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ABSTRAK: Tehnologi yang ada di Indonesia sudah sangat mudah diakses untuk mempermudah
segala akses informasi.terdapat hal negative yang perlu diwaspadai, terutama untuk para siswa yang
sedang menggunakan HP atau Tablet (istilah lainnya adalah gadget). Begitu mudahnya berbagai
informasi diakses maka secara sadar ataupun tidak sadar, siswa dapat mengakses situs situs porno
maupun permainan yang berbau kekerasan.Bagaimana cara menaggulangi efek negative dari internet
dan tehnologi dengan menggunakan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro?Ki Hajar dewantara
(KHD) adalah Bapak Pendidikan Indonesia telah mencetuskan 13 konsep pendidikan
(Supriyoko;2013) setelah beberapa tahun berkecimpung di dunia pendidikan sejak 3 Juli 1922.
Konsep tersebut adalah konsep Trihayu, konsep keseimbangan konsep dasar dan ajar, konsep tri
sentra pendidikan, konsep kebangsaaan, konsep kekeluargaan,konsep among, konsep tutwuri
handayani, konsep tringa, konsep tri rasa,konsep trina dan konsep tri pantangan.
Konsep pendidikan ini mengatur tentang manfaat pendidikan bagi siswa beikut hal yang
perlu dipertimbangkan untuk lebih mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi.
Selain itu Konsep Pendidikan ini juga mengajarkan tentang hal yang harus diperhatikan oleh
pendidik ketika mengajar dan juga harus meninggalkan hal yang tidak sesuai untuk dikerjakan oleh
pendidik karena siswa lebih mudah menyerap sebuah ilmu yang merupakan hasil contoh dari suatu
perbuatan
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PENDAHULUAN
Ketika seseorang belajar di sebuah level pendidikan maka dihadapkan dengan
beberapa mata pelajaran.Setiap mata pelajaran yang ada di setiap jejang pendidikan itu saling
berhubungan dan saling bersinergi untuk menuju sebuah titik fokus yang memiliki inti untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa. Ilmu pengetahuan yang didapat di bangku sekolah yan
dikemas didalam semua mata pelajaran merupakan kunci sukses untuk kehidupan masa
depan seseorang.
Pelajaran yang diberikan di bangku sekolah sangatlah bermacam-macam, salah
satunya adalah mata pelajaran TIK. TIK kepanjangan dari Tehnologi Informasi dan
Komunikasi (Revalda; 2009). TIK adalah ilmu pengetahuan yang sangat erat huungannya
dengan perkembangan tehnologi global. Tik sudah diberikan sejak pendidikan sekolah dasar
walaupun untuk kurikulum 2013 pelajaran ini tidak lagi masuk menjadi mata pelajaran wajib.
Berdasarkan kemajuan perkembangan jaman yang sudah mulai mengglobal dalam urusan
tehnologi dan informasi maka TIK masih diberikan di jenjang sekolah dasar sebagai muatan
local bukan mata pelajaran wajib.
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TIK ini mengajarkan cara menggunakan computer dengan bijak dan dengan benar.
Sehingga anak sekolah SD dapat tetap menggunakan computer secara proporsional untuk
tujuan yang baik tidak untuk disalah gunakan manfaat dari tehnologi yang sudah sangat pesat
kemajuannya ini.
Tehnologi yang ada di Indonesia sudah sangat mudah diakses untuk mempermudah
segala akses informasi. Tehnologi yang ada sekarang ini membuat teman yang jauh terasa
dekat, seperti adanya apilkai Skype, facebook, instagram dll. Selain itu, tehnologi
mempermudah seseorang untuk mengetahui berita terupdatae dari belahan dunia yang jauh
letaknya. Dahulu informasi dari belahan dunia yang berbed dapat diakses dengan bantuan
computer yang sudah dikoneksi dengan internet yang membuat segala informasi mudah
didapatkan. Pada masa ini, internet tidak lagi memerlukan computer tapi cukup menggunakan
n. Apalagi untuk dunia pendidikan, tehnologi ini sangatlah membantu. SeHP maupun tablet
yang sudah memiliki aplikasi-aplikasi yang bermacam-macam yang kesemuanya itu mudah
untu terkoneksi dengan internet sehingga ada yang beranggapan bahwa setelah HP dan Tablet
canggih ini sudah ditemukan maka serasa bahwa dunia serasa ada di tangan karena cukup
dengan menekan keyboard HP atau Tablet maka segala keingin tahuan akan informasi
maupun menghubungi teman yang berada di belahan dunia yang jauh tidak lagi menjadi
mustahil dan hal ini menjadi sangatlah mudah dan menyenangkahingga pendidikan tidak
hanya melalui buku ajar atau buku teks dan pembelajaran dikelas yang hanya mendengar
guru menjelaskan tentang suatu ilmu. Tetapi siswa atau pembelajar dapat mencari ilmu yang
sedang dipelajari kemudian mendiskusikan dengan teman-temannya, dan masih banyak lagi
manfaat dari tehnologi jika kita bisa menggunakannya secara bijak.
Walaupun demikian, terdapat hal negative yang perlu diwaspadai, terutama untuk
para siswa yang sedang menggunakan HP atau Tablet (istilah lainnya adalah gadget). Begitu
mudahnya berbagai informasi diakses maka secara sadar ataupun tidak sadar, siswa dapat
mengakses situs situs porno maupun permainan yang berbau kekerasan. Semula tidak sengaja
dapat berubah menjadi suatu aktifitas yang tidak bias ditinggalkan atau siswa dapat
merasakan ketagihan untuk mengakses hal-hal yang belum boleh diakses oleh para siswa
tersebut. Hal inilah yang menjadi sebuah perenungan bagi para pengajar maupun orang tua
atau wali murid. Bagaimana cara menaggulangi efek negative dari internet dan tehnologi
dengan menggunakan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro?
Perkembangan manusia yang sangat cepat tentunya diiringi oleh teknologi sebagai
pembantu dalam aktivitas seseorang. tidak hanya sebagai alat bantu, akan tetapi juga merubah
pola berfikir terhadap seseorang. Dalam dunia pendidikan, guru yang baik adalah guru yang
bisa mengikuti kebutuhan siswa dan kehidupan siswa pada saat tersebut, dan teknologi saat
ini sangat membantu dan menarik minat belajar siswa. Contohnya saja komputer atau internet
yang sangat membantu dalam proses belajar mengajar dan mencari berbagai informasi yang
dibutuhkan seperti ketika guru menerangkan suatu materi, siswa dapat secara mandiri
mencari informasi yang diberikan guru tersebut melalui internet tanpa ada batasan perintah
dari guru.
Siswa diajak untuk menyadari, menggunakan dan mengevaluasi kegiatan
pembelajaran lewat media bersama dengan siswa sehingga menciptakan hubungan yang
berkesinambungan dan penilaian yang objektif bagi kedua pihak. Siklus ini diharapkan dapat
selalu berulang dengan bantuan media pembelajaran dan memberi situasi belajar yang
meyenangkan, mendalam dan bermakna.
Dalam dunia pendidikan dasar dan menengah terdapat pelajaran TIK, sedangkan
pada jenjang pendidikan master atau S2 terdapat pembelajaran Bahasa Inggris yangberbasis
pada perkembangan tehnologi, perkuliahan yang dimaksud adalah TEKS (Teaching English
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Knowledge and Skill) memberikan banyak ilmu yang berkaitan tentang pemanfaatan media
dalam pembelajaran bahasa Inggris. Teknologi informatika dan komunikasi (TIK) adalah
salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para guru untuk merancang
program pembelajaran yang efektif dan efisien (Revalda;20019).
Berdasarkan penjabaran diparagraf sebelumnya, pengajaran dan pembelajaran
berbasis internet sangatlah menarik dan mengasikkan bagi para siswa.Internet menyediakan
segala informasi yang mereka butuhkan, sehingga siswa tidak perlu susah-susah mencari
informasi yang dicari di dalam buku yang diinginkan. Berdasarkan alasan, segala sesuatu
sudah disediakan oleh internet dan ada anggapan yang berkembang dimasyarakat yang
mengatakan serasa dunia ada ditangan hal ini sangatlah riskan bagi para siswa untuk
terpengarauh hal hal yang bersifat negative bagi dirinya, keluarganya dan bagi bangsanya.
Segala efek buruk dari mudahnya mengakses internet sebenarnya dapat dicegah atau
dapat diperbaiki. Bagaimana efek buruk ini mempengaruhi siswa satu dengan siswa yang lain
pastilah berbeda hasilnya, ada yang sangat terpengaruh, ada yang tidak begitu terpengaruh,
bahkan ada yang tidak terpengaruh sama sekali. Hal ini dipengaruhi oleh pendidikan yang
ada disekitar siswa tersebut, sebagai contoh cara orang tua mendidik, cara sekolah mendidik
serta bagaimana lingkungan tempat siswa tersebut tinggal.
1. Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara
Berdasarkan contoh yang telah disebutkan diatas telah di sebutkan dan dirangkum
oleh Ki Hajar Dewantara jauh sebelum computer dan gadget ditemukan di Indoneisa karena
perguruan taman siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 yang
akhirnya setelah beberapa tahunberkecimpung didunia pendidian, Ki Hajar dewantara
menghasilkan konsep pendidikan (Supriyoko;2013). Terdapat 13 konsep penddikan yang
telah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Konsep yang dimaksud adalah konsep Trihayu,
konsep keseimbanagan konsep dasar dan ajar, konsep tri sentra pendidikan, konsep
kebangsaaan, konsep kekeluargaan,konsep among, konsep tutwuri handayani, konsep tringa,
konsep tri rasa,konsep trina dan konsep tri pantangan
Konsep Trihayu menyatakan bahwa pendidikan itu hendaknya dapat bermanfaat
bagi diri sendiri, bagi bangsa, dan bagi masyarakat dunia.
Konsep Keseimbangan pendidikan itu hendaklah seimbang antara kecerdasan dan
kepribadian.
Konsep Dasar dan Ajar aspek dasar yang berasal dari Tuhan seperti bakat dan
potensi diri dan Ajar mendukung adanya pendidikan dan pelatihan bagi sang Anak.
Konsep Trisentra mengatakan bahwa keberhasilan pendidikan itu ditentukan oleh
keluarga, perguruan dan masyarakat.
Konsep Kebangsaan mengatakan bahwa pendidikan harus mampu menumbuhkan
semangat kebangsaan yang akan menempatkan kebangsaan diatas kepentingan pribadi.
Konsep Kekeluargaan berpendapat bahwa pendidikan haruslah dilakukan dalam
suasana kekeluargaan
Konsep Among menyatakan mendidik anak haruslah dilandasi rasa ikhlas dalam
mengasuh dan membimbing.
Konsep TutWuri Handayani menyatakan pendidikan tu selalu memberikan
kesempatan kepada sang anak untuk mengembangkan diri.
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Konsep Tringa (ngerti, ngrasa, nglakoni)adalah pembimbingan itu diperlukan untuk
mengoptimalkan hasil pembelajaran.
Konsep Trirasa hasil optimal dari sang anakmendidik itu haruslh mengembangkan
daya kreatifitasnya, daya pemahaman dan rasanya, dan di bangun motivasinya.
Konsep Trina (niteni, niroke,nambahi)cara mendidik yang optimal itu haruslah
diajari dengan mengenali dan mengingat, meniru yang dipelajari,serta mengembangkan yang
dipelajari.
Konsep Tripantanganadalah tiga pantangan bagi seorang pendidik yaitu dilarang
berburu harta secara tidak sah, ataupun membeli jabatan, serta berselingkuh.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah mengetahui tentang berbagai macam konsep pendididkan yang telah
dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maka hal yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk
mengekang bahkan mencegah dampak buruk internet bagi perkembangan kecerdasan dan
kepribadian generasi.penerus bangsa.
Berdasarkan konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara maka pembahasan ini dapat
diawali dengan konsep Trihayu karena konsep ini memberikan pengertian bahwa pendidikan
itu haruslah dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk
masyrakat dunia terutama diperuntukkan bagi bangsanya. Ketika siswa mulai dikenalkan
dengan tehnologi berikut internet maka siswa diajarkan tentang manfaat daritehnologi berikut
efek negative dari internet dan tehnologi. Kemudian yang harus digaris bawahi adalah
penanaman Konsep Kebangsaan siswa harus memiliki keyakinan ketika sudah besar atau
sudah memiliki kemampuan menemukan sesuatu yang baik dapat mengharumkan nama
bangsa dan siswa tidak akan melakukan hal yang akan merugikan bangsa seperti menjadi
hacker dengan mencuri rekening orang luar negeri. Untuk itulah Konsep Keseimbangan
sangat berpengaruh disini karena seseorang haruslah memiliki kecerdasan dalam
memanfaatkan tehnologi dan internet tetapi juga harus memiliki kepribadian yang seimbang
dengan kecerdasannya sehingga siswa tidak akan melakukan hal-hal yang burukyang
merugikan dirinya dan negara.
Sebenarnya pendidikan itu berdasarkan pada Konsep Trisentra terdiri dari keluarga,
perguruan dan masyarakat. Ketiga sentra ini haruslah memiliki pemahaman yang sama
tentang tehnologi dan internet dan dapat melakukan antisipasi bersama-sama.Ketiga sentra ini
terutama perguruan dan keluarga haruslah mengetahui tentang tehnologi dan internet, jadi
jangan sampai siswa atau anak lebih pintar dalam menggunakan tehnologi dan internet
daripada para pendidik maupun orang tua. Kalau hal ini sampai terjadi, siswa atau anak yang
sudah kecanduan game atau internet yang tidak seharusnya maka dapat membohongi
pendidik (guru dan orang tua). Konsep Trisentra haruslah melakukan pembimbingan bersama
sesuai dengan Konsep Tringa yaitu siswa memerlukan untuk dibimbing supaya memiliki
pemahaman atas tehnologi dan internet,setelah itu dapat mengambil sikap positif atas apa
yang sudah dipelajari dan dimengerti kemudian dapat mempraktikkan apa yang sudah
dipelajari. Sehingga pembelajaran atau proses belajar itu tidak hanya berhenti pada mengerti
tentang sesuatu tetapi dapat mempraktikkan jika pengetahuan yan dipelajari tersebut dapat
memberi manfaat pada dirinya. Untuk itu, dalam memberi pengetahuan akan sesuatu haruslah
tidak melepaskan dari adanya konsep Dasar dan Ajar yang memperhatikan bakat dan potensi
diri dari siswa yang telah diberikan oleh Tuhan YME. Siswa yang memiliki bakat dan
kepintaran tentang menggunakan tehnologi terutama internet haruslah diberi pendampingan
yang lebih supaya tidak menyalahgunakan internet. Tidak hanya berhenti sampai disini, bakat
dan minat tersebut akan bermanfaat jika diarahkan dan juga diadakan pelatihan bagi siswa
tersebut. Siswa diajarkan dan dilatih untuk menggunakan tehnologi dan internet karena
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dijaman maju ini, siswa jangan sampai tidak dapat menggunakan tehnologi seperti computer.
Banyak sekali pekerjaan yang dapat dipermudah dengan adanya tehnologi dan internet.
Pembimbingan tidak bisa lepas dari pembimbing atau pendidik/pengajar dan orang
tua yang merupakan pengajar ketika siswa berada di rumah. Pembimbing yang baik adalah
yang memiliki rasa ikhlas dalam membimbing dan mengajar sesuai dengan Konsep Among.
Dalam berkarya pengajar tidak hanya terpaku kepada gaji tetapi lebih kepada cara pendidik
melakukan pendekatan kepada siswa dan anak supaya siswa dan anak dapat memanfaatkan
tehnologi dan internet secara bijak dan tidak membuat siswa dan anak tersebut merasakan
efek kecanduan terhadap tehnologi dan internet tersebut . Selain itu, pendidik dapat membuat
siswa merasa nyaman dengan lingkungan tempat pengajaran berlangsung atau yang dikenal
dengan konsep kekeluargaan. Manfaat system kekeluargaan ini adalah siswa dapat merasa
nyaman dan bebas berekspresi selama proses pengajaran berlangsung.
Selain itu, pendidik wajib memberi kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan
dirinya dan wajib memberikan arahan jika siswa mulai keluar dari rel atau jalur yang ada hal
ini telah dikemukakan olehkonsep Tutwuri Handayani. Tidak hanya berhenti sampai disini
Konsep Trina harus juga diterapkan. Konsep ini dalam pengajaran lebih menekankan pada
taraf siswa dapat mengenali dan mengingat hal yang dipelajari, semisal pendidik
mengingatkan kepada siswa tentang hal yang boleh dan tak boleh dilakukan dalam bermain
game atau dalam menggunakan internet untuk melihat video kemudian setelah mengenali
maka siswa dapat mengikuti untuk meninggalkan game atau video atau situs yang sekiranya
dapat merugikan masa depannya, selanjutnya siswa dapat mengembangkan hal yang harus
dilakukan ketika bermain internet. Hal ini juga selaras dengan dengan konsep Trirasa yang
mengijinkan siswa untuk mengembangkan ilmu yang sudah didapat tentang tehnologi dan
internet ini dan memotivasi siswa untuk dapat melakukan hal yang menarik dan positif dari
tehnologi mapun internet ini semisal contoh untuk tehnologi siswa dapat menemukan suatu
alat untuk menolong orang yang ada disekitarnya, untuk internet siswa dapat membuat suatu
program yang dapat bermanfaat bagi orang banyak.
Cara pengajaran yang paling utama adalah adanya contoh dari pendidik (guru dan
orang tua) untuk melakukan hal-hal yang positif sehingga siswa maupun anak memiliki
panutan yang patut dicontoh. Sehingga pendidik tidak boleh melakukan hal hal yang negative
yang akan membawa efek negative kepada siswa karena pada dasarnya siswa paling suka
untuk meniru orang yang ada disekitarnya sehingga pendidik haruslah mengamalkan konsep
Tripantangan.
KESIMPULAN
Internet memberikan pencerahan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang menuntut adanya sebuah desain pendidikan yang sesuai dengan kemajuan
jaman dan perkembangan siswa.
Internet bukan hanya mempunyai fungsi pembuka wawasan dan komunikasi bagi
siswa tetapi internet dan tehnologi ini juga memiliki sisi negative yang harus diwaspadai oleh
pendidik. Walaupun demikian, pendidik perlu menularkan wawasan kepada siswa, membuka
mata mereka pada tekhnologi dan internet. Membantu siswa dalam mengunakan tehnologi
dan internet dalam hal positif untuk pembelajaran, dan bertanggung jawab.
Pendidik perlu untuk mengenalkan tehnologi sejak dini juga mulai mengenalkan
internet. Menimbang adanya hal positif dan negative dari adanya kemajuan tehnologi dan
internet maka diperlukan adanya filter untuk mencegah hal negative berkembang lebih pesat
dari pada efek positifnya. Konsep Pendidikan dari Ki Hajar Dewantara sangat diperlukan
untuk mencegah berkembangnya efek negative dari adanya perkembangan tehnologi dan
internet yang begitu pesat. Konsep pendidikan ini mengatur tentang manfaat pendidikan bagi
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siswa beikut hal yang perlu dipertimbangkan untuk lebih mengutamakan kepentingan bangsa
daripada kepentingan pribadi.
Selain itu Konsep Pendidikan ini juga mengajarkan tentang hal yang harus
diperhatikan oleh pendidik ketika mengajar dan juga harus meninggalkan hal yang tidak
sesuai untuk dikerjakan oleh pendidik. Sehingga Konsep pendidikan yang digagas oleh Ki
Hajar Dewantara merupakan sebuah paket komplit yang wajib dipertimbangkan jika
mengiginkan sebuah pendidikan yang akan mencapai keberhasilan yang tidak meninggalkan
kepribadian atau kebaikan.
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