
 

MEMBANGUN GENERASI MUDA YANG CERDAS DAN BERKARAKTER 

DI ERA DIGITAL 

 

        Era digital adalah masa dimana manusia diberikan kemudahan oleh teknologi 

yang mereka ciptakan. Teknologi yang ada pada saat ini sudah berkembang pesat dan 

semakin canggih.  

Pengembangan era digital saat ini sudah berkembang pesat contohnya, kemajuan 

teknologi transportasi, komunikasi, dan sosial dalam kehidupan masyarakat maupun 

mendunia. Selain itu, pengembangan era digital juga memberikan banyak manfaat bagi 

masyarakat. Contohnya, masyarakat jadi lebih mudah dalam mengakses segala hal, 

masyarakat juga mendapat hiburan, ilmu pengetahuan, dan dengan adanya kemajuan era 

digital masyarakat jadi lebih mudah mengetahui informasi baik dalam negara sendiri 

bahkan sampai mendunia. Serta dengan kemajuan teknologi era digital masyarakat yang 

tinggal di daerah terpencil mendapat kemudahan dalam hal transportasi dan komunikasi. 

Yang semula mereka sangat sulit untuk mendapatkan pertolongan sekarang mereka lebih 

mudah untuk mendapatkan pertolongan. Jadi jika suatu saat mereka sedang mendapatkan 

musibah, mereka bisa menghubungi pihak bala bantuan di daerah sekitar mereka tanpa 

harus menunggu dengan waktu yang cukup lama.    

  Pada masa ini karakter bangsa beraga-ragam kebanyakan dari masyarakat 

mengubah karakter  mereka tanpa disadari entah itu menjadi baik atau buruk. Sikap 

masyarakat kita pun beragam, ada yang menanggapi kemajuan era digital dengan sikap 

positif maupun negatif. Salah satu contoh dari sikap negatif adalah masyarakat menyalah 

gunakan media komunikasi yaitu media internet. Lewat intrnet, masyarakat dapat 

menimbulkan tindakan kriminal seperti menyebarkan berita tidak benar (hoax) walaupun 

banyak yang menganggap itu hanya masalah sepele, tetapi jika di biaran akan terjadi 

  



keributan dan bahkan dapat berujung kekacauan. Selain itu, tidak sedikit dari masyarakat 

yang dengan sengaja menyebarkan konten-konten khusus dewasa seperti penyebaran 

video pornografi dan juga banyak dari masyarakat yang mengirim gambar gambar tidak 

layak di lihat di jejaring sosial. 

Dengan  kemajuan teknologi digital yang semakin berkembang, terdapat juga 

dampak-dampaknya. Mulai dari dampak positif maupun negatif. Contoh dari dampak 

positif adalah masyarakat jadi lebih mudah dalam mengakses segala hal. Selain itu dengan 

adanya kemajuan era digital, masyarakat menjadi lebih mudah untuk mengetahui 

informasi dari berbagai media dan bahkan sampai ke seluruh dunia. Contoh dari dampak 

negatif adalah masyarakat menjadi tidak terbuka pada dunia luar, lebih mementingkan 

diri sendiri, serta menjadi lupa waktu karena terlalu asyik dengan dunia digitalnya. 

Bahkan masyarakat itu sendiri melupakan kepentingan diri mereka masing masing karena 

terlalu mementingkan dunia digital tersebut. 

Di Indonesia sering terjadi penyebaran berita tidak benar (hoax) yang di 

timbulkan dari kemajuan era digital yang disalah gunakan oleh orang-orang tidak 

bertanggug jawab  yang membuat masyarakat menjadi resah dan tidak tenang.  

Cara mengatasi dampak negatif antara lain: 

1. Dengan membiasakan membaca buku (literasi) 

2. Mengadakan pembiasaan upacara bendera setiap hari senin dan pada saat 17 

Agustus untuk menghormati jasa para pahlawan  yang sudah berjuang untuk 

merenggut  kemerdekaan Indonesia 

3. Mengadakan kerja bakti atau melaksanakan operasi semut di lingkungan sekolah 

dan masih banyak lagi. 

 

Dari dampak yang ditimbulkan dan sikap masyarakat yang beragam, kita harus 

mendidik dan menciptakan generasi muda yang cerdas dan berkarakter. Generasi muda 

yang cerdas dan berkarakter bukan saja didapatkan dari dunia pendidikan saja melainkan 



juga harus dididik dalam lingkungan masyarakat dan keluarga sebagai pondasi atau 

pegangan teguh yang menjamin generasi muda dapat mempunyai karakter yang baik dan 

kepintaran yang membuat generasi muda dapat dikatakan cerdas. Dan dalam lingkungan 

sekolah agar dapat menghasilkan generasi muda yang cerdas dan berkarakter. Maka dari 

itu, pihak sekolah dapat mengadakan literasi, rutin melakukan upacara bendera, 

mengadakan operasi semut, dan pihak sekolah juga dapat mengadakan pembiasaan 

menyanyikan lagu Indonesia raya sebelum memulai pelajaran. Jika cara itu dapat 

dilakukan di lingkungan sekolah, maka di lingkungan keluarga dapat melakukan 

beberapa hal sederhana contohnya, membagi pekerjaan rumah, melakukan kegiatan luar 

ruangan, dan dapat mengerjakan tugas sekolah bersama. Maka dengan diadakannya hal 

tersebut di lingkungan sekitar, maka akan menghasilkan generasi muda yang cerdas dan 

berkarakter di era digital ini. 

Jadi, pada masa era digital ini  kita sebagai penerus bangsa harus bersikap tegas 

dan menolak arus negatif yang ada serta kita harus menanggapi era digital dengan sikap 

positif dan mengembangkannya dengan hal-hal yang bersifat membangun kecerdasan 

bagi bangsa dan negara, serta dengan kemajuan era digital yang semakin berkembang 

pesat, kita tidak boleh mudah percaya dengan berita-berita yang tidak benar (hoax) yang 

tersebar.   
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