius Wahyu

Pudjianto, dan Direktur Jendral Politik dan Pemerintahan Umum

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar Baharudin.

Indonesia dinilai masih memiliki sejumlah tantangan yang

harus diatasi dalam era transformasi digital. Tantangan tersebut

antara lain dari sisi infrastruktur dan keamanan. Dijelaskan Deputy

Director General APNIC, Sanjaya, masih ada kesenjangan akses

terhadap teknologi di daerah-daerah. Selain itu, Indonesia dinilai

harus lebih meningkatkan keamanan agar bisa membuat
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masyarakat merasa aman ketika menjadi bagian dari transformasi

digital.“Secara sikap dan keinginan, Indonesia siap untuk

transformasi digital. Namun harus ada yang ditingkatkan seperti

akses di daerah-daerah dan proteksi keamanan. Kalau keamanan

tidak dibenahi, orang tidak akan percaya dengan transformasi

digital,”

Di masa peralihan era menuju ekonomi digital, seluruh

elemen masyarakat perlu bersiap agar mampu bersaing di level

tertinggi. Inilah beberapa kiat ala Telkom University untuk

mewujudkan hal tersebut.“ Sejak memasuki dekade kedua abad ke

21, perkembangan industri digital di seluruh dunia mengalami

pertumbuhan yang sangat pesat. Sebagai gambaran, Datareportal

melaporkan bahwa saat ini tidak kurang dari 60% populasi

manusia di bumi atau sekitar 4,6 miliar orang sudah menggunakan

internet setiap harinya.

Pengaruh industri digital pada akhirnya turut berdampak

ke semua lini industri, termasuk industri kreatif dan industri riil,

seperti bisnis retail dan makanan. Hal ini menjadi pertanda kuat

dari kemunculan era ekonomi digital yang mungkin akan mencapai

puncaknya dalam beberapa tahun ke depan. Dari sudut pandang

ekonomi makro, perkembangan ekonomi digital pun memberi

dampak besar terhadap kondisi ekonomi global secara keseluruhan.

Hal ini tidak lepas dari pertumbuhan arus perdagangan

internasional dan aliran modal yang kian deras. Sementara itu, dari
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sudut pandang ekonomi mikro, persaingan di era ekonomi digital

menjadi kian sengit karena siapa pun kini bisa ikut bersaing di

dalamnya.

Perkembangan ekonomi digital membuat pemerintah mulai

menggaungkan revolusi teknologi 4.0. Sayangnya, sebelum bisa

beranjak ke tahapan yang lebih tinggi, diperlukan edukasi yang

mendetail dan menyeluruh ke seluruh elemen masyarakat, serta

peremajaan infrastruktur yang memadai. Pasalnya, selain masih

banyak warga Indonesia yang “buta teknologi”, kualitas

infrastruktur dasar di negara ini masih terbilang agak tertinggal

dibandingkan negara lain, bahkan untuk level ASEAN. Sebagai

gambaran, kecepatan internet di Indonesia saat ini duduk di

peringkat 113 dunia, jauh di bawah negara ASEAN lain seperti

Singapura (peringkat 14), Vietnam (peringkat 60), dan Thailand

(peringkat 61). Padahal, Jakarta Globe menyebutkan bahwa potensi

ekonomi digital di Indonesia pada tahun 2025 nanti memiliki nilai

tak kurang dari $133 miliar dollar.

Diharapkan, dalam beberapa tahun ke depan kualitas

teknologi, kecepatan, dan aksesibilitas internet di dalam negeri

dapat meningkat dengan pesat. Dengan demikian, peluang anak

bangsa untuk bersaing secara global akan makin besar. Sambil

menunggu pemerintah mengatasi persoalan infrastruktur, ada

baiknya kita fokus pada masalah lainnya, yaitu kesiapan masing-

masing individu untuk menghadapi era digital yang sudah ada di
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depan mata. Sudah ada banyak usaha untuk mengembangkan

kualitas SDM dalam negeri, seperti perluasan pendidikan vokasi

dan peningkatan peran lembaga pendidikan melalui peremajaan

kurikulum dan materi ajar supaya para siswa memiliki kompetensi

mumpuni di bidang teknologi. Telkom university adalah salah satu

lembaga pendidikan yang fokus menyiapkan para mahasiswanya

agar bisa bersaing di era ekonomi digital. Selain menyediakan

jurusan yang berkaitan langsung dengan hal tersebut, seperti

jurusan Teknik Informatika dan Manajemen Bisnis

Telekomunikasi dan Informatika, universitas dengan akreditasi A

ini juga siap menghasilkan talenta-talenta digital melalui beragam

program, seperti Digital Talent Scholarship dan kolaborasi Open

RAN (Radio Access Network) bersama Kemenkominfo.

Revolusi Industri 4.0 mendorong berbagai negara di dunia

buat terus berinovasi dalam ranah perekonomian digital.

Melakukan penemuan dan mengikuti perkembangan yang terdapat

memang tidak selalu mudah. ada aneka macam macam tantangan

yg dihadapi melalui taktik-seni manajemen yg terpola. buat perkara

pada tanah air, terdapat 5 tantangan pada investasi digital ekonomi

pada Indonesia saat ini. Berikut pada antaranya yg perlu kamu

ketahui.

Cyber Security

Cyber security masih menjadi tantangan primer di banyak

sekali negara pada hal perekonomian digital. Begitu jua dengan
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investasi digital ekonomi Indonesia. menjadi negara berkembang

yang mempunyai peluang besar , Indonesia memiliki arus transaksi

online yg semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini akan

menjadi celah baru bagi pihak yg tidak bertanggung jawab buat

melakukan penyerangan terhadap global cyber. Bahkan negara kita

pernah menerima 1.225 miliar serangan cyber setiap harinya. galat

satu bentuk serangan cyber ini artinya ransomware yg bisa

menyerang website yang bergerak di perekonomian digital. kasus

yang dapat dijadikan pelajaran adalah bagaimana ransomware

dapat membobol bank sentral Bangladesh serta Malaysia.

Akibatnya, kerugian yg cukup akbar pun tidak bisa dihindari. sang

karena itu, krusial bagi pemerintah membentuk sistem keamanan

internet tingkat tinggi guna menjaga transaksi dan investasi

Ekonomi digital.

Persaingan yang semakin ketat

Perekonomian digital juga membawa persaingan pasar

semakin ketat. Berkembangnya e-commerce seolah menjadi keran

masuknya produk-produk dari negara lain ke Indonesia

menggunakan praktis. Akibatnya, produk-produk lokal pun Jika

tidak berkembang akan tergerus oleh produk asal negara lain yg

cenderung dijual dengan harga terjangkau. contohnya saja

membanjirnya produk-produk berasal Cina, Singapura, juga Jepang.

Ditambah lagi sat ini masih minim produk dari UMKM yg masuk

pada ranah e-commerce. di sinilah dibutuhkan adanya sinergi

berasal pihak pemerintah juga partikelir agar produk lokal ini dapat
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bersaing. Baik melalui pembinaan hingga donasi inovasi agar pada

masa mendatang produk lokal dapat menikmati laba berasal adanya

investasi digital ekonomi Indonesia.

Pembangunan asal daya manusia

Tantangan selanjutnya dalam menghjadapi investasi

digital ekonomi Indonesia ialah tentang asal daya insan. Hal ini

tentu menjadi PR bagi pemerintah pada negara-negara berkembang

seperti Asia Tenggara, termasuk juga di Indonesia. pada tahun

2017, sebagaimana dilansir asal Kompas.com, Google menjelaskan

bahwa di Asia Tenggara asal daya profesional pada mendongkrak

pertumbuhan ekonomi digital masih minim. mirip pekerjaan rumah

pada negara-negara berkembang, tenaga kasar masih mendominasi

sumber daya pada hal sistem perekonomian. Tantangan ini

memang tidak bisa diselesaikan pada saat singkat. keliru satu

pemecahannya merupakan pemerintah lagi-lagi wajib bekerja sama

dalam mengedukasi rakyat dan mempersiapkan sistem pendidikan

yg sinkron dengan perkembangan zaman Bila ingin mempunyai

daya saing yg baik dalam menghadapi ekonomi digital saat ini.

Memang harus diakui, era digital adalah keniscayaan.

Namun demikian, menurut hemat penulis, era digital tetap perlu

diimbangi dengan sisi humanisme KBM. Interaksi antara guru

dengan murid, maupun anak didik dengan teman sebayanya perlu

untuk dipertahankan. Agar guru tidak kehilangan feel of interaction.

Agar anak didik tidak kehilangan nilai-nilai sosial yang terbentuk
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dari interaksi di sekolah. Agar orang tua pun tetap mendapatkan

jaminan bahwa anak-anaknya mendapatkan masa-masa dan

momentum di usia pendidikannya serta nilai-nilai moral-etika dari

para tenaga pendidik.

Dunia boleh berubah. Era digital telah datang dan harus

dihadapi. Pandemi pun telah mengajarkan kepada kita bahwa

digitalisasi merupakan suatu keniscayaan. Namun, pendidikan

tatap muka tetap harus diberikan secara proporsional. Agar

marwah belajar mengajar tidak kehilangan jati dirinya. Agar anak-

anak kita, generasi penerus tetap bisa berinteraksi dengan guru

maupun teman-teman sebaya. Agar mereka tidak kehilangan nilai-

nilai sosial, baik itu interaksi, kolaborasi, maupun intimasi dengan

teman maupun gurunya. Seperti petuah bijak yang dikatakan BIll

Gates, salah satu pendiri Microsoft, bahwa teknologi hanyalah alat.

Dalam hal membuat anak-anak bekerja sama dan memotivasi

mereka, guru adalah yang paling penting.

Dunia digital mengalami perubahan yang sangat cepat

dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tidak menghalangi sebagian

pelaku usaha untuk menerapkan strategi digital dalam menjalankan

usaha mereka. Namun, hal ini tidak berlaku bagi semua pihak,

dimana masih terdapat sebagian pelaku usaha yang merasa ragu

dan khawatir dengan konsekuensi dari penerapan strategi ini. Tidak

heran bila banyak manajer risiko mengambil kebijakan untuk

memperlambat perjalanan digital dalam organisasinya. Apakah
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kebijakan ini merupakan hal yang tepat untuk dilakukan? Untuk

dapat menjawab pertanyaan ini, perlu dilakukan analisa secara luas

dan menyeluruh mengenai risiko transformasi digital itu sendiri.

Analisa dalam laporan yang dikeluarkan PwC melihat kesuksesan

dari organisasi yang terbukti mampu mengatasi risiko-risiko yang

berkaitan dengan aktivitas digital yang dijalankan. Hasil laporan

tersebut menunjukkan bahwa organisasi yang sukses di dunia

digital ternyata memiliki strategi yang tepat dalam menghadapi

transformasi digital. Strategi dalam menghadapi transformasi

digital tersebut adalah: 1. Membuat rencana digital secara

komprehensif. Setiap organisasi yang ingin sukses dalam

menghadapi transformasi digital perlu membuat rencana digital

yang rinci dan komprehensif. Rencana tersebut memuat tujuan

akhir yang ingin dicapai, target jangka panjang maupun jangka

pendek, serta matriks yang dipergunakan untuk mengukur

efektivitas strategi digital yang dijalankan. Semua aspek

perencanaan tersebut harus berjalan beriringan dengan aspek lain

dari organisasi tersebut. Perencaanan yang matang akan membantu

organisasi untuk tetap berada di jalur yang tepat sepanjang

perjalanan digital mereka.

Perekrutan SDM yang tepat Untuk dapat mengimbangi

perkembangan dunia digital yang begitu cepat dibutuhkan SDM

yang memiliki skill dan kemampuan yang tepat. Perekrutan SDM

yang memiliki skill dalam hal penguasaan AI atau kecerdasan

buatan, kemampuan dalam hal programming robotic, atau
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kemampuan teknis lain seperti pengembangan model analitik perlu

dilakukan untuk memastikan organisasi tersebut tidak ketinggalan

dalam aspek digital.

Menggunakan teknologi yang tepat dan sesuai kebutuhan

Pemanfaatan teknologi sebagai menjalankan usaha menjadi salah

satu strategi dalam menghadapi transformasi digital. Contoh dari

pemanfaatan teknologi ini adalah penggunaan program RPA untuk

menjalankan tugas rutin seperti pengambilan data, penggunaan

kecerdasan buatan untuk melakukan tes populasi, dan juga

menggunakan Internet of Things (IoT) untuk melakukan asesmen

terhadap resiko yang dapat muncul setiap saat dalam proses

menjalankan usaha. 4. Pemanfaatan data real time Teknologi

digital memungkinkan para pelaku usaha dan pemilik usaha untuk

mendapatkan data secara real time. Data ini dapat dimanfaatkan

untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan hasil

asesmen terhadap dampak yang mungkin terjadi, resiko yang harus

dihadapi, serta waktu yang tepat untuk melaksanakan keputusan

tersebut.

Membangun komunikasi antara pengambil keputusan

dengan pelaku dunia digital Sebuah strategi digital dapat

diterapkan saat telah mendapat persetujuan dari para pengambil

keputusan. Oleh karena itu, perlu dibangun komunikasi antara para

pengambil keputusan dan para pelaku dunia digital dalam

organisasi yang sama. Komunikasi ini dapat dilakukan dengan
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berbagai cara mulai dari bekerja sama dalam mengembangkan

strategi risiko atau memberi laporan berkala mengenai risiko dari

setiap strategi digital yang akan diambil. 6. Penggunaan matriks

risiko yang tepat Setiap aksi atau strategi digital yang diterapkan

dalam sebuah organisasi memiliki risiko masing-masing.

Penggunaan matriks risiko menjadi hal yang krusial, untuk melihat

seberapa besar risiko yang dihadapi. Dengan memahami risiko

yang ada, para pengambil kebijakan dapat menjadi lebih proaktif

dalam mengambil tindakan pencegahan atau penanggulangan

risiko tersebut. Transformasi digital adalah hal yang pasti terjadi.

Organisasi yang tidak siap dalam menghadapi transformasi

tersebut akan menghadapi masalah besar di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, setiap organisasi perlu mempersiapkan diri dalam

menghadapi perubahan tersebut dengan cara yang tepat.

Pada globalisasi 1.0, teknologi yang ada menggunakan

tenaga kuda, tenaga uap, tenaga angin, tenaga air, dan seterusnya.

Aktor utama pada masa ini adalah negara, yaitu bagaimana negara-

negara yang ada menembus batas dinding mereka masing-masing

untuk saling menjalin kerja sama dengan negara lain demi

memenuhi kebutuhan hidup. Lalu pada sekitar tahun 2000 kita

memasuki masa globalisasi 3.0 yang di dalamnya kehidupan

manusia diwarnai penggunaan teknologi digital. Pada masa ini

dunia menyusut dari ukuran kecil menjadi ukuran sangat kecil.

Aktor utama pada masa ini adalah individu-individu dan
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kelompok-kelompok kecil terkonvergensi dengan internet dan

saling terhubung di dunia digital.

Karena itu, dengan menggunakan perspektif McLuhan dan

Friedman di atas, penulis menyimpulkan bahwa kita sekarang telah

masuk ke sebuah global home yang lebih kecil lagi dari pada

global village. Masa yang di dalamnya kita semua bisa saling

berkomunikasi layaknya sebuah keluarga dalam satu rumah kecil,

padahal kita tidak saling kenal sebelumnya bahkan berjauhan, baik

ruang dan waktu. Dengan penjelasan di atas, tampak secara nyata

bahwa teknologi membawa dampak signifikan bagi arah dan laju

kehidupan manusia. Pada era digital, kehidupan manusia di-warnai

dengan berbagai ke-mudahan. Hal-hal terlihat sulit bahkan

mungkin mustahil di-lakukan pada masa sebe-lum-nya, kini

menjadi nyata. Kemudahan-kemudahan yang ada berkat teknologi

digital ini telah memengaruhi perilaku manusia. Manusia akan

sangat terlihat sibuk dengan smart-phonenya karena hampir semua

urusan kehidupannya dibantu dengan gadget.

Lebih jauh, pengaruh yang diberikan teknologi digital

tidak hanya sebatas mempermudah aktivitas manusia, tapi juga

memengaruhi pola pikir (mindset) manusia yang kini lebih

cenderung bercorak personal sentris. Namun dalam skala makro,

personalisasi ini tidak menunjukkan perilaku antisosial, justru

sebaliknya, terbentuklah sosialitas baru. Hal ini selaras dengan

pandangan Manuel Castells yang dalam artikel The Impact of the
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Internet on Society: A Global Perspective menggambarkan adanya

peningkatan hubungan antara penggunaan internet dengan

bangkitnya social autonomy. Semakin sosial seseorang, semakin

mereka menggunakan internet dan semakin mereka menggunakan

internet, semakin meningkat sosialitas mereka secara online dan

offline.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Dengan jumlah

penduduk yang besar, Indonesia juga tak terkecuali terkena

dampak digital ini. Hingga Maret 2017, Internet World Stats

mencatat estimasi jumlah penduduk Indonesia mencapai 263 juta

jiwa dengan jumlah pengguna internet 132 juta jiwa. Angka ini

menempatkan Indonesia pada urutan ke-5 sebagai negara dengan

jumlah pengguna internet terbesar di dunia setelah China, India,

Amerika Serikat, dan Brasil. Tingkat penetrasi internet di

Indonesia hingga Maret 2017 mencapai 50,4%, meningkat drastis

dari tahun 2016 yang tercatat 34,1%. Dengan tingkat penetrasi dan

jumlah pengguna internet seperti itu, maka sudah terbentuklah

sebuah masyarakat baru, sebuah superorganisme baru yang

diibaratkan seperti sarang lebah (meminjam istilah Mark Slouka di

atas) di Indonesia. Sayangnya, paradigma digital masyarakat belum

terbangun. Sebagian besar pengguna internet masih berfokus pada

pemanfaatan media sosial, belum didominasi dengan pemahaman

yang lebih maju bahwa dunia digital bisa dioptimalkan lebih

maksimal, tidak saja untuk berkomunikasi dalam kapasitas
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pergaulan dan persahabatan, tapi juga bisa untuk sharing

knowledge, aktualisasi diri, hingga motif bisnis dan ekonomi.

Inovasi teknologi bergerak sangat cepat sehingga kita

sering kali tidak punya waktu untuk mempertimbangkan

konsekuensi yang tidak diinginkan. Akibatnya, sulit untuk

menanggapi masalah terkait karakter seperti cyberbullying dan

sexting karena tampaknya muncul begitu saja. Tantangan kita

adalah menemukan cara untuk mengajari siswa bagaimana

menavigasi etika dari era digital yang bergerak cepat, secara sadar,

proaktif dan reflektif. Beberapa tantangan yang harus dihadapi

dalam pendidikan karakter di era digital mencakup keseimbangan,

keselamatan dan keamanan, perundungan siber, sexting, hak cipta

dan plagiarisme. Aspek keseimbangan mengharuskan guru untuk

memahami efek masa lalu, sekarang, dan kemungkinan masa

depan dari suatu teknologi. Diperlukan adanya rasa keseimbangan

antara peluang dan tanggung jawab, pemberdayaan dan kehati-

hatian, pemenuhan kepentingan pribadi dan komunitas dan

kesejahteraan global. Banyak orang mengembangkan perilaku

yang mencerminkan penggunaan teknologi yang berlebihan

(Charlton & Danforth, 2007). Penggunaan teknologi yang tidak

diatur dapat mempengaruhi dan mengondisikan hubungan dan

interaksi pribadi, terutama orang-orang muda yang perlu merasa

terhubung secara permanen ke Internet (Cuesta Cambra & Gaspar

Herrero, 2014) atau takut terputus dari teman sebayanya

(Przybylski et al., 2013).
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Aspek keselamatan dan keamanan mengharuskan guru untuk

menyadari sepenuhnya bahwa tindakan online dapat

membahayakan diri sendiri atau orang lain. Persoalan keselamatan

dan keamanan mencakup perlindungan privasi diri, penghormatan

privasi orang lain, deteksi terhadap situs online yang tidak pantas

(seperti materi seksual dan sumber daya lain yang tidak

diperuntukkan bagi anak). Keamanan online menjadi tantangan

yang dapat menentukan stabilitas dan kelancaran sistem itu sendiri.

Meskipun tingkat kepekaan dan perhatian yang lebih besar

terhadap penggunaan internet semakin meningkat, kurangnya

pengetahuan, informasi, dan perhatian dari pihak pengguna

membuat mereka rentan terhadap risiko mulai dari kehilangan data

hingga pencurian identitas digital. Program pelatihan diperlukan

untuk membalikkan situasi ini dan mempromosikan kebiasaan baik

terkait penggunaan teknologi dan jaringan. Aspek perundungan

siber (cyberbullying) mengharuskan guru untuk memahami

dampak yang berpotensi merusak dari penindasan maya dan

bagaimana hal itu melanggar prinsip-prinsip etika integritas pribadi,

kasih sayang, dan perilaku yang bertanggung jawab. Cyberbullying

baik di dalam maupun di luar sekolah, melalui teknologi,

memungkinkan privasi anak atau remaja yang di-bully terus-

menerus diserang. Baik penerima maupun pelaku adalah korban

berbagai bentuk intimidasi online (termasuk cyberbullying, sexting,

trolling, dan happy slapping) yang mengganggu perkembangan

psikologis dan pribadi mereka (Patchin & Hinduja, 2006).
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Persoalan sexting mengharuskan guru untuk memahami

konsekuensi negatif menggunakan ponsel untuk mengambil dan

mengirimkan gambar yang bersifat seksual dari diri sendiri atau

orang lain. Aspek hak cipta dan plagiarisme mengharuskan guru

untuk mengajarkan penghormatan terhadap hak kekayaan

intelektual orang lain dan merefleksikan legalitas dan etika

penggunaan materi online tanpa izin. Menggunakan ide, kata kata,

dan karya orang lain seolah-olah itu milik. sendiri disebut sebagai

plagiarisme. Namun, plagiarisme tidak selalu disengaja atau

berbahaya. Terkadang hal itu dilakukan tanpa disadari dan

disebabkan oleh kurangnya pengetahuan sebelumnya. Agud (2014)

menyatakan bahwa beberapa mahasiswa mengaku melakukan

plagiarisme dan bentuk kecurangan akademik lainnya dan

memperingatkan terhadap malpractice tersebut karena dapat

menjadi awal dari praktik curang selama karier profesional mereka.

Lonjakan teknologi digital telah memungkinkan akses ke

penyimpanan, perekaman, reproduksi, dan penyebaran konten

dalam skala besar, sehingga sulit untuk melindungi hak cipta dan

eksploitasi komersial karya dan produksi digital (Olcott et al.,

2015). Siswa perlu diajari menggunakan teknologi dan internet

secara efektif, kreatif, dan bijak. Mereka akan belajar tidak hanya

bagaimana menggunakannya, tetapi juga kapan dan mengapa,

dengan rasa aman, komunitas, keadilan, dan tanggung jawab.

Siswa akan belajar menggunakan teknologi dan internet dengan

aman dan bertanggung jawab. Sekolah harus menyediakan
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lingkungan yang aman, yang mempromosikan rasa saling

menghormati dan memotivasi siswa untuk belajar dan bertindak

secara bertanggung jawab dalam komunitas lokal dan online

mereka. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama dari rumah,

sekolah, dan komunitas siswa.

BAB IV
Dampak
Teknologi Digital
Terhadap
Pendidikan

Pendidikan sangat diperlukan untuk mengubah bobot dan

kadar potensi siswa siswi atau generasi bangsa agar tercipta

kehidupan nan bermutu dan bermanfaat untuk segala aspek

kehidupan. Pendidikan perlu didapat oleh setiap manusia yang ada
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di dunia karena dalam berkehidupan pendidikan takkan lekang oleh

waktu semua ilmu dan cara manusia dalam berkehidupan perlu

ditinjau dalam ilmu pendidikan. Manusia dituntut untuk dapat

berfikir secara baik gunanya untuk mengubah dunia dan

mengajukan kemajuan peradaban agar berkembang menjadi sebuah

kemajuan. Pada dasarnya sejak dahulu pendidikan dari masa ke

masa sudah berkembang walau dengan terbatas bata proses

memajukan pendidikan sangat pesat dan saat ini menjadi modern

dengan pengaruh modernisasi. Pendidikan Pun tak jauh dari

teknologi karena teknologi dapat menjadi segala dampak dari

pendidikan keduanya sangat berhubungan satu sama lain dan

mengalami sebuah proses perkembangan sejalan dengan

perkembangan zaman di dunia. Di dalam proses pembelajaran

seharinya juga selalu ditemui adanya pemanfaatan daripada ke

modernisasi teknologi dalam dunia edukasi, dan juga

perkembangan ini berimbas pada kemudahan guru dalam mengajar

bisa juga mengkombinasikan alat teknologi dalam suatu proses

pembelajaran dan kemudahan dapat dirasa. Namun dampak ini tak

hanya mendatangkan kemudahan dan kepositifan saja tetapi juga

menghadirkan dampak negatif tentunya.

Ditinjau dari pengamatan pada lingkup global dampak ini

terjadi pada perubahan-perubahan perilaku, etika, kebutuhan setiap

individu yang konsumtif dengan digitalisasi. Informasi yang

mudah didapat dan disebarluaskan karena mudah menembus

informasi lingkup global di seluruh penjuru dunia dan mudah bagi
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para pengguna untuk mempelajari dan meniru budaya dan

kebiasaan luar yang seringnya bertentangan dengan ketentuan di

Indonesia. Untuk itulah para pengguna diharapkan bijak dan

selektif dalam memilih dan memilah penggunaan teknologi digital

agar tidak terjadi kesesatan pikiran yang apabila diterus-teruskan

akan menjadi impact yang tidak baik dalam kelangsungan

kehidupan perlu kebijaksanaan dan sifat cerdas di setiap

penggunaanya. Karena pada dasarnya saat ini yang menggunakan

tak hanya kaula muda saja namun juga para kalangan tua juga saat

ini menggunakannya. Pentingnya penyaringan informasi yang

diperoleh dapat berimbas pada kedinamisan. Karena apabila

semuanya tak disaring dan dibiarkan masuk begitu saja akan

merusak atau menyebabkan kerusakan moralitas pada bangsa.

Bangsa akan mengalami kecacatan moral tentunya.

Dewasa ini pendidikan rasanya semakin masa ke masa

berkembang dan semakin maju mengikuti pergerakan perubahan

dunia. Dunia yang semakin harinya sangatlah modern dan semua

hal dapat kita dapatkan semudah kita membalikkan telapak tangan

saat ini bisa sangat mudah didapatkan. Oleh karena itu di era

digitalisasi saat ini semua dilakukan secara online. Dari yang

terdahulu semua rasanya sulit dan perlu dicari dengan jauh juga

terbatas berdaya guna, Akan tetapi sangat berlainan dengan masa

sekarang dimana semua bisa diperoleh hanya dengan bermodalkan

sinyal dan internet saja. Praktis tentu saja karena semua mudah

untuk diperoleh hal yang dahulunya tak mungkin saat ini menjadi
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mungkin dibuat, diperoleh dan diciptakan. Tentu saja tak hanya

terasa berdampak pada kemajuan kehidupan namun juga pada

pendidikan yang merasakan dampak dari kemajuan teknologi

digital tersebut. Dalam pendidikan pun juga tak luput dari dampak

teknologi digital ini. Segalanya saja dapat kita peroleh dengan

mudah dan hal itu juga termasuk dalam sistem pendidikan yang

dari tahun ke tahun juga semakin maju. Kemajuan ini tidak juga

dapat terhindarkan semua berjalan dengan proses yang inovatif dan

berkemajuan. Dahulu kala pendidikan masih sangat tradisional

sekali jauh sekali dari kata modern. Susahnya mencari informasi,

berita, atau mencari berita global dahulu tak dapat dirasa namun

sekarang semua sangat mudah. Teknologi digital rasanya sangat

berkembang dapat dilihat dari anak anak dahulu dengan anak anak

zaman sekarang tentunya sangat berbeda. Perbedaan tersebut

dikarenakan oleh teknologi, Anak anak dahulu hanya bermain

permainan tradisional tak ada yang memegang handphone karena

jarang nya benda tersebut di masa lalu namun saat ini anak anak

mana yang tidak tahu dengan gadget semua anak pasti tahu dan

kemungkinan memiliki barang tipis tersebut.

Pada segi proses pembelajaran teknologi sangat

mempermudah baik bagi pengajar maupun peserta didik. Semua

dipermudah oleh kemudahan dan kemodernasian yang semua

sangat mudah. Pada masa ini dalam segi media pembelajaran pun

juga dipermudah dengan adanya inovasi dari teknologi contoh

yang dapat kita lihat disini adalah Pendidik saat ini juga dapat
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menggunakan media teknologi sebagai pembelajaran yang dulunya

hanya menggunakan papan tulis sebagai media dalam menyampai

materi namun sekarang menggunakan sebuah kemajuan teknologi

yaitu layar proyektor yang dengan canggihnya dapat memancarkan

materi dari perangkat komputer ke layar yang dapat mempermudah

dalam pembelajaran. Peserta didik tak hanya diberi sebuah

penjelasan secara lisan namun juga diberi gambaran seperti

paparan sebuah video visualisasi gambar yang menunjang peserta

didik dalam merangsang pemahaman. Dan juga saat ini apabila

mencari referensi buku peserta didik tak perlu mencari cari

diberbagai banyaknya buku namun bisa dicari dalam gadget.

Kemudahan itu semua yang saat ini dirasakan dan memanglah

sangat mempermudah dalam segala aspek kehidupan apalagi aspek

pendidikan sangat maju dan modern.

Teknologi digital dan pendidikan merupakan kesatuan

yang saling mengkombinasi dengan dampak-dampak kemudahan

dan kepraktisan yang memudahkan bagi setiap penggunanya. Perlu

selalu dikembangkan dan diberi inovasi yang selalu update dengan

menilik berbagai perkembangan yang ada di lingkup global karena

apabila berkembang dan hendak menjadikan sesuatu peristiwa

yang sangat luar biasa memukau. Di Indonesia khususnya

pendidikan masih sedikit kurang berkembang dari negara lain dan

dapat dilihat karena dari segi teknologinya berbeda dengan negara-

negara lain misalnya di Jepang yang sudah sangat modern

pendidikan bermediakan teknologi digital. Dan para siswa disana
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dilihat dari segi kecerdasan dan kemajuan di sana anak-anaknya

sudah sangat berfikir kedepan tak tertinggal oleh kemajuan zaman.

Dan negara negara berkembang lainnya juga sangat sudah pesat

perkembangan digitalisasinya. Era Digital merupakan masa dimana

semua dapat dengan mudahnya kita dapat. Pemerolehan informasi

bagi informasi di dunia maupun didalam negeri semuanya mudah

didapat dan juga menyebarkan informasi sangat efektif tidak

menggunakan cara yang rumit dan memakan waktu. Bertukar

pesan dari satu orang ke orang lain mudah dengan perbedaan

waktu di lokasi pun juga dapat dilakukan. Semua karena teknologi

digital yang canggih nan juga modern.

Kemudahan dalam Lingkup pendidikan adalah dengan

terobosan pembelajaran juga dapat dilakukan secara daring atau

dari internet menggunakan media perangkat elektronik seperti

komputer, handphone atau perangkat lainnya yang memudahkan

pembelajaran. Siswa juga dimudahkan dalam mencari materi

pembelajaran karena didalam kemajuan teknologi digital terdapat

banyaknya cara mudah dalam mencari ilmu. Terdapat internet yang

dapat mengakses semua informasi ilmiah dari segala aspek. Hal ini

menjadikan siswa atau pelajar dengan mudahnya dapat

mengeksplor segala informasi yang mereka butuhkan. Dan juga

dalam mencari keterampilan prestasi pelajar juga dapat mencari

menggunakan media digital. Hanya bermodalkan sinyal yang

berfungsi untuk mencari segala yang dibutuhkan sangat

memudahkan.
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Kemajuan teknologi digital ini rasanya selalu berkembang

tak hanya tahun ke tahun namun di setiap waktunya teknologi ini

berkembang dan terus bertambah inovatif. Hal ini memunculkan

banyak pengaruh dapat menjadi pengaruh positif, apabila

digunakan dengan bijaksana dan dapat juga menjadi pengaruh

negatif, apabila digunakan dengan berlebihan dan digunakan untuk

berbuat kejahatan. Disinilah peran dari pendidikan itu berguna

untuk menguatkan agar teknologi digital ini tak mendominasi

kehidupan saja namun juga digunakan secara cerdas dan cermat

dan tak merusak generasi bangsa karena dampak dari penggunaan

tersebut. Pendidikan ada untuk mencerdaskan dan mendidik

peserta didik agar dapat menjadi generasi yang berkemajuan dan

dapat menciptakan kemajuan dalam segi digital tak hanya dapat

menjadi pengguna saja namun juga dapat menjadi pencipta dan

penemu teknologi digital. Mampu juga dalam mengisi dinamika di

dalam kecanggihan teknologi digital ini agar bangsa ini tak

tertinggal dari negara-negara lain tak lain dan tak bukan ini karena

hadirkan peran kuat dari pendidikan itu sendiri. Semuanya dapat

berjalan dengan lancar dan seimbang karena berkolaborasi menjadi

satu kesatuan yang luar biasa bagi dunia global. Seluruhnya

dihasilkan oleh pemikiran pemikiran yang didasari oleh ilmu

pendidikan bahkan para penemu penemu teknologi terkemuka

didunia pun juga menggunakan dasar ilmu pendidikan. Ilmu

pendidikan akan melahirkan pikiran yang dapat berguna untuk
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jangka panjang, Untuk itulah teknologi digital dan pendidikan

adalah bom bagi perkembangan dunia global.

Namun dilihat dari kacamata kesamarataan teknologi

digital ini belumlah menyeluruh masih banyak negara negara yang

belum berkembang teknologi digitalnya karena minimnya ilmu

pendidikan dari negara tersebut. Bagaimana seluruh dunia dapat

merasakannya disinilah bisa dilihat pentingnya ilmu pendidikan

dalam pembangunan dan penciptaanya. Susahnya dalam

pengaksesan teknologi digital merupakan landasan bagi mengapa

perataannya tak merata karena aksesnya sulit didapat perlu

menggunakan media dan suatu terobosan teknologi. Upaya upaya

untuk mendapatkan suatu kemodernisasian yang menyeluruh bagi

seluruh dunia global dan peminimalisiran dampak dampak negatif

dari pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan dari adanya

pengaruh teknologi digital. Karena akan besar kemungkinannya hal

ini menjadi boomerang bagi generasi muda di dunia. Kebijakan

dalam penggunaan salah satu kunci penting dari hal ini apabila

dilakukan secara berlebihan pun tidak akan baik. Segala Upaya

Pun dilakukan agar teknologi digital menjadi kebaikan dan manfaat

yang luar biasa bagi global. Segalanya menjadi canggih dan

berkemajuan dan berimbas bagi tatanan pendidikan yang dari

waktu ke waktu berkembang pesat.

Peran orang tua juga sangatlah dibutuhkan di dalam

penggunaan teknologi digital. Media ini digunakan dalam
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kemudahan pembelajaran pendidikan namun peran orang tua

dirumah merupakan elemen penting yang tak boleh dilupakan.

Anak dengan leluasa membuka dan berselancar di dunia

digitalisasi apabila peran orang tua tak bijak dan tak memantau

akan menjadi sebuah kenegatifan dan unsur positif dari media

digital ini akan terkikis. Di dalam media digital ini anak dapat

melihat berbagai hal. Mulai dari dampak positif dan tentunya akan

ada dampak negatif hal itu mutlak. Gadget adalah perangkat media

dalam pengaksesan teknologi digital di alam ini terdapat berbagai

macam fitur game. Inilah yang perlu digaris bawahi fitur game ini

tidak hanya untuk bermain sekedar mengisi waktu luang anak saja

namun juga menjadi media pembelajaran bagi para anak

merupakan sarana edukasi yang dapat melatih kecerdasan anak.

Beberapa pengajar juga menjadikan game sebagai sarana

edukasi bagi siswa dan game ini menjadi alat pembelajarannya

agar menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan tidak

membosankan. Karena dampak dari kemajuan ini anak usia dini

dapat memahami huruf dan angka dengan mudah. Memang sudah

terbukti bahwa penggunaan media teknologi digital dapat

meningkatkan minat anak dalam pembelajarn karena

menyenangkan. Ditelusuri dari pengamatan anak anak usia dini

seringnya mudah bosan dan sulit memahami materi apabila

pengajar memaparkan secara monoton. Perlu adanya eksplorasi

bagi para pendidik juga dalam memanfaatkan media teknologi
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digital agar menjadi media yang diminati peserta didik dan efektif

dalam proses pembelajaran.

Penting mengenalkan teknologi digital pada anak, Anak

perlu tahu mengenai begitu modernnya dunia yang semakin maju.

Hal ini yang harus dilakukan para orang tua untuk membimbing

anak dan memandu belajar anak agar anak tak tergerus oleh

dampak negatif dari media teknologi digital. Media ini

berpengaruh bagi pembentukan karakter anak, anak dapat menjadi

pribadi seperti apa itu ditentukan pada usia anak dini. Orang tua

masih dapat mendidik dan berfungsi sebagai pendidik anak utama

setelah pendidik di sekolahan. Anak usia dini dapat merasakan

kemudahan dalam menggapai dunia yang berkemajuan. Orang tua

juga dapat membatasi fitur di dalam perangkat yang digunakan

anak tersebut karena apabila tidak terdapat batasan maka

disayangkan anak akan berlebihan tak tak mengerti akan dampak

negatif yang dapat ditimbulkan dimasa yang akan datang. Dewasa

ini dapat dilihat bahwa anak anak saat ini menerima dan lebih

mudah beradaptasi dengan adanya perkembangan teknologi digital

di era kemajuan global. Peran orang tua merupakan peran secara

krusial dalam menghadapi tantangan tantangan yang datang di

masa modern saat ini untuk mendidik dan memantau, mendidik

dan mengontrol anak agar anak menjadi calon generasi dunia yang

dapat bersaing dan diharapkan dapat menciptakan sebuah

terobosan baru bagi dunia teknologi digital di dunia.
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Fungsi orang tua merupakan penanggung jawab bagi

tumbuh kembang anak dalam menentukan anak mempunyai

karakter seperti apa dan segala macamnya bagi tumbuh kembang

pertumbuhan anak. Peran pendidik merupakan peran tambahan

utama bagi anak, pendidik dapat membuat terobosan pembelajaran

dengan memanfaatkan media teknologi digital agar anak senang

dalam belajar. Pendidik dapat membuat fitur game sebagai sarana

pembelajaran mengenal huruf, angka, dan mengaji semua bisa

dilakukan dengan teknologi yang sangat modern ini sangat

disayangkan apabila pendidik tidak bijak dalam pemanfaatannya

akan menjadi hal yang luar biasa apabila penggunaanya efektif dan

inovatif melihat berbagai kemajuan yang ada di dunia global.

Pentingnya orang tua dalam penggunaan teknologi digital ini

merupakan wujud pedulinya bagi anak agar anak tidak

menyalahgunakan teknologi digital ini.

Teknologi Digital selalu berkembang dari waktu ke waktu.

Dalam praktik pembelajaran sehari-hari, seringkali kita jumpai

pemanfaatan kemajuan teknologi digital yang sangat pesat dalam

dunia edukasi, bagaikan yang selalu diajarkan dan dicontohkan

oleh pendidik maupun pelatih, yakni penggabungan perangkat

teknologi digital pada proses pembelajaran oleh pendidik terhadap

siswa. Teknologi tak hanya membawa memberi manfaat yang

berguna positif tetapi juga dapat memberi suatu dampak yang

kurang baik, rangkaian proses berkembangnya pengetahuan dan

kemudahan digital memberikan dampak yang baik karena
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meningkatnya keterbukaan bersama penyebaran laporan

serangkaian wawasan dari seluruh dunia melintasi batas kalangan

dan periode. Disini juga dapat dilihat dari segi hal yang kurang

baik atau dapat menjadikan dampak negatif adalah berubahnya

karakter, etika moral, standar, sistematis atau etika hidup yang

bertabrakan dengan moral, standar, aturan, istiadat sopan santun

hidup yang ada di masyarakat. Seiring berjalannya waktu teknologi

digital global, sudah mempengaruhi semua aspek bagian bidang

kehidupan, menguntungkan pada bidang perekonomian,

kemasyarakatan, kebudayaan, seni pendidikan global.

Kesuksesan teknis yakni sesuatu yang sangat tidak gampang

diperoleh dihindari dalam masa sekarang karena perkembangan

teknologi senantiasa mengikuti perkembangan pesatnya ilmu

pemahaman pengetahuan. Setiap adanya perubahan pembaruan

yang sedang lahir dan membawa dampak positif bagi kehidupan

masyarakat. Memberi berbagai kesederhanaan, beserta sistem

aktual dalam melancarkan kehidupan insan manusia, lebih rincinya

dalam bidang teknologi informasi, menduga diuntungkan dengan

berbagai keunggulan yang dihasilkan dari perubahan pembaharuan

yang sudah dapat diperoleh dalam satu sepuluh tahun yang lalu

Akan tetapi meskipun pendidikan umum (belajar untuk hidup

bersama dalam masyarakat), agar mampu menciptakan kekuatan

dari 4 pondasi pendidikan di masa modern yang serba berkembang

dan juga guru sebagai agen pendidik Siswa harus mempengaruhi
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teknologi informasi dengan komunikasi pada kehidupan sehari-hari.

sedang belajar.

Telah diketahui bahwasannya Komunikasi merupakan sarana

dalam menunjang kemudahan pendidikan yang dilakukan oleh

pendidik dengan menggunakan sarana perkembangan komunikasi

berhubungan dengan meliputi perangkat telepon, perangkat

komputer, network, surat elektronik, dan lain sebagainya.

Hubungan antara pengajar dan pendidik bukan sekedar

berlangsung menjalani hubungan dengan metode tatap muka, tetapi

juga serta berlangsung seraya memanfaatkan media perangkat yang

dipergunakan tersebut. Pendidik dengan ini dapat juga memberikan

pelayanan tak perlu pantas dilakukan dengan bertatap muka secara

langsung dengan murid. Dengan Demikian adanya, siswa dapat

menerima mengantongi fakta informasi yang meluas secara merata

dari beraneka macam asal perangkat media siber maupun siber

seraya dengan adanya penggunaan media jejaring sosial maupun

perangkat elektronik yang menghubungkan internet.

Terobosan yang sangat berkembang modern adalah

perkembangan dari hal yang dikenal sebagai “e-teaching” ataupun

dengan pelajaran daring yaitu suatu prosedur teknis pengajaran

pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara memanfaatkan

internet. Makna lain yang semakin umum sampai pada saat ini

adalah elektronik-learning, merupakan suatu acuan media

pembelajaran serta memanfaatkan teknologi informasi dan juga
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komunikasi terpenting ialah internet. Internet adalah merupakan

suatu sarana komunikasi murah yang memudahkan hubungan

diantara lebih dari satu orang. Kapabilitas dan karakter Internet

membolehkan metode pembelajaran dari jauh (elektronik-learning)

yang jauh lebih efisien dan juga efektif untuk hasil yang maksimal.

tetapi juga memiliki efek negatif, ini adalah sesuatu yang perlu

selalu kita perhatikan. Perlu kita ketahui di masa ini seringkali kita

dapati banyaknya mahasiswa, mahasiswa seringkali memanfaatkan

teknologi yang tidak berjalan selaras dengan yang diinginkan,

Akibatnya dapat diterima berdampak merusak. berkembangnya

kemajuan terobosan digital di era perkembangan semua teknologi

ini maju dengan begitu pesatnya. Secara tidak langsung,

pemanfaatan teknologi digital dapat diseimbangkan pada

kebutuhan hidup manusia dan membuat segala sesuatu yang

dilakukan dengan tangan menjadi lebih nyaman dan maju.

Menurunnya interaksi tatap muka, kemajuan dalam memahami hal-

hal baru, dan pemanfaatan tenaga mesin untuk menggantikan

posisi peran manusia merupakan dampak dari perkembangan

teknologi digital.

Seiring berkembangnya teknologi, dengan eksperimen dan

penemuan yang lebih ilmiah, teknologi telah memperluas

maknanya. Dari mesin tersebut kemudian diubah menjadi benda

tidak berwujud atau dalam dunia digital biasa disebut dengan

software. Munculnya teknologi tentu membawa banyak

keuntungan, salah satu keuntungan yang kita nikmati saat ini
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adalah penggunaan mesin pencari digital (Google), mesin digital

tercanggih, sebagai tempat untuk menemukan segala sesuatu dan

informasi di dunia. Keuntungan teknologi secara umum adalah

memungkinkan pengguna melakukan lebih banyak hal dengan

lebih cepat dan sesuai keinginan mereka. Kemajuan teknologi

tentunya dapat mempengaruhi banyak terjadinya perubahan di

suatu negara, tidak dapat dipungkiri bahwa bangsa Indonesia.

Majunya segala macam perkembangan teknologi ini

menghantarkan beberapa dampak. Sayangnya, disadari atau tidak,

setiap kemajuan perkembangan teknologi, terutama kemudahan

akses internet, mau tidak mau membawa banyak dampak bagi

kehidupan sosial. Dampak yang bersifat positif dimaksudkan untuk

meringankan sebagian besar pekerjaan manusia, atau dampak yang

bersifat negatif dan cenderung merusak. Dengan demikian perlu

sekali bagi para generasi muda mengetahui dari apa saja dampak

perkembangan teknologi di era digital saat ini terhadap kita sebagai

makhluk sosial.

A. Dampak Positif Teknologi Digital

Dewasa ini kita tahu bahwa teknologi begitu hebatnya seiring

dengan berjalannya waktu yang dimana semua hal mampu

dipermudah oleh sebuah teknologi dalam genggaman. Segalanya

terasa mudah, praktis dan serba cepat dalam segala aspek

kehidupan teknologi mampu memudahkan para penggunanya.

Begitupun dalam pendidikan rasanya sangat menguntungkan bagi
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pendidik maupun pengajar karena dalam segi kemudahan yang

dirasakan oleh pendidik dalam tatanan pengajaran memudahkan

dalam penggunaan media belajar pendidik mampu mampu

merasakan dampak dari adanya terobosan teknologi ini. Adanya

kemajuan teknologi, sangat memudahkan cara orang bekerja di

semua bidang, termasuk di bidang pendidikan. Namun pada bagian

lain cara untuk dapat mengenali dari pada dampaknya pada dunia

global Edukasi di negeri Indonesia tersebut itu.

Kemajuan yang pesat terjadi pada kemajuan teknologi pada

bagian kemajuan edukasi pendidikan adalah suatu bagian tersistem

yang dapat digunakan untuk menjumpai dan mendukung edukasi

untuk mencapai wujud reaksi akibat yang diinginkan. Penerapan

edukasi ketika edukasi di negeri indonesia merupakan kemajuan

edukasi yang di dapat digunakan sebagian untuk instrumen

pembelajaran, perangkat administrasi dan berasal dari asal muasal

dalam pembelajar. Akibatnya kemajuan yang begitu pesat inilah

dalam instrumen pendidikan edukasi di Indonesia, selain hal itu

memberikan akibat kepositifan pula menimbulkan akibat dampak

negatif. Efek baiknya dan dampak pemberi kemudahan ialah lebih

memberikan efisiensi dari segi periode, anggaran, penyediaan dan

juga persoalan asal mula yang lainnya. Sementara itu efek

kontrasnya ialah kemajuan teknologi diperoleh mengubah

kesibukan masyarakat.
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Belajar hari ini sangatlah berbeda dengan belajar di masa

lampau. Perkembangan kemajuan antrian urutan pesatnya

teknologi digital informasi di masa perkembangan global pada

masa ini tidaklah dapat dihindarkan dari efeknya berhubungan

dengan pengaruh edukasi. Desakan di garis besar menangani agar

di dunia pendidikan berkelanjutan berjalannya terus-menerus

beradaptasi dengan diri dan juga dengan kemajuan dari teknologi

didalamnya terdapat upaya meningkatkan kualitas masa pendidikan,

terpenting adalah adaptasi dari pemanfaatannya terhadap kemajuan

masa edukasi, pendidikan terpenting nya adalah pada metode

pembelajaran. Perkembangan dalam segi kemajuan teknologi

digital dan juga komunikasi sudah mengubah gaya hidup

masyarakat, baik dalam pekerjaan, sosialisasi, rekreasi dan belajar.

Di era saat ini, teknologi dengan mudah memasuki kehidupan

kita, di antaranya, salah satunya dalam bidang pendidikan. Di

Dalam ini telah banyak melalui berbagai macam perkembangan

dari masa ke masa sekarang yang berguna dan dapat mengayomi

Kemajuan teknologi di era ini telah mengubah pandangan dan cara

pola hidup konsumtif masyarakat di Indonesia dalam proses

mengelola dan usahanya. Eksistensi dan jua peran teknologi

digitalisasi faktual laporan ketika komposisi pendidikan sudah

berpengaruh dan memberi masa yang baru berkembangnya dalam

lingkup pendidikan, namun kemajuan tersebut dirasa belum juga

dapat dibarengi dengan adanya pengembangan kemajuan sumber

daya manusia, faktor utama yang dapat memutuskan kemajuan di
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bidang edukasi di negeri indonesia pada biasanya. Apalagi sedang

tertinggal dalam sumber perkembangan mutu manusia kita untuk

menggunakan kemajuan perkembangan teknologi pada

perkembangan pendidikan.

Komunikasi merupakan wadah untuk media edukasi yang

dapat dijalankan dengan hanya memerlukan sarana hubungan

seperti halnya koneksi, perangkat komputer, jaringan, sosial media,

dll. Hubungan antara pendidik dan pelajar tidaklah hanya terjadi

melewati kontak langsung dengan, Namun jugalah dilaksanakan

dengan memanfaatkan instrumen. Pendidik bisa mengamalkan

fasilitas ini tanpa perlu berkomunikasi beserta mereka,

menerjemahkan serentak dengan seluruh pelajar. sebagian itu pula,

pelajar dengan mudah memperoleh berbagai ilmu pengetahuan dari

berbagai asal muasal media yang berbeda di jejaring sosial dengan

kata lain dunia imajiner berhubungan melalui perangkat komputer

atau kata lain jaringan.

Hal yang paling mutakhir adalah berkembangnya apa yang

disebut “cyber teaching” atau pengajaran Maya, yaitu proses

pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan internet.

Istilah lain yang makin populer saat ini ialah e-learning yaitu satu

model pembelajaran dengan menggunakan media Teknologi

Komunikasi dan Informasi khususnya Internet. Internet adalah

salah satu dari alat komunikasi termurah yang memungkinkan

interaksi antara dua orang atau orang lainnya. Yang paling
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mutakhir adalah perkembangan dari apa yang dikenal sebagai “e-

teaching” atau pengajaran Maya, yaitu proses pembelajaran yang

dilakukan dengan menggunakan internet. Istilah lain yang semakin

populer saat ini adalah e-learning, yaitu suatu model pembelajaran

dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

khususnya internet. Internet adalah salah satu sarana komunikasi

termurah yang memungkinkan interaksi antara dua orang.

Kapabilitas dan juga fitur jaringan mengharuskan metode

pembelajaran tanpa harus bertatap muka atau dilakukan secara

jarak jauh yang sangat efisien dan efektif untuk hasil positif

maksimal, dampak standar tetapi juga. ekstrim, Hal tersebut yang

menjadikan masih terus dipantau dan juga waspadai. Sementara

sekarang kita sering melihat dengan beraneka ragam karakter siswa,

siswa sering menggunakan alat-alat teknologi tidak seperti yang

diinginkan, menjadikan ini dengan mudah berdampak merugikan.

Penggunaan media pembelajaran merupakan elemen penting dalam

penyampaian materi belajar untuk siswa. Dengan adanya media

yang modern dan canggih pembelajaran tentunya akan terasa lebih

mudah untuk itu mutu pendidikan akan lebih baik dari sebelumnya.

Dahulu mungkin dalam segala hal masih sangat tradisional dengan

sangat apa adanya dimasa itu. Berikut ini merupakan dampak

dampak positif dari teknologi digital bagi pendidik:

1) Timbulnya perangkat yang dapat digunakan dengan

bersama-sama lebih rincinya perangkat elektronik berguna
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untuk sumber ilmu pengetahuan dan juga sebagai fokus

edukasi terpusat. Bagaikan jaringan, Laboratorium,

Kalkulator tempat untuk mencari ilmu yaitu sekolahan dan

lain halnya. Akibatnya, pengajar adalah bukan hanya satu-

satunya sumber informasi yang diajarkan guru, sehingga

pelajar yang belajar tidak perlu terlalu antusias dengan data

data atau ilmu yang diajarkan oleh pendidik, Namun juga

bisa langsung memanfaatkan sumber data dari jaringan,

jadi pendidik di sini bukan salah satu seorang guru, Namun

juga merupakan pembimbing bagi murid untuk memimpin

dan menjalankan proses edukasi, sehingganya murid tidak

mudah salah dalam penggunaan wadah dan menjalankan

dan menjelaskan ilmu dalam pembelajaran.

2) Munculnya metode pembelajaran baru dan inovatif dan

sangat memudahkan tugas siswa dan pendidik dalam

menjalankan proses pembelajaran dengan sangat

menyenangkan. Hal ini membuat materi sangat mudah

dimengerti oleh siswa.

3) metode pemberian materi kepada siswa yang tidaklah perlu

dihadapi. Sejauh berjalannya bagian proses pembelajaran

yang siswa kenal dengan pembelajaran hanya dilakukan

tatap muka dengan, namun dengan perkembangan majunya

pesatnya perkembangan teknologi digital perkembangan

edukasi tidak perlu mempertemukan pendidik dan
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pengajaran anggota lain halnya dapat juga memanfaatkan

Internet dan layanan-layanan pesatnya lainnya.

4) Munculnya suatu aturan atau cara pengolahan hasil hasil

secara evaluasi memanfaatkan terobosan. Sebelumnya,

Pada saat orang mempelajari bagian dalam teknologi

digital, yang bertujuan sebagai alat untuk membedah dan

mencari tahu pada laporan hasil yang dapat ditemukan,

Maka lebih baik untuk menganalisis nan menghitung

dengan cara yang lebih berproses apa adanya dengan buku

panduan. Akan tetapi, Selepas majunya pertumbuhan ilmu

informasi pengetahuan dan suatu terobosan teknologi,

seluruh pekerjaan yang dulunya dilakukan dengan proses

sederhana dengan memakan waktu yang begitu lama saat

ini begitu mudahnya dengan suatu kemudahan, terutama

menggunakan kemajuan teknologi Support bagaikan

kalkulator. Diperoleh sebuah bagian dari proses data

menggunakan agenda berbeda yang dapat diinstal.

Dalam sektor pendidikan banyak hal yang dapat dirasakan

dalam proses ini. Dewasa ini, atau yg seringkali kita ucap dengan

era modern, teknologi berkembang seperti sekarang ini tidak bisa

kita hindari, Masa remaja sangatlah berbeda dengan kehidupan

remaja saat ini. Belajar hari ini dapat dikatakan berbeda dari masa

lalu yang dimana segala hal dulunya sangat tradisional dibanding

dengan saat ini sekarang lebih mudah dan efektif dari segala

macam aspek dari kegunaan dan caranya yang praktis. Dewasa ini,
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teknologi digital telah memasuki termasuk pendidikan. Berjalan

cepatnya dan meratanya sebuah proses perkembangan kemajuan

digital pada masa perkembangan zaman masa ini tidaklah dapat

dihindarkan dari setiap aspek kehidupan, pengaruhnya terhadap

dunia pendidikan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pesatnya pergerakan digital di

era digitalisasi tidak mudah untuk dikendalikan. Pesatnya proses

dari berbagai bentuk teknologi dalam bagian dunia edukasi juga

sudah dapat menciptakan beragamnya pembaruan dan proses

kreatif untuk meningkatkan mutu dari pemberian materi dari

pembelajaran. Dapat dilihat bahwa yang dapat

mempertahankannya adalah beragamnya perantara pemberian

edukasi dari keuntungan berkembangnya teknologi digital yang

semakin lebih cepat. Dalam keberagaman edukasi telah terjadi

perubahan itu sendiri, bahkan perubahan mendasar pada tataran

falsafah, arah dan tujuan. Desakan perkembangan komprehensif

menuntut bentala edukasi untuk penyesuaian dengan terus

melebarkan kemajuan teknologi dalam upaya memajukan kapasitas

pembelajaran, terpenting dengan menyamar kan implementasi

beserta kalangan pembelajaran eksklusif dalam metode pemberian

materi. Teknologi melalui jaringan internet pula dapat diterima dan

membantu dalam mengubah kepribadian pelajar, terekam pendidik

nan siswa, dengan menemukan, mengumpulkan,

mendokumentasikan, memproses, dan pemberian materi

pendidikan, pendidikan bila diperlukan. Pencampuran bahan materi
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pada saat metode pengkajian beserta teknologi digital yang

digunakan lebih menarik minat pelajar dan memotivasi

pembelajaran, karena pencampuran materi pelajaran tidak konstan

dalam naskah namun dapat ditemukan secara imajinatif dengan

lebih menyenangkan dan mempesona lantaran menggabungkan

visual, suara, film kartun akibatnya diterima menyesuaikan

metamorfosis kelakuan berlatih.

Beserta kemajuan teknologi, sangat membantu cara orang

bekerja di segala aspek bidang, termasuk di bidang edukasi.

Namun lain halnya betapa dampaknya pada saat masa

berlangsungnya pembelajaran di negeri Indonesia itu berjalan.

Kemajuan modernnya pembelajaran merupakan suksesnya tatanan

inovasi yang mengikuti perkembangan sehingga digunakan dalam

mendukung pemberian materi untuk mencapai akhir yang sedang

diinginkan. Penerapan maju nya digital pada penunjang mutu

pembelajaran di negeri ini merupakan suatu hal penunjang yang

mampu digunakan sebagai landasan materi dalam media

pembelajaran, perangkat administrasi dan pondasi belajar.

Dipertimbangkan oleh perkembangan digitalisasi yang dapat

bertentangan dengan gaya hidup, pandangan dan pengaruh sosial

seseorang pada remaja. Usia remaja merupakan masa terbentuknya

proses yang dapat dikatakan berkembangnya seseorang dari usia

anak-anak sampai usia matang, termasuk semua perkembangan

dalam perkembangan fisik dan mental. Komunikasi maju dengan
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sangat pesat berkembang, sebagian dari rangkaian berkembangnya

teknologi tersebut ialah suatu kemajuan.

B. Dampak Negatif Teknologi Digital

Pesatnya perkembangan digital merupakan suatu inovasi

teknologi yang dapat dipergunakan dalam memproses laporan,

tersurat mengolah, mengumpulkan, mengatur, memayungi, dan

mengolah laporan dengan segala macam metode untuk

menciptakan laporan yang spesifik, berkemajuan, informasi yang

akurat, dapat di pertanggung jawabkan, dan juga tepat pada waktu

yang diinginkan, yang diperlukan untuk menghasilkan suatu hal

yang modern dalam keperluan perorangan, usaha, dan juga

administratif. informasi kardinal untuk didapat pengambilan

ketentuan. Teknologi digital adalah hasil dari berkembangnya

teknologi digital komunikasi yang berbasis pada teknologi

contohnya nirkabel, jaringan, faks, perangkat, dan juga lain lainnya.

Wujud berkembang teknologi digital saat ini, tidaklah dapat

dipungkiri merupakan wujud teknologi internet digital yang saat ini

sudah masuk ke segala macam aktivitas manusia, termasuk aspek

pendidikan. Pesatnya arus informasi di arus digital tidak bisa

dihindari karena sudah saatnya kita mengalami perubahan. Dengan

bertambahnya informasi ini, akan dimungkinkan untuk

memfasilitasi pendidikan. Namun, ini tidak terjadi, arus informasi

tidak selalu berimbas positif. Dampak positif dan negatifnya sudah
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pasti dalam segala hal, termasuk dengan kemajuan teknologi

informasi di era digital. Selain kemajuan teknologi informasi,

ternyata di balik itu juga tersembunyi dampak negatif bagi dunia

edukasi, macam jenisnya ialah :

1. Pelajar dapat Tidak Fokus Dalam berproses

Maraknya informasi menarik dengan mudah dapat diterima

siswa di internet terkadang mengalihkan perhatian beberapa siswa

dari pekerjaan kelas mereka atau siswa juga menjadi melupakan

kewajiban belajarnya karena terlalu fokus dengan gadget. Bahkan

ketika mereka belajar di kelas pun, pemikiran mereka ada di dunia

maya atau jejaring sosial mereka, terutama bagi siswa yang telah

diberikan izin orang tua untuk secara bebas menggunakan media

berupa HP.

2. Siswa Lebih Tertarik Dengan Game Online.

Menjamurnya game online yang begitu mudah diakses dengan

teknologi digital yang marak saat ini dapat mempengaruhi

pembelajaran siswa, terutama bagi siswa yang memiliki hobi

bermain game. Hal tersebut akan menjadi dampak serius bagi

proses pembelajaran siswa sering kali mereka hanya fokus pada

game online dan melupakan waktu sedangkan mereka diharuskan

mengikuti pelajaran di kelas dengan guru dengan serius.

3. Berdampak Dalam Penurunan Minat Belajar Siswa.
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Dalam paparan telah disebutkan di atas, fakta bahwa banyak

informasi menarik berkat teknologi digital memberi dampak bagi

siswa malas untuk belajar. Para siswa senang berselancar di dunia

maya menggunakan berbagai informasi menarik yang disajikan,

terutama di masa pandemi saat ini, ketika waktu mereka di rumah

lebih banyak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan dunia

maya atau digital.

Hal hal negatif tersebut merupakan beberapa dampak dampak

negatif teknologi digital terhadap dunia pendidikan, dimana siswa

menjadi korban langsung dari derasnya arus informasi. Oleh

karena itu, diharapkan semua pihak untuk turut serta

mengendalikan arus informasi yang diterima oleh siswa agar siswa

tersebut dapat kembali menerima pendidikan yang benar dan benar

sebagaimana dimaksud. Dampak dampak tersebut tak jauh dari

pengaruh arus globalisasi yaitu bercampurnya antara pengaruh

budaya lokal maupun global menjadi satu yang apabila tidak ada

filtrasi akan menjadi impact yang kurang baik dan tidak terkendali.

Khususnya berbicara mengenai teknologi digital akan merembet

pada pengaruh globalisasi. Hal ini kerap kali berkaitan dengan

pertumbuhan teknologi dan informasi yang tidak terbatas, tetapi

dalam kenyataannya, globalisasi dikaitkan dengan banyak bidang

kehidupan yang berbeda.

Dengan adanya perkembangan tersebut dapat menjadi

masalah bagi tumbuh kembang siswa, batasan batasan antara satu
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bangsa bersama dengan bangsa diluar sana salah satu faktor

pendorong menjadikan kabur lantaran mereka dapat dengan mudah

berhubungan dengan banyaknya macam bidang. Tidak terkecuali

di berbagai negara yang ada di dunia yang cukup luas mengurus

perkembangan dalam perkembangan perubahan kemajuan dunia

yang penuh dengan pembaharuan yang lebih memudahkan

manusia dalam mengarungi perubahan pada dunia global,

sedangkan dapat diperdebatkan Indonesia sebagai negara maju di

bagian Asia di Tenggara. Keuniversalan seperti mempunyai

sesuatu hal yang sangat kuat bagaikan 2 mata rantai yang tajam

disebabkan karena memegang akibat buntut yang menjadikan

sebuah dampak yang tidak baik bagi perilaku kehidupan manusia

yang berada di masa perkembangan zaman, kita perlu pandai pada

saat mengambil sikap selektif, Akibatnya kita dapat terjerat akibat

hal yang mempengaruhi buruk apabila kita terjerumus ke ketika

arus perkembangan dari pada pengaruh kemajuan zaman.

Globalisasi memegang efek baik dan buruk pada segala macam

proses kegiatan, terutama pembelajaran. Pesatnya perkembangan

zaman yang memberikan akibat yang baik bagi sektor pengajaran

sekalian akibat yang buruk karena guna mendapat perhatian.

Namun apa saja akibat dari pengajaran yang mampu diakibatkan

akibat kemajuan zaman?

Karena kita tahu bahwasanya pembelajaran adalah tempat

anak-anak menebarkan potensinya, baik dalam kemampuan

berkembangnya jiwa emosional atau pun dalam keterampilan
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prosedur. Pembelajaran adalah senjata utama dari kemajuan dari

negara akibatnya dengan pembelajaran, turunan dari suatu bagian

negara akan dididik yang dilatih menggunakan cara yang baik.

Untuk mengikuti perkembangan teknologi perlu untuk selalu

berkembang terus maju dan pesat dari seiring berjalannya waktu,

kita harus bijak. Gunakan teknologi sesuai bagian dan kebutuhan.

Jangan menyalah gunakan nya dan jangan lewatkan informasi apa

pun. Sama seperti minum obat, yang harus mengikuti dosis mampu

di rekomendasi kan. Bahkan pada lingkungan dunia edukasi

dimana keberagaman dan kemajuan teknologi menawarkan berjuta

keuntungan.

C. Media Sosial Dapat Mempengaruhi Siswa Remaja Dalam

Tindak Pelecehan Seksual.

Perkembangan teknologi informasi merupakan bukti bahwa

suatu masyarakat telah mengalami modernisasi. Tidak dapat

disangkal bahwa perkembangan jaringan Internet selalu hadir dan

dimanfaatkan supaya mendukung kegunaan, menguntungkan pada

aktivitas sosial, pengajaran, perekonomian, dll. Karena akibat

kemajuan teknologi digital, bersamaan dengan itu munculnya

dunia maya. Dunia Maya adalah media web tempat semua orang

dapat memasuki situs website perseorangan dengan tersambung

beserta insan lainnya di media sosial yang sama untuk berbagi

informasi atau sekadar berinteraksi. Meluasnya pemakaian internet

selanjutnya melahirkan interaksi sosial baru berupa jejaring sosial,
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yaitu suatu bentuk sosial yang terbentuk dari pribadi dan gabungan

yang dihubungkan dengan lebih dari satu faktor yang silih

bergantung bagai pertemanan, perkerabatan, keperluan bersama,

pemasaran, tidak suka, sering, kepercayaan dan wawasan umum.

Para pelajar menjadi menyimpang lalu muncul pada interaksi

sosial di jejaring sosial bersama melancarkan aksi untuk

menyinggung interaksi sosial yang sedang berjalan. Banyak

kelakuan destruktif dapat ditunjukkan pada perilaku sebagai upaya

berhubungan di sosial media dengan adanya perilaku menyimpang

seperti pelecehan seksual, bully, diskriminasi dan lain halnya yang

merugikan. Kemodernan dari kemajuan teknologi mempercepat

seperti pedang bermata 2, membawa tidak hanya efek positif tetapi

juga sealur efek negatif. Demikianlah karena beragamnya platform

yang tersedia di internet, Sebagian besar anak anak yang beranjak

dewasa menggunakannya sebagai cara agar bersosialisasi Bersama

kerabat sebayanya, saling membantu pekerjaan rumah, main

permainan bersama ataupun hanya untuk menghabiskan masa

senggang mereka. Dunia maya, yang sangat populer dengan di

kalangan remaja atau masyarakat umum, terutama remaja, kini

memiliki bermacam aneka pilihan fitur atau utilitas yang mampu

memberi pengguna kesempatan untuk merekam semua aspek

kehidupan. Misalnya, aplikasi Instagram memungkinkan pemakai

dengan mudah membagikan foto dan video dengan fitur tambahan

seperti efek foto, video langsung, bumerang, atau bahkan obrolan

pribadi yang disertakan Ikuti emoji seru. Perubahan sosial bisa
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terjadi baik pada bentuk material maupun immaterial, serta dapat

berimbas pada interaksi di masyarakat beserta juga pada keserasian

yang terdapat di dalam lingkungan sosial sebagai tolak ukur

adaptasi dan perubahan gaya hidup menjadi lebih baik. untuk

membangun hubungan di dunia maya pada akun pribadi Anda.

Tawarkan kekerabatan dan juga hubungan pada sosial media

melalui gambar diri. beserta gambar pada halaman akun, kita dapat

lebih efektif memilah siapa saja yang bisa berteman di sosial media.

Selain itu, tahap penambahan pengikut di sosial media takkan

terwujud secara acak. banyak faktor untuk memilih dengan siapa

saja berteman atau tidak. Dapat dipastikan bahwa tidak dengan

penelitian ekstensif di jejaring internet, wanita yang secara luas

dinilai rupawan akan memiliki lebih tidak sedikit pengikut pada

media sosial wanita yang dinilai jelek. Gambar yang ditampilkan

adalah klaim pertama yang diutamakan untuk menilai seberapa

populer orang di sosial media. Dunia maya akan menjadi cara

untuk meluaskan relasi sekaligus mendapatkan wawasan tentang

sesuatu yang mereka sukai apalagi pada masa masa remaja usia

para pelajar adalah waktu yang baik dalam memperluas

pertemanan agar memiliki relasi yang luas dan agar mendapat

pengalaman dari berbagai aspek. Namun, beberapa orang dengan

tidak bijak memakai sosial media dengan tujuan mengekspresikan

hasrat seksual mereka untuk mencari korban agar mereka terpenuhi

hasrat seksualnya. Pelecehan seksual merupakan perilaku

menyimpang atau tidak menyenangkan yang dapat membuat
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seseorang tidak nyaman bahkan dapat menimbulkan trauma psikis

dan fisik. Pelecehan seksual dapat terjadi dimanapun dan kapanpun,

pada angkutan, di tempat mencari ilmu, juga tempat kerja dan di

tempat lain, bahkan di media sosial. Artinya tanpa bertatap muka,

pelaku bisa mengungkap perbuatan kejinya.

Undangan obrolan yang menarik dan mengganggu adalah hal

biasa di lanskap sosial media atau jejaring sosial. Pada Tindakan

langsung dapat kita ketahui seperti suara siulan yang menggoda

atau kata kata yang memiliki unsur pelecehan, atau tindak diluar

batas etika seperti rangsangan sentuhan tangan yang sering kalinya

dilakukan tanpa rasa bersalah dan menimbulkan perasaan takut

dengan trauma pada orang-orang yang mengalami pelecehan

seksual di dunia nyata. Tindak pelecehan seksual yang dialami oleh

remaja usia dibawah umur atau di bawah dengan dapat dan bisa

seringkalinya terjadi di berbagai beberapa sosial media selaku

wadah bagi sosial media. Pelecehan secara lisan terhadap

perempuan dalam sosial media yang nyata di dunia maya maupun

langsung, bisa aseksual maupun seksual, merupakan kebiasaan

terjadi berulang. Teguran bagi Wanita sama saja, cuma berbeda

wujudnya. Kata-kata yang tadinya dikatakan dengan verbal kini

diubah jadi bahasa non verbal.

Pelajar sangat harus bijak dalam menggunakan media

teknologi digital disamping hal hal bersifat positif adapun diliputi

dampak yang negatif pada penggunanya terutama pada pelajar
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yang notabennya pelajar masih dikatakan usia remaja yang dalam

segi pikiran masih labil dan mudah berubah pola pikirnya. Sangat

harus diawasi dalam penggunaanya oleh orang tua dan pentingnya

penanaman atau sosialisasi dampak dampak dari media digital ini

perlu dicanangkan. pemakaian dunia maya menyebabkan

perubahan sikap dan gaya hidup dan komunikasi siswa, bagaikan

kebanggaan yang berlebihan terhadap apa yang mereka miliki.

Sebagian siswa yang condong sebagai pemakai sosial media yang

aktif. hingga, sering memposting berlebihan, mulai pada aktivitas

sehari-hari sampai masalah privasi. Hal ini dilakukan sebagai

kesempatan bagi untuk menunjukkan eksistensinya kepada dunia

luar. Siswa sering bersaing dengan untuk mengekspresikan diri dan

membuat diri mereka dikenal dunia luar. Melalui banyak gambar,

video, dan pernyataan pada sosial media, Sebagian besar memberi

tahu sudut pandang pengguna lain pada kebenaran maka yang

dilakukan adalah apa yang dipaparkan lakukan di sosial media

Remaja mengalami masa masih proses masa transisi menuju

dewasa seringkali berusaha menemukan aktivitas baru untuk

menemukan jati dirinya pada kehidupan sosial. Melalui munculnya

wahana keberagaman antar manusia satu dengan lainnya bagaikan

media dalam berkomunikasi, mengefektifkan orang-orang juga

membuat perasaan penasaran akan semua hal. Internet bisa

digunakan untuk cara yang digunakan untuk membuat lega

keinginan positif dan negatif yang tidak mungkin terjadi kehidupan

asli. Sosial media serta kemajuan ilmu pengetahuan wawasan
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adalah sarana yang dapat menimbulkan sifat aneh, mengganggu

dunia anak muda, membuat anak muda menjadi bukti keburukan

Internet. Introspeksi dan kesadaran orang tentang hidup mereka

bisa dilihat dengan yang lain oleh karena itu menyebabkan

perkembangan kebijakan ber internet, dengan anak muda

sebenarnya di saat itu. mereka memerlukan perhatian dari diri

mereka sendiri - bahkan di lingkungan sosial, menjadikan mereka

media sosial yang paling pengguna. Perkembangan teknologi

komunikasi dan informasi memudahkan interaksi. Kemunculan

internet adalah contoh nyata kemajuan media berinteraksi juga

berpengaruh dengan sifat anak muda. Akhir-akhir ini, pemanfaatan

Internet di kumpulan anak muda bisa di pakai dengan aktif untuk

aktualisasi individu, memberi pekerjaan rumah, juga bersenang-

senang. Remaja tanpa pengawasan dan perhatian terhadap sosial

berimbas memicu sifat tak wajar. Pelecehan seksual merupakan

wujud sifat tidak wajar yang meluas sebab sedikitnya pemahaman,

tidak adanya kontrol dan sedikitnya kepekaan di kalangan anak

muda tentang pemanfaatan internet yang sah. Pelecehan verbal di

internet untuk wanita, baik secara pornografi atau tidak terlihat

sebagai bukti hobi reproduksi. Penganiayaan pada Wanita selalu

ada, namun berbeda konteksnya. Kata-kata yang dikatakan kini

telah dapat diterjemahkan ke dalam sebuah kata. Berbagai godaan

yang tak mengenakan dalam Internet bisa dijalankan dari beberapa

media dan juga siulan atau kata-kata dari oknum di jalanan Contoh

paling sederhana adalah komentar tentang hal-hal yang menjurus
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secara seksual pada tubuh seseorang, tawaran seks, sentuhan fisik,

tampilan isyarat seksual, lelucon cabul yang menjurus secara

seksual, menyebarkan desas-desus tentang aktivitas seksual orang

lain, meraba-raba diri di depan orang lain, membicarakan

seksualitas seseorang di depan orang lain, menampilkan foto, cerita

atau objek seksual, dll. Segera setelah Anda mengalami hal di atas,

jangan diam! Ingatlah bahwa mengabaikan situasi tidak akan

membuat masalah hilang. Jangan menyalahkan diri sendiri atas

masalah sesekali, karena itu bukan salahmu. Jangan malu untuk

mengungkap hal ini, karena pelaku akan terus melakukan

kejahatannya dan mencari korban baru untuk mengungkapkan niat

jahatnya.

Kemajuan globalisasi di segala bidang termasuk, Wawasan,

serta komunikasi sudah berkontribusi pada peningkatan produksi,

distribusi, dan penggunaan pornografi yang berdampak buruk pada

moralitas dan budi pekerti Negara, karena itu merugikan hidup

juga struktur bermasyarakat. Rakyat Indonesia. Setiap orang.

Tumbuh suburnya pornografi di masyarakat juga mengarah pada

perbuatan asusila dan cabul. Kehadiran Internet telah ikut serta

dalam berkontribusi untuk meluasnya pornografi, sebab media

sosial memberi tawaran keragaman juga keluasan mengakses

wawasan untuk pengguna tidak dengan kendala, dalam peraturan

dan sensor.
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Perkembangan sarana adalah kejadian yang tak dapat dilewati,

berkembang pesat bersamaan dengan perkembangan sumber

Informasi. Perubahan yang diciptakan pastinya dapat berdampak

Baik untuk bangsa-bangsa oleh karena itu dapat memajukan

pembangunan dengan cepat dan bisa memperbanyak ilmu

pengetahuan juga pendidikan nasional. Akan tetapi di sisi satunya,

Perkembangan sarana berdampak negatif, bahkan dengan

munculnya media sosial, di mana perkembangan teknologi seluler

berperan penting dalam membentuk efek ini. Media Sosial adalah

perkumpulan media berdiskusi online yang dikontribusikan media

untuk menghubungkan siapapun, di manapun serta kapanpun,

contoh memberikan kreativitas, berkontribusi, berinteraksi serta

berkolaborasi dengan perkumpulan, juga banyak lagi. Tak lama,

sebab bisa memudahkan orang-orang yang ingin berkomunikasi,

memberi juga menerima wawasan tidak berjarak juga tidak terbatas,

bisa dipakai untuk semua kelompok usia berapapun dari anak oleh

karena itu sosial media dapat memberikan dampak baik maupun

negatif. Efek positifnya antara lain bisa memajukan keterampilan,

bisa menolong orang menuntut ilmu, melewati sharing di internet

juga sejenisnya. Sementara dampak negatifnya tak kalah penting

yang harus diperhatikan, beberapa akibat negatif juga akan dilalui

anak antara lain lunturnya empati sosial di diri anak, mengabaikan

mengasah kemampuan, berkembangnya perilaku negatif sebab

mempraktikan yang dilihatnya. di jejaring sosial (youtube, google,

facebook, instagram, twitter dan lain-lain), contoh merokok, balap



Pendidikan Global Berbasis Teknologi Digital Di Era Milenial ~@UnisriPress2022

188

motor, juga memperbuat hal-hal yang tidak seharusnya diperbuat

oleh anak di bawah umur, contoh berhubungan badan tidak ada

alasan tanpa mempertimbangkan akibatnya.

Diperhatikan atau tidak, 50% jejaring media mempunyai

program dan laman yang belum cocok untuk anak dibawah umur,

contoh film seks, serta di antaranya dapat mengikis norma-norma

sosial, juga agama. Kenyataan yang telah dan sedang dialami di

masyarakat saat ini, tak kurang dari remaja sampai-sampai anak di

bawah remaja terkena imbas negatif di jejaring sosial, hampir

setiap hari kita mendengar berita tentang kasus pesta pora di

sekolah, kekerasan seksual dan pornografi. Kejadian-kejadian ini

tentu tak bisa diabaikan saja, hal itu adalah karya penting negara

kita melewati mendidik keluarga termasuk pemimpin negara

mengambil upaya pencegahan sebab jika tidak dikendalikan bisa

berdampak pada kualitas hidup. Menjadi generasi penerus bangsa

ini.

Sumber informasi serta media seiring maju, terlebih itu saat

ini terjadi dalam waktu cepat. Proses pemajuan ini tidak cuma

memakan waktu tahunan, bulanan dan harian, tetapi juga berjam

jam, bahkan menit atau detik, terlebih untuk media informasi juga

koneksi yang mengandalkan. Oleh karena itu kemajuan digital

memberi suatu dampak dampak baik itu dampak positif yang

berkesinambungan bersamaan dari perkembangan sumber daya

global, yang membuat semua hal hal penting kehidupan, di dalam
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ilmu pemasaran, pemerintahan, budaya, keterampilan dan juga

pendidikan global. Perkembangan teknis merupakan hal yang sulit

kita kita lewati di masa kini sebab perkembangan sarana dapat

mengikuti perkembangan sumber informasi. Masing-masing

perubahan yang lahir membawa dampak positif di sosial

masyarakat.

Menghadirkan aneka cara yang akan lebih memudahkan

penggunaannya, Dengan sebuah terobosan yang baru dan lebih

memudahkan pekerjaan manusia dalam melakukan aktivitas,

khususnya di bagian jejaring digital dalam memberikan informasi,

telah diuntungkan dengan berbagai keunggulan yang dihadirkan

dari pembaruan pembaruan cara yang lebih modern di dalam

kurung waktu satu sepuluh tahun berjalan. Dengan demikian,

meskipun hidup bersama (learning to live in society), agar mampu

mewujudkan 4 pondasi kuat dalam pembelajaran di masa

segalanya menjadi kekuatan informasi seperti sekarang berjalannya,

pendidik berperan sebagai agent of Student pantas untuk

memimpin dan juga melaksanakan teknologi keterangan informasi

dan komunikasi pada segi pemberian materi. Sehingga

pertumbuhan memanfaatkan TIK, terdapat beraneka macam

perubahan di dalam prosedur pembelajaran, yaitu:

a. Sebagai media bagi siswa untuk wadah dalam mengakses

pembelajaran dimanapun berada dan tidak dibatasi oleh waktu.
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b. Bagian koran menjadi di wadah jaringan ataupun melalui

channel.

c. Beberapa pengaturan yang tercatat hingga pengaturan digital.

Wawasan pemahaman dengan kemajuan perkembangan yang

terus maju dengan proses hingga saat ini terjadi begitu hebat dan

proses yang sangat cepat. Perkembangan ini tidak Cuma sebagai

dapat diukur tahun, bulanan, dan harian tetapi juga pada hitungan

waktu, bahkan dalam sebuah ukuran waktu, dan berkembangnya

dengan digunakan untuk perkembangan pemberian relasi dan

hubungan berbasis teknologi digitalisasi. Akibat berkembangnya

ke bermacam ilmu dalam proses aktivitas, tercatat dalam bidang

edukasi. Dampak pesatnya kemajuan sumber informasi dan juga

teknologi memiliki akibat hal baik maupun buruknya. Kemajuan

sumber edukasi maupun teknologi memiliki akibat yang baik

sehingga menjadi pesat dan meluasnya dengan penyebaran

pengetahuan yang pesat dan beragam dari lingkup kecil meluas ke

seluruh penjuru dunia melintasi perbatasan dimensi dan masa.

Akibat buruknya adalah pergantian perilaku, sopan santun, standar,

peraturan atau etika hidup yang berlawanan dari, standar, hukum,

etika, juga gaya hidup dalam masyarakat. Menghadapi situasi ini,

fungsi edukasi lebih konsekuensial dapat memajukan akibat baik

juga mengevaluasi akibat negatif.
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Sebagai proses dalam memecahkan masalah buruk penggunaan

dari kemajuan digitalisasi bagi informasi dalam pengajaran dalam :

a) Menghargai penggunaan kemajuan digital informasi ataupun

hubungan sebagai penunjang koneksi pada edukasi terkhusus

dalam pembelajaran bagai hubungan pada pembelajaran,

istimewa bagi sebagian remaja usia dibawah standar.

b) Tidak selalu menggunakan digitalisasi penginformasian

dalam hubungan guna menjadi sebuah sarana atau wadah

tunggal pembelajaran, dapat dipahami dalam artian contohnya

tak hanya melakukan mengunduh buku elektronik namun

dapat memilih buku yang akan digunakan sebagai sebuah

sarana tunjangan pustaka acuan pelajar.

c) Memanfaatkan suatu kemajuan perkembangan sebuah

teknologi memanglah berhak dilakukan dan dikembangkan

secara kegunaan dengan tanpa mengurangi etika moral.

d) Pusat yang memiliki kewenangan perlu tanggap dalam

melihat dalam memilih dan memilih siswa yang memenuhi

kualifikasi kemampuan dalam mengakses informasi,

e) Memanfaatkan penggunaan hukum mungkin bejana, contoh

yang dapat kita lihat adalah, untuk membentuk misi kejahatan

digital sangat bertanggung jawab sebagai penentu mutu

standarisasi yang mengontrol berjalannya sebuah aplikasi



Pendidikan Global Berbasis Teknologi Digital Di Era Milenial ~@UnisriPress2022

192

digital informasi, termasuk mutu dari berlangsungnya kualitas

teknologi berkemajuan, ringkasan, laporan, sebagai pusat

yang berguna sebagai manajemen penyalaan api penggunaan

anak di bawah umur,

f) Proses perubahan kearah yang lebih maju yang memanfaatkan

telepon seluler bagi sekelompok remaja yang belum

memenuhi standar usia dengan fitur-fitur canggih dan

memantau penggunaannya lebih dekat.
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