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PRAKATA

Kctika slogan "Revolusi Mental" dihembuskan oleh pemerintah Indonesia,

boleh jadi dimakudkan sebagai program yang sungguh-sungguh alan diwujudkan

ataupun hanya jargon politik belaka, maka pada saat itu dapat dikatakan seluruh

masyarakat tanah air menyambutnya dengan penulr harapan. Menguatnya harapan inr

karena secara terminologi "Revolusi Mental" mengandung maktra dan semangat yang

sungguh positif dan telah lama dirindukan wujudnya. Boleh dikatakan mayoritas

masyarakat t€rpelajar memahaminya tidak Lanya sebagai koreksi dan upaya mengrbah

secara cepat dan mendasar pola pikir negatif, ketinggalan, dan merugikan meiadi lebih
positif, maju, dao menguntungkan, tetapi lebii jauh dipahami secara implikatif s€bagai

perubaha! prilaku dari yang kurang bermoml menjadi Iebih bermoral, serta dali yang

meninggalkan menjadi menjunjung tirggi nilai-nilai luhur budayanya. SehiDgga, dengatr

p€mahaman itu, terbayangkan bahwa detrgal "Revolusi Mental" lndoncsia akan menjadi
bangsa yaflg maju, kuat, dan berkaraker.

Dalam rangka mewujudkan harapan besar di atas, maka penyelenggaraa[

pcndidikan harus dipandang sebagai unsur yang paling melentukan, sehingga institusi
pondidiksn pcrlu lcbih memaksimalkan pemnnya. Terutama upaya merevitalisasi sed-
budaya dengan menyemaikan nilai-nilai luhumya kepada generasi bangsa, telah larfla
memposisikan pendidikan seni-budaya sebagai bidang yang mewadahinya, mulai dari
penamaan mata pelajaran pendidikan seni-budaya di sekolah sampai pada upaya
membuka institusi pendidikan seni-budaya di berbagai daerah di tanah air. Namun, hasil
yang dicapai hingga saat ini masih jauh dan harapan. Kondisi itulah yang menggugah
pihak Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassa. untuk turut bertanggung
jawab sehingga memandang perlu upaya lobih intensif menggali berbagai pemikiran
tentang pendidikan seni-budaya melalui forum ilmiah. Mudah-mudahan melalui semiDar
yang akan diselenggarakan dengan tema "revolusi mcntal melalui pendidikan seoi" dapat
diperoleh rumusan-rumusan tentang pelaksa[aan pendidikan seni-budaya yang dapat
diimplementasitan dengan baik dan diyaki akan berkontribusi maksimal dalam
mercvolusi mefltal.

Akhimya, panitia pelaksana seminar nasional pesdidikan seni mengucapkan

terima kasih sesebesar-besamya kepada pemakalah utama, pemakalai pendamping,
peserta seminar, dan seluruh pihak yang turut berkontribusi hitgga Fosiding ini tersusun
dan dapat dite6itkan.

Makassar, 8 Desember 2015
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Muhammsd Repi
Pendidikan Seni Rupa FSD UNM

. ABSTRAK

pcnclitian adal.l utrtuk mengutrgkapkan sikap dan patrdangatr mahasiswa
Pcudidikaa Seni Rupa Fakuttas Seni dan Desain Universitas Negeri

keperiadaan intemet ditetrgah{engah. masyarakat, khususnya
Pendidikan Seni Rupa sebagai komunitas yang berkecimputr dalam

Drlsm p€nelitian ini menggunakan metode survcy. Yang menjadi populasi
loi sdalah dahasiswa program studi Pendidikan Seni Rupa FSD UNM,

lus beberapa angkatan, mulai dari angkatafl tahuo 2012 sampai dengan
L ku.ang lebih 500 orang. Berdasarkan hasil analisis dan pcmbahasan hasil

) dari lapangan/kanca, dan beberapa kajian teoritik dari bebenpa
Od(r dapallah ditarik kesimpulan sebagai bcrikut: Sikap dan pandangan

frollsm Studi Pendidikan Seni Rupa terhadap keperiadaan intemet (TIK)
Ihh taru w{ud tcknologi canggih. Berdasarkan hasil penetitian, sikap

tlrhad.p pengaruh alal komudkasi secara global terhadap pembentukan

lmfftii mudah, memperlihatkan kece[derungan positif, temasuk dalam

tl5yf ilmgrn perdidiLao sebagaii sarana per utung walauputr ada juSa ya.ng

IialQ Udd( Dendukurg secara keseluruhar

IIh l(llcl: Globallsasi, Intemet, Dampak, Akhlak/Karaker

lltlktct
na rcrearch objective is to reyeal attitudes of the students of Education Studies

|lr'&lit Fac,lly of Fine Arts and Desig University of Makassar against intemet
Ulrlrt o ongsl lhe people, especially students of Fine Arts Education Program as a
fi nxnlly that splash in the art$ In this research using the suney method. The

laluhrlon ln this study is a studeht of Fine Arls Education FSD WM, tehich corlsists of
lela,t,l lorccs, ranging Iron the class of 2012 to 2015 force ol approximately 500 people.
M on lhe anolysis and discl.tssion of rte resuhs. (data) fron the field, and sone
ll*,anl.lal sndrcs oI several rekrence-s. it can be deduced as follows: Attitudes and
v1,w, o! tludenlt of ArLs Educarion to existence Internet (ICT) as a manifestation of
llwai,d lechnolog) , Based on the research resutts, the attitude of sludents to the
filycncc of globdl communication tool for easy generation of personality fomatiotl,
,lnwlng potilfue lre ds,i cluding in relation to eilucation as means ofsupport., ahholtgh
.n l AtC being not supportive overall.

lalvor.ls: Globalizalion, the lnternet, lmpact, Morak / personality.
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A. PENDAHULUAN

Salah satu karakter globalisasi adalah pemanfaatan intemet secarl
universal.lntemet adalah perpustakaan terbesar di dunia, sehing-ga segala bcnru(
informasi, baik secara verbal, secara visual, maupun secara maya, semuanya dapat

diakses dcngan cepat. Intemet telah memberikan sumbangan positif dalam dunis
pendidikan, tetapi tidak dapat disangkal bahwa, intemet juga sangat berpotensi untuk
merusak moral maDusia. Termasuk pengaruhnya terhadap pembeDtukan moral dan

karakter mahasiswa.
Mahasiswa progmm studi pendidik-an Seni Rupa FSD UNM adalah bahagian

dari p€ngguna tek[ologi intemet dalam melakoni kegiatannya dalam berkesenian (seni

rupa). Tidak dapat disaagkal, baiwa dengan adanya teknologi komunikasi yaDg serba
canggih itu memudahkan mahasiswa dalam mengakses
informasi untuk kepentiDgan tugas dao pengembangan wawasannya.

Perkembanga[ dunia t€knologi infomasi yang d€mikian pesahya tela]
membawa manfaat luar biasa bagi kemajual peradaban umat matru3ia. Kegiatan
komunikasi ya[g sebelumnya menuntut peralatan yang begitu rumit, kini relatif sudah
digantikan oleh perang-kat yang serba otomatis. Demikian juga halnya dalam duoia
komunikasi, rasanya bumi yaog kita huni ioi semakin sempit. Bumi ini oleh kemajuan
alat komunikasi yang begitu modem seperti m, iotemet, dan alat komuni-kasi yang
lainnya (TV, Radio, dan Film) meuyebabkan hubuDgar antar bangsa semakin
mengglobal. Oleh karena kemajuan alat komuniasi itu, infor-masi apapun atau pristiwa
apapun ya[g teiadi di belahan bumi yang lairl dengan segera dapat di ketahui. Seperti
yang terjadi di era globalisasi yallg serba modem seperti saat ini, peran tektrologi
informasi dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat berpengaruh. Hal ini tidak terlepas
dari attivitas kita yang kerap kali ditunjang dengan teknologi informasi itu sendiri yang
mampu meDjawab trmtutan pekerjaan yang lebih cepat, mudah, murah dan menghemat
waktu.

Mengha&pi keadaan seperti ini, m,h.<iswa sebagai peserta didik/pelajar, perlu
diarahkan pada sikap "sadar teknologi" atau "melek teknologi". Kemajuatr yang sering di
artikan sebagai modemisasi, menjanjikan kemampuan manusia rmtuk mengendalikan
alam melalui ilmu pengetahuan, meningkatkan kesejahteraan material melalui teknologi
dan meningkatkal efekivitas kemampuan mahasiswa melalui penerapatr organisasi yang
berdasarkan pertimbangan kesadaran. Karena dengan ilmu pengetahuaD, teknologi
informaiii dan komunikasi pula, manusia dapat melakukan hal-hal yang sebelurnnya
belum pemah dibayangka::-

Kemajuan teknologi menjadi jawaban dari kemajuan globalisasi yang kian
menye-limuti duia. Suatu kemajuan yang tentunya akan meobcrikan dampak bagi
peradaban hidup bagi mahasiswa. Tidak dapat dipungkiri, bahwa sekarang ini masyarakat
pada ulnumnya menjadi "budak" dari peBdaban teknologi informali itu sendiri.
BagaimaDa tidah batyaknya rnanusia sebagai pelajar yang sekaligus berperan sebagai
pelgguna teknologi informasi dan komunikasi, membuktikan bahwa kehidupan yang
mereka lakoni tak pemah lepas dari peran tek[ologi informasi.

Bukan hanya itu, tekDologi infonnasi dan komunikasijuga memiliki andil yang
besar dalam hal sarana pembelajaran. Karena seperti yang telah diketahui balwa
teknologi informasi dan komunikasi kini telah merasuk ke dalam L:urikulum dunia
pendidikan. Suatu hal yang tentunya menjadi gebBkan di dunia pendidikan dalam ajang
peningkata[ potensi para mabasiswa. Selain itu gelombang kemajuin dan perkembaDgan

teknologi dalam bidang peDdidikan telah membawa perubahan pada kehidupan dan gaya

hidup mahasiswa yang lebih dinamis. DeDgan adanya hal terscbut, maka mahasiswa
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idupkan dan menyalurkan semangat untuk mengcksplorasi ilmu yang

masyarakal sekarang perlabanlahan nrulai berubah dari duluDya cra

mcnjadi era iDformasi dan kolounikasi. Di balik pengaruh cra globalisasi

! yang menjadikan komputer, intemet, dan Pesatnya perkembangan

si sebagai bagiaD utama yang harus ada atau tidak boleh kekurangan di
lhn. Dalam memasuki era tersebut, sekolah dan kampus memiliki tanggung

moryiapkatr siswrmahasiswa dalam menghadapi semua tanlangan yang

ccpat dalam lingkungan kehidupan mereka. Kemampuan unhrt berbahasa

iran komputer adalah dua kriteria yatrg seriDg kali diminla masyarakat

era globalisasi baik di trldorlesia maupun di seluruh dunia. Maka dengan
yatlg telah merambah di segala kehidupan malusia, hal itu

tsnggung jawab yang sangat tinggi bagi sislem pendidikan kita untuk
keEampuaD berbahasa siswrmahasiswa &n kemahiratr komputcr

itu, dengan adanya sistem pcndidikan yang berbasis pada perkembangan
dan tek[ologi maka diharapkan pelajar-pelajar dan mahasiswa di

dlpat bersaing dan mengejar ketertinggalan dari pelajar dan mahasiswa di
taopa perlu kehilangan oilai-lilai kemanusian dan budaya yang kita miliki.
kata lain, peserta didi} di jenjang pendidikan dasar dan menengah perlu

dt! dibekali pendidikan tehologi guna menuju masyarakat yaog "melek
yaitu bercirikan mampu mengenal, mengeni, m€milih, mengguDakan,

memperbaiki, menilai, menghasilkan produk teknologi sederhala, dan

torludap masalah yaag berkaitan dengatr teknologi.
Obscsi omng tua untuk melyiapkafi masa depan anak me[ganggu cara palldaflg

tentang anak. Mala kita hanya menatap masa depan anak sampai kita
pentilgnya petrgalamatr yang diperlukan anak di masa kininya, seperti

pengalaman anak dengan alam dan seni. Meskiput tehologi komput€r
peran penling dalam kehidupan anak di masa yang akan dataDg! masa yang

d6taDg bukaD satu-saturlya dimensi waktu yang penting. Kebutuha[ anak dan juga
bangannya di masa kid tetap perlu diperhatikan juga. Jika kita merasa bahwa

perlu memiliki keterampilan menggu-nakan komputer, tanyakan pada diri anda
apa komputff dapat memetruhi atau membatasi kebutulran anak pada masa

TekDologi juga memeDtingkan kemaftpuafl berpikir rasional mefttrtulal tujuan,
Itrcngabaikan informasi yang tidak penting, dan mengecek kemajuan dari langkah-

'bngkah yang iudah ditetapkan. Cara berpikir sistematis dan bertujuan menjadi sangat
popular aktir-ak}t inr. Kernampuan berpikir sistematis dan bertujuan sangat sulit

lrililakukan bagi anak usia di bawa.b tujuh atau d€lapan tahun. Anak mudah beralih pusat
lparhatiaD saat meogerjakan tugas. Anak juga mengalami kesulitan untuk dapat memantau
' tcmajuannya (masih sulit melalokan evaluasi diri secara mandiri). Teknologi moderen

nclupakan kelebihan dari peDdekatakan yang dilakukan anak saat belajar - pemikiran
yang terbuka dari anak yang kaya dan penuh variasai. Anak senang mengamati tanpa
fujuan yang jelas, hanya lihat itu apa dan merasa seDang dengan pengalaman barunya.
Pendekatan rasional ini biasanya dipakai oleh teknisi atau insinlrr untuk menyelesaikan
masalahnya misalnya bagaimana cam memperlebar jalanan, menggali tercwongao, atau
mcmbuat bendungan di sungai. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, anak hanya
mempelajari alam seperti apa adaDya. Ada psikolog humaDis mengatakan bahwa
kebanyakan orang dewasa yang kreatii seperti ilmuwan, keba[yakan masih
menggunakan cara pandang anak terhadap dunia sebelum melakukan penelitian yang
lebih mendalam. Jangan menganggap remeh pengalaman masa kecil.
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Ma[faat lain dari teknologi modem adalah kecepatan. Kccepatan sangat

dijuDjung tinggi dalam sudut pandang teknolo8i yang merupakan kriteria utama untuk
mengukur k€majuan tcknologi. Jet lebih hebat dari pesawat biasa karena dapat terbang

lebih cepat. Komputer baru lebih baik dari yang lama karena mampu me "loading" lebil
cepat- Modem int€met baru mampu menghubunSkan kita dengan informasi d€ngan lebih
cepat. Saat ini kita sudah dapat menikmati buah-buahan sepanjang tahun tidak musimnya
saja- Belakangan kila tahu, bahwa Tuhan menciplakan buah-buahnya sesuai dengan
musimnya agar sesuai de[gao kebutuhan tubuh manusia di musim tertentu. Beberapa ahli
berpendapat babwa penanaman yang baik membutuhlan waklu yang lebih lama. Peta
yang baik biasanya akan menunda beberapa pekan sebelum menanam. la harus
memsatan tanah dengan kakinya, bedala[ di atas lanahnya, merasakan dengan taDah
dengan kakinya sebelum menanam. Ia akan menanam jika ia sudah tahu tan&nan apa
yang cocok dengan kondisi tanahnya.

Kecepatan temyata juga metrguraDgi senrangat hidup, dan kita kadang
meDgellhkrn duda yang sangat cepat ini. Kita metrginginkan masak menjadi l€bih cepat
matatrg detrgan microvrave, berita lebih cepat saDpai melalui e-mail, dan analisa berita
secara iDstan. Saat masuk ke dalam ranah b€lajar anak, banyak juga yang bcrpikir bahwa
b€lajar itu makin cepat makin baik anak-allak dimasukkaa di ketas akselerasi. Orangtua
biasaDya baDgga jika amknya dikatakan pembelaja! cepat. SedatrgkaD anak yang dilabel
scbagai lambat sebenamya menpakan cara sopaD mengatakan bahwa aDak tersebut
bodoh. Penelirian tentalg pengaruh komputer terhadap perkemba[gan analc a&lah
komputer sering kali memberikan kecepatan yang teilalu tioggi sehingga tidak
memunglinkaD anak untuk berpikir mendalam. Saat allat tedebak pada kecepatan alan

intensitas komputer, anak jadi terpaksa untuk membuat keputusatr secara cepat dan segera
&emberikatr reaksi terhadap hasil yang tampak di layar monitor sehilgga anak tidak
pu[ya cukup wallu untuk mempertimbangkaD berbagai hal atau merefleksikan
Pelgalamannya.

B. MANTAAT TEKIIOLOGI

Kegiatan komunikasi yang sebelumnya menuntut peralatan yang begitu rumit, kiDi
relatif sudah digantikan oleh perangkat mesin-mesill otomatis. Sistem keia alat teknotogi
telah metrgalihfungsikan tenaga otot manusia, dengan pembesaran dan percepatan yang
merrakjubkar'l. Begitupul dengan telah ditemukaDnya formulasi-formulasi baru atreka
kapasitas komputer, seolah-olah sudah marnpu oenggeser posisi kemampuan otak
manusia dalam berbagai bidang ilmu dan akivitas manusia. Kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi yang telah dicapai sekarang benar-benar telah diakui dan
dirasakan memberikan banyak kemudahan clan kenyarnanan bagi kehidupan umat
manusia.-

Perkembangan teknologi adalah peningkatan atau kemajuan yang dicapai secara
teknis oleh umat manusia dalam menerapka[ ilmu pengetahuan tentang cam penyelesaian
masalah yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan mngguflakan peralatan
yang serba muda dan prakis. Ipteks adalah aspek yaag menjadi sasaraa daa sarana yang
menjadi penentu dalam kemajuan suatu masyankat. Tanpa Ilmu Pengetahuan dan
teknologi, keinajuan suatu masyarakat akan terhambat dan terlambat. Teklologi adalah
pelerapan ilmu pengetahuan. T€knologi adalah sarana yang tidak mengenal etika baik
dan buruk terga[hmg siapa yang menggunakannya. lstilahnya, teknologi itu bcbas dlai
kalau digunalon kepada hal yang positif akan bemilai positifdan kalau digunakan ke hal
yang negatif akan bemilai ncgatif.

Berkaitan dengatr tekrologi itu, maka diperlukan aspek lain yaDg disebut etika.
Tanpa etika, manusia akan melakukan segala sesrurtu scmaunya tanpa kontrol. Etika

58

I

I

i

I

I

I



uaa, teknologi dao sed diperlukan dalam kehidupan. Kesejahtaran

dalam hidup sangat ditentukan oleh pengetahuao, teknologi dan seni

olch manusia. Di era globalisasi yaDg serba modem ini teknologi menjadi
m menyelesaikan segala peGoalan hidup. Pekedaan yang bersifat manual

d(an kctinggalan dalam menyelesaikan masalah

canggih
menurut Djoyohadikusumo (1994) berkaitan erat dengan sains (science)

yasaJn (engi-neering). Detrgan kata tain, tekDologi mengaodung dua

I, yaifi science dan engineeing yang saling berkaitan satu sama lain[ya
mcogacu pada pcmahaman kita tetrtang dunia Dyata sekitar kita, artinya

ciri-ciri dasar pada dimensi ruatrg, tenta[g maleri dan energi dalam
inya satu terhadap lainnya-
mengenai sain! menurut Sardar (1987,) adalah sarana pemecahan masalah

dari setiap peradaban. Tanpa sains, suatu peradaban tidak dapat
pcrtahankan struktur-struktur politik dan sosialnya atau memenuhi kebutuhan-

dintelcktual dan budaya serta memajukan cara produksi ekonomis yang
oleh suatu peradaban. Pendeknya, saiDs, adalah sarana yang pada akhimya

lhancctak suatu peradaban, dia meru-pakan ulgkapan fisik dari paDdangan dunianya.
Scdrngkan rckayasa, menurut Djoyohadikusumo (1994) menyangkut hal
pongelahuan objektif (tentang ruatrg, materi, energi) yang diterapkan di bidang
pcrancangan (temasuk mctrgctrai per-alatatr tekd$ya). DeDgan kata lain, teknologi
mcncakup teknik dan peralata[ untuk melyelenggarakan raficangan yarg didasarkan
ltas hasil sains.asar rakyat dan budayaoya. Sebagai perwujudan eks-temal suatu
cpistemologi, sains mem-bentuk lingkungan fisik .

lntcmet merupakan suatu istilah yarg tidak asing lagi diteliDga setiap orang. Istilah
lnlcrnet sudah menjadi kala popular yang selalu terdengar di mana dan kapanpun.
Namun, sesungguhnya belum banyak orang yatrg memahami secara jelas pengertian
intcmet sebagai suatu istilah

Intemct adalah singhatan da'i Inter-connected computer networtr atau jaringan
komputer yang terhu-bung sahr sarna lain. Karena terlalu panjahg maka disingkat
menjadi Intemet. Intemet sebenamya adalah sebuai teknologi yang tercipta
ketika perang dingiD melanala negara super power balat dan timur yaitu Amerika
Serikat dan Uni Soviet. Intemet dibuat oleh ARPA Net, sebuah organisasi sayap
militcr dad departem€n pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada
awalnya intemet dibedakan uDtuk tujuan ilmiah dan tujuan militer. Namun
keduanya lantas dimerger dan me[jadi DARPA. Hing-ga kini intcmet
berkembang mcnjadi banyak layanan seperti browsing, chating, V,IP, video
chatting dan lain-lain.
http://semangatku.corn/25 I
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Istilah karaker sendiri sesuDgguhnya m€Dimbulkan ambiguitas. Kamkter, Secara
etimoloSis berasal dari bahasa Yunani "karasso", berarti 'cctak biru', 'format
dasar', 'sidik' sepe(i misalnya dalam sidik.jari. Karakter adalah sesuatu yang
tidak dapat dikuasai oleh iltervensi maDusiawi, seperti, ganasnya laut dengan
gelombang pasang dan angin yang menyertainya. Karena itu, berhadapan dengan
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C. DAMPAK TEKNOLOGI INTERNET I
Setiap perubahan dan pembaharuan atau inovasi selalu dibarengi olohl

dampak, baik yang positif maupun yang negatii Dcmikian juga kemajuan di bidanll
teknologi scperti intemet. Dcngan adanya teknologi komunikasi mclalui intemet lidrkl
s€dikit perubahan yang terjadi pada para pengguna, apalagi di bidang pendidikan. Dengan I
teknologi komputer/intemet, banyak kemudahan yang dirasakan oleh pesena didik (sisw! |
dan mahasiswa), terutama dalam mengaks€s informasi yaDg berkaitan dengan bidang I
kajiannya. Dengan menggunakan int€met mahasiswa dapat mencari informasi berupa I
konsep, teori, postulat, preposisi, definisi-definisi, contoh-contoh gambar secara visual j
dapar ditemukan dengan mudah.

Secara harafiah, dampak artinya pengaruh yang ditimbulkan oleh sesuatu, baik
yang bemilai positif maupun yang bemilai negatif. Dampak teknologi dapat di artikan
sebagai s€8ala bentuk perubahan yang diakibatkan oleh keperiadaan tehologi itu.
Keperiadaan teknologi membawa penrbahan yang luar biasa terhadap kehidupan
masyalakat. Denga[ tekDologi yang dulunya tidak pemah dibayangkan batrkan dengan
kemajuan teknologi menjadi suatu kenyataan yang memukau dan mengagumkan. m
misalnya, dulu tidak pemal terbayangkan ma[usia dapat berkomunikasi secara cepat
melalui sebuah benda kecil tanpa hubungan kabel yang tidak mengenal ruang dan wallu
dapat digunalGn- Nyatanya, sekarang merupakan baralg biasa yang telah dapat
digulakan oleh segala lapisan masyarakat.

Sikap dapat diartikan scbagai kecenderungan hati seseomng untuk menerima dan
menolak suatu fenom€na yang terjadi di sekitamya. Sikap berkaitan dengan pandangan
hidup sescorang. Seseorang dapat saja menolak tentang keperiadaan sesuatu, walaupun
sesuatu itu fienunrt orang lain baik, telapi menurut pandangan hidup yang dianut oleh
yang berteda pandangan hidupnya pasti menolak kepcriadaatr fenomena ihr. Walauputr
teknologi itu adalah nama lain dari pada alat, tetapi dengan alat itu, mempunyai pengaruh
psikologis terhadap jiwa dan kehidupan seseomDg.

Sescorang dapat berubah cara pandangnya akibat dari cara melalotan sesuatu,
sehingga dengan kebiasaan menggutrakan teloologi tertentu misalnya iDtemet, seseorang
dapat mengatakan bahwa intemet itu adalal suatu hal yang didewa-dewakan. Apalagi
onrng-orang yang berjiwa materialistik, sangat mudal dipengaruhi oleh keadaan yallg
sifatnya materil. Babkan materi dianggap sebagai segala-galanya.

D. PEMi}ENTUKAN KEPRIBADIAN/XARAKTER

Dalam dunia akademik pendidikan, pengajaran, dan pelatihan adalah merupakan
tritunggal aktifitas akademik yang merupakan kewajiban setiap lembaga pendidikan daD
pranata sosial lainnya yang harus dilakukan dalam melakukan tanggungiawaboya.
Lembaga pendidikan selain melatih dan mencerdaskan peserta didik, juga
mengalihwariskan kultur,tudaya yang positif, yang tidak bol€h diabaikan adatah
bagaimana membeltuk dan menciptakan keperibadian yang tinggi. Manusia yang
beradab, berperilaku manusiawi, penuh rasa cilta, kasih sayang, jujur, adil,
bertangguDgiawab dan mengerti kewajiban sebagai anggota masyarakat yang baik, taat
hukum, toleran dalam menyikapi pluralitas.



{ll! yllng memiliki karakter, manusia tidak dapat ikut campur langan atasnya.

M{nu6ia tidak dapat memberikan betrtuk atasnya. (Doni Koesoema, A. (2007).

Iigs Matra Pendidikan Kamkter. Dalam Majalah BASIS, Agustus - September

I1,07, http:// peDdidikan.karakter.org/index. php? news&nid .( 25 Mei 2009)

} fENDII'IKAN BERBASIS KARAKTER

lhrl lrpck afeksi, karakter m€rupakan pengejawaDtahan sikap batin sesorang.

lnfl b[lnyt bcrbagai insiden di antara pese(a didik tidak terlepas dari si]ap batin

|irlduoya, Berbagai fenomena sosial yang muncul akhir-akht ini cukup
$ufltlhtwrllrkln. Fenomena kekerasaD dalam menyelesaikan masalah menjadi hal yang
lhla ltmrbrlll kebijakatr terjadi hampir pada setiap level hstitusi.

lapanlnyr karakter masyarakat lndonesia yarg santun dalam berperilaku,
rarr}ltttrtdt dthm mufakat dalam menyelesaika[ masalah, locol wisdom (kearifatr lokal)
p.xp hyr drnjrn pluralitas, toleransi dalt gotong royonS, telah berubah wujud menjadi
lx$sgfil lclompok-kelompok baru yaDg saling mengalahkan. Segala aktivitas dalam
xr.tlaftht tlyogy.nya berlandaskar budi pekerti dan karakter yang baik. Pendidikan

fa& & myt bcorientasi pada aspek afeksi yarg berkaitatr dengan karakter, budi pekerti
rl*r hl* mulio, Agama dan budaya, filsafat dan psikologi, serta adat istiadat dan bati
r,{tlil, lflfitp*ln landasan peodidikan karaker.

r tiarufl,P
oen1ln rdaoya teknologi komu-nikasi melalui iDtemet tidak sedikit perubahan

rrnt l$JNl prds para pengguna, apalagi di bidang pendidikan. Dengan teklologi
rr{t+ul$/lnlamot, banyak kemudahan yang dirasakan oleh peserta didik (siswa dan
Ilihl.l.lvt), tlrutsma dalam mengal(ses informasi yaI1g berkaitan dengan bidang
l ti{fita l)art!r! mengguDakan intemet, mahasiswa dapat mencari informasi berupa
lrrreg, lrorl poatulat, preposisi, definisidefinisi, contoh-contoh gambar secara visual
a$d dlhmulltl dcnSan mudah. Di samping pengaruh positif dari kemajuan teknologi
lxltl{rll $mp* ncgatifirya juga tidak boleh diabaikan. Dengan teknotogi komunikasi

tf,l| leltulh mtju, diperlukan strategi, dan cara, serta upaya uDtr* menangkal
ffi*filxun.kGmuDgkiran buruk yang alapat merusak perkembangan genemsi muda
it+ hhmr mrhlsiswa. Kepribadia! generasi mudah kita adalah cerminan masa depan

l{r. llla ndrrl, karatter, dan kepribadiaa mahasiswa, dan generasi muda kita tidak
plofltu dalam pendidikan, akan terjadi dehumanisasi yang mengamh pada
muuh"manusia yang tidak bertanggun&jawab, baik pada diri sendiri dan

nlluPun tcrhadap bangsa, dan negara. Mahasisrra Program Studi Reni Rupa
Il'Ill[,I das mahasiswa ProgEn studi Pendidikan Scni Rupa FSD pada

tdthh insan-insan yang fiemiliki keativitas di atas rata-rata. Setiap
tll.l Lomajuan yang terjadi di sekitamya dengan cepat dapat ditangkap, dan

monimbulkan keasi baru pada dirinya. Namun perlu di ketahui, bahwa
dengan kecerdasan intelekfual, dan kecerdasan cmosional- Kreativilas,

lo0lpttgn kesadaran yang kadang-kadarg irrasional, dan tidak terkontrol
lolhrn memiliki dua kemungkinan arah (positif dan negati|. Daya cipta yang

lhilulrn landasan moral yang tinggi supaya tidak cenderung ke hal yang negatif.
mlttcipta adalah suatu.anugrah, yang diberikan kepada insan-insan tertentu,

frthUlrwa yang berbakat seni (seni rupa).
ll ponclitian menunjukkan bahwa sikap mahasiswa terhadap pengaruh

Llhidrp pembenlukan kcperibadian generasi mudah cenderung bersikap
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tlh{pun rdajuga yang bersikap tidak mendukung secam keseluruhan.



Di era globalisasi ini, masyarakat sangat mudah saling mcmPengaruhi dalam

segala hal, tcrmasuk yang Degatif sifatnya- Korupsi, terorisme, narkoba, penipuan,

pembunuhan, dan lain-lain perilaku negatif lainnya, adalah perilaku yang semakin

mendunia (mengglobal). Tanpa pendidikan karalder, Pendidikan moral, perdidikan

agama yang itensit di lembaga pendidikan dan Pranata sosial lainnya, pcrkembangannya

akatr semakifl cepat, dan kita dapat membayangkan akibatnya dalam waktu yang relatif
sillgkat. A'uzubillahi minzaalik, semoga tuhan YME tetap melindungi kita semua, amin.
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