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Pendahuluan

Teori tentang generasi dan pembabakannya dipopulerkan oleh Karl Mannheim, tahun 1923,

dalam bukunya “The Problem of Generations”. Karya Mannheim ini disebut sebagai : “the

most systematic and fully developed” and “the seminal theoretical treatment of generations as

a sociological phenomenon”. Mannheim mendefinisikan generasi adalah kelompok yang

terdiri dari individu yang memiliki kesamaan dalam rentang usia, dan mengalami peristiwa

sejarah penting dalam suatu periode waktu yang sama.

Istilah Generasi Z merujuk pada pelabelan generasi yang diberikan secara berurut di mulai

dari Generasi X, diikuti Generasi Y, lalu Generasi Z. Setelah Z, sudah mulai muncul label

untuk generasi berikutnya, kembali ke abjad awal: Generasi Alpha.

Permasalahan yang selalu menjadi perdebatan seru adalah apakah benar bahwa ada

perbedaan besar karakter antar generasi, yang umumnya berjarak sekitar 15 tahun satu sama

lain? Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Bagaimana sebaiknya perlakuan kita, sebagai

pengajar di perguruan tinggi, terhadap mahasiswa yang kita asumsikan berbeda karakter itu?

Label Generasi

Penulis di dunia barat pada umumnya membagi generasi manusia ke dalam beberapa generasi

tergantung pada kurun waktu kelahirannya. Secara berurutan, generasi yang hidup semenjak

berakhirnya perang dunia kedua berturut-turut adalah:

1. Generasi Baby Boomer, lahir 1946-1964,

2. Generasi X, lahir 1965-1980,
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3. Generasi Y, lahir 1981-1994.

4. Generasi Z, lahir 1995-2010, dan

5. Generasi Alpha, lahir 2011-2025.

Tidak semua penulis sepakat dengan periodisasi seperti daftar di atas. Penamaan masing-

masing generasi juga bervariasi. Daftar di atas hanya untuk memudahkan kita

mengelompokkan, berdasarkan kesepakatan sejumlah besar ahli, dan membahasnya pada

paragraf-paragraf berikut.

Selain kurun waktu kelahiran, penanda penting yang dapat digunakan sebagai label generasi

menurut Mannheim adalah “mengalami peristiwa sejarah penting dalam suatu periode waktu

yang sama”. Jadi, konteks lingkungan dan peristiwa sejarah penting yang dialami bersama

merupakan penentu karakter generasi pada era itu.

Istilah generasi baby boomer, misalnya, dilabelkan pada mereka yang lahir setelah perang

dunia kedua. Berakhirnya peperangan menjadikan manusia yang terselamatkan dari

berkecamuknya perang mulai berfikir untuk berkeluarga dengan tenteram, lalu dari keluarga

yang baru terbentuk itulah lahir anak-anak generasi yang tidak lagi mengalami perang

berkepanjangan.

Generasi X, yang menyusul setelah baby boomer, mengalami beberapa peristiwa penting

yang bervariasi tergantung wilayah geografis di mana mereka tinggal. Di Amerika, Generasi

X dicirikan secara umum sebagai generasi yang tumbuh kurang didampingi orangtua, karena

kedua orangtua adalah orang-orang yang sibuk bekerja di luar rumah. Generasi ini pula yang

mengalami masa kanak-kanak di lingkungan yang tingkat perceraian orangtua sangat tinggi.

Di Inggris, generasi X ini disebut anak-anak Thatcher, karena mereka tumbuh semasa

Margaret Thatcher menjadi Perdana Menteri (1979-1990). Di Afrika Selatan, generasi X

tumbuh remaja pada masa-masa akhir politik aphartheid. Di Soviet, Generasi X adalah anak-

anak Soviet terakhir yang mengalami era komunisme yang mulai menurun pengaruhnya

sampai akhirnya runtuh.

Bagaimana di Indonesia? Kurun waktu lahir sampai beranjak dewasa generasi X ini ada

dalam lingkungan Orde Baru yang menggantikan tata pemerintahan orde lama yang runtuh

pada tahun 1966. Trauma G30S/PKI yang diikuti pemerintahan otoriter mewarnai sepanjang
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hidup manusia generasi X di Indonesia. Sebagian besar mereka yang merupakan anggota

generasi X inilah yang melahirkan anak-anak generasi Z.

Gambar 1. Lini Waktu Generasi beserta teknologi dan peristiwa penting

Generasi Y didefinisikan sebagai mereka yang lahir tahun 1981-1994. William Strauss dan

Neil Howe, penulis banyak buku yang menyoroti masalah generasi di Amerika, memberi

nama generasi Millenials untuk generasi Y ini. Generasi yang lahir bersamaan dengan era

komputer personal ini kemudian dijuluki pula sebagai pribumi digital (digital natives) untuk

membedakannya dengan imigran digital (digital immigrant), yakni generasi yang lahir

sebelumnya. Pribumi digital adalah generasi pertama yang hidup di lingkungan digital.

Mereka adalah generasi yang fasih teknologi digital, berbeda dengan generasi sebelumnya

yang perlu “belajar” menggunakan berbagai perangkat digital. Pribumi digital hidup dengan

perangkat digital sehari-hari. Bagi pribumi digital, komputer dan segala perangkat digital

bukanlah “teknologi” dalam pengertian yang dimiliki oleh generasi sebelumnya. Imigran

digital adalah pendatang di dunia baru “digital” sehingga harus menyesuaikan dan belajar

banyak dalam lingkungan yang berubah cepat itu.

Peristiwa penting di dunia yang terjadi pada masa remaja generasi Y adalah diruntuhkannya

tembok Berlin (1989) dan bubarnya negara Uni Soviet (1991) sekaligus mengakhiri

berakhirnya era Perang Dingin antara blok Barat dan Timur. Di Indonesia, masa remaja

generasi Y ditandai dengan intensifnya “penataran” P4 (Pedoman Penghayatan dan

Pengamalan Pancasila), Krisis Ekonomi 1987, sampai runtuhnya Orde Baru dan munculnya

Era Reformasi.

Pada masa-masa awal Era Reformasi di Indonesia inilah generasi Z (1995 – 2010) lahir.

Generasi Z lahir ketika teknologi digital sudah cukup matang dan mendominasi seluruh sendi
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kehidupan manusia. Masa remaja generasi Z ditandai dengan semakin populernya ponsel

cerdas dan mengglobalnya jaringan komputer sehingga mereka bukan saja generasi digital

tetapi sekaligus juga generasi internet. Beragam julukan lain juga diberikan untuk memberi

label pada generasi ini, antara lain: iGeneration, Gen Tech, Gen Wii, Net Gen, Digital Natives,

dan Plurals.

Karakteristik Generasi Z

Di Indonesia, masa kanak-kanak generasi Z sudah mengalami apa yang disebut sebagai

kebangkitan demokrasi. Era Reformasi, yang kebangkitannya diperjuangkan oleh gelombang

akhir generasi X dan gelombang awal generasi Y, dinikmati oleh generasi Z. Mereka adalah

generasi yang tidak lagi diputarkan film G30S/PKI setiap tahun pada tanggal 30 September,

tidak ada lagi penataran P4, dan mulai mengenal ponsel pintar dan komputer sebagai

perangkat pribadi. Persebaran pesat produk teknologi dengan harga yang terjangkau

menjadikan generasi Z di manapun di dunia ini, tersentuh oleh teknologi yang sama.

Smartphone adalah salah satu dan yang paling utama.

Beberapa survei, terutama yang dilakukan di negara maju, mengungkap fakta-fakta mengenai

generasi Z, antara lain sebagai berikut:

 Mereka menghabiskan waktu sekitar 7.5 jam perhari berinteraksi dengan gawai digital

(jika dihitung juga waktu saat “multitasking”, misalnya texting sambil mndengarkan

musik via iTunes, waktu yang dihabiskan mencapai hampir 11 jam untuk menikmati

konten dan berinteraksi dengan gawai digital)

 Data berdasar poll tahun 2009 menunjukkan bahwa 22% remaja generasi Z masuk ke

akun media sosial lebh dari 10 kali setiap hari

 Sekitar 75% remaja generasi Z memiliki ponsel sendiri, 25% digunakan untuk media

sosial, 54% untuk texting, dan 24% untuk instant messaging

 Rata-rata remaja generasi Y memproses 3700 texts a month, sementara remaja putri

menerima dan mengirim lebih dari 4000 test perbulan

 Sekitar 25% remaja menggunakan ponsel untuk berbincang intim dengan teman

dekatnya berjam-jam dalam kurun waktu antara tengah malam sampai jam 5 pagi

 Sekitar 7.5 juta pengguna Facebook berusia kurang dari 13 tahun dan 5 juta di

antaranya berusia di bawah 11 tahun
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 Kebanyakan mahasiswa saat ini lebih banyak berkomunikasi tekstual dengan gawai

dan aplikasi pesan instan, bukan email, karena email dirasa banyak memakan waktu

dan “kuno”

 Berbicara via telepon (ponsel sekalipun) antar sebayanya dianggap kuno, mereka

lebih suka texting atau instant messaging

 Remaja generasi Z menghabiskan banyak waktu dengan “multitasking” sehingga

bertelepon tidak disukai karena memaksa mereka fokus hanya pada satu perangkat

 Jam-jam terakhir sebelum tidur, lebih dari setengah remaja generasi Z berkirim pesan

(texting) kepada teman-temannya

 Sepertiga generasi Z pemilik smartphone langsung online sesaat setela bangun tidur

Banyak peneliti lebih menyoroti peran teknologi dalam membentuk karakter, kebiasaaan, dan

cara berinteraksi generasi Z, dibanding peristiwa penting yang dialami pada masa tumbuhnya

generasi ini. Ini berbeda, misalnya, dengan sorotan terhadap generasi baby boomer yang lebih

dibentuk oleh peristiwa penting berupa selesainya perang dunia kedua. Teknologi yang

berkembang semasa generasi X beranjak dewasa adalah televisi, di mana gambaran

tipikalnya adalah berkumpulnya keluarga di depan layar televisi di ruangan keluarga.

Bandingkan dengan teknologi yang dikenal oleh generasi Z, yang menggiring mereka ke

ruang-ruang personal masing-masing. Istilah populernya, teknologi yang berkembang dan

intens digunakan oleh generasi Z justru menjauhkan yang dekat, meskipun dalam banyak hal

juga mendekatkan yang jauh. Gambaran tipikalnya adalah remaja yang duduk mengelilingi

satu meja, menunggu sesuatu (misalnya menu makanan yang dipesan) tetapi bukannya

mengobrol satu sama lain, masing-masing malah asyik dengan gawainya, menghubungi entah

siapa dan di mana.

Penulis mengikuti alur pemikiran bahwa yang membentuk karakter, cara berfikir, dan cara

berinteraksi generasi Z (terutama) adalah teknologi yang berada dalam lingkungannya dan

yang dalam kendalinya. Lingkungan generasi Z dipenuhi dengan gawai digital, bukan hanya

satu jenis tetapi beberapa, yang digunakan secara bersamaan. Bukan hal yang luar biasa

apabila anggota generasi Z ini melihat tayangan televisi sambil menggenggam gawai untuk

berkomunikasi dengan temannya, sementara laptopnya juga terbuka untuk mengerjakan tugas

sekolah. Kalau dicermati, gawainya bisa jadi sedang membuka beberapa kanal komunikasi

sekaligus (Whatsapp, Line, Facebook Messenger, dan sebagainya tergantung preferensi yang

diajak berkomunikasi). Laptopnya juga sedang membuka beberapa aplikasi sekaligus,
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sehingga dnegan mudah ia berpindah dari peramban ke berbagai aplikasi lain, misalnya

pengolah naskah dan pembuat slide presentasi. Sesekali di gawai atau layar laptopnya tampil

notifikasi yang, tergantung jenis notifikasinya, akan ditanggapi atau diabaikan.

Sepintas terlihat bahwa generasi Z bekerja secara multitasking. Bagi yang faham apa

sebenarnya multitasking, sulit untuk menerima pendapat bahwa manusia generasi Z mampu

bekerja secara multitasking. Yang sebenarnya terjadi, penulis percayai, adalah kemampuan

(karena dimungkinkan oleh teknologi) untuk berpindah dengan cepat dari satu pekerjaan ke

pekerjaan lain. Itu sebabnya, meskipun berbagai aplikasi komunikasi dapat dijalankan di

komputer, remaja generasi Z merasa lebih nyaman memegang gawai untuk komunikasi

sekaligus menghadapi layar laptop untuk bekerja dan sesekali matanya ke layar televisi.

Merespon pesan dari berbagai kanal komunikasi di gawai dapat dikerjakan jauh lebih cepat

daripada membuka tab-tab jendela aplikasi di layar laptop.

Kebiasaan berpindah-pindah fokus perhatian, yang ditunjukkan dengan perilaku

menggunakan gawai, diduga mempengaruhi cara anggota generasi Z belajar. Mereka bukan

lagi tipe manusia yang tahan berjam-jam membaca buku teks demi memahami suatu konsep

yang belum jelas diterangkan dosen dalam kuliah yang baru saja berakhir. Bahkan, dalam

ruang kuliah saat kuliah sedang berlangsung mahasiswa sudah mencoba mencari opini kedua

terhadap yang dikuliahkan dosen di depan kelas melalui gawai yang selalu dalam

jangkauannya. Yang dimaksud opini kedua tidaklah selalu berupa konfirmasi atas apa yang

dijelaskan dosen di ruang kuliah, tetapi bisa jadi adalah mencari laman, video, infografik,

atau bentuk informasi apapun yang lebih membuatnya nyaman dan cepat faham. Itu sebabnya,

ketika laman internet pada suatu masa dulu menyajikan cukup informasi tekstual, mesin

pencari (Google, Yahoo, Lycos) menjadi senjata andalan untuk berburu informasi. Sekarang,

karena informasi visual lebih nyaman dicerna, situs penyimpan video semacam Youtube

menjad lebih sering dikunjungi dan diperlakukan sebagai mesin pencari informasi. Informasi

visual jauh lebih disukai dibanding tekstual.

Kebiasaan lain generasi Z, akibat seringnya berkomunikasi secara tekstual melalui aplikasi

yang membatasi panjang pesan (Twitter, Facebook, Instagram) adalah kurangnya

kemampuan menyusun narasi panjang untuk mengungkapkan ide. Texting, dengan berbagai

aplikasi, hanya memungkinkan penulisan ide secara singkat bukan terutama karena

pembatasan panjang teks oleh aplikasi yang digunakan, tetapi oleh banyaknya partner

interaksi yang harus dilayani. Segera setelah merespon satu kanal komunikasi, harus
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berpindah ke kanal lain karena grup percakapan lain yang sedang terbuka juga sedang

menunggu respon. Akibatnya muncul anggapan bahwa generasi Z sulit berkonsentrasi dalam

waktu cukup lama (setidak-tidaknya apabila dibandingkan dengan generasi sebelumnya).

Maka tidak heran apabila ada kajian yang menyimpulkan bahwa terdapat persentase cukup

besar (11%) dari populasi generasi Z yang “mengidap” ADHD (Attention-Deficit

Hyperactivity Disorder), istilah yang sesungguhnya digunakan untuk mengidentifikasi salah

satu kelainan yang termasuk dalam spektrum autistima.

Pembelajaran di Perguruan Tinggi untuk Generasi Z

Dosen, pada umumnya, memulai karir mengajar tanpa memahami lebih dulu ilmu pendidikan.

Banyak dari kita, dosen, adalah orang yang diceburkan langsung ke kolam renang tanpa bekal

teori apalagi praktik berenang yang baik, efektif, dan efisien. Pengenalan dan sekaligus

pelatihan keterampilan mengajar (atau dalam istilah yang lebih dipopulerkan

“membelajarkan”) didapatkan melalui beberapa kegiatan on-job, dalam bentuk PEKERTI dan

Applied Approach. Durasi yang singkat tidak memungkinkan adanya pengkajian mendalam

terhadap teori-teori belajar yang diterapkan untuk rentang umur tertentu, apalagi dengan

kekhususan pengaruh teknologi seperti yang dibahas dalam makalah ini. Beruntung bahwa

situasi berpihak pada dosen. Seburuk apapun cara dosen mengajar, mahasiswa tetaplah harus

tekun menyimak, menjawab pertanyaan, belajar ulang dengan berbagai buku teks

pembanding. Tidak ada yang salah memang. Mahasiswalah yang harus belajar dan lulus dari

ujian yang diberikan dosen. Tetapi, bukankah akan lebih baik apabila dosen mampu

“membelajarkan” mahasiswa dengan menjadikan kuliahnya menarik untuk diikuti sehingga

menginspirasi sekaligus memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih jauh?

Agar dapat membelajarkan mahasiswa dengan baik, selain diperlukan penguasaan mengenai

materi ajar yang akan diberikan kepada mahasiswa, diperlukan juga kemampuan untuk

memahami cara dan lingkungan belajar mahasiswa. Apabila kita sepakat bahwa cara belajar

dan berinteraksi mahasiswa generasi Z dipengaruhi oleh lingkungan teknologi digital yang

berkembang pesat, maka perubahan perilaku yang diakibatkan oleh penetrasi teknologi dalam

kehidupan mereka menjadi signifikan.

Salah satu yang menonjol dalam perilaku remaja generasi Z adalah kelekatannya dengan

gawai digital. Gawai digital digunakan untuk berinteraksi, sebagian besar secara visual dalam

bentuk emotikon, emoji, gambar langsung dari kamera smartphone, atau video. Gawai digital

adalah perangkat yang tidak terpisahkan dari diri remaja generasi Z. Merek juga adalah warga
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jaringan komputer global, netizen, yang keberadaannya di dunia nyata dan dunia virtual sama

porsinya. Oleh karena itu, pembelajaran tatap muka yang didukung dengan teknologi

komputer untuk mengelola pembelajaran dalam jejaring internet adalah keniscayaan. Sudah

saatnya, pembelajaran di ruang kelas diikuti dengan fasilitasi interaksi di ruang kelas virtual

menggunakan berbagai aplikasi, terutama aplikasi learning management system (LMS)

semacam Moodle, Edmodo, Schoology, atau lainnya.

Seperti dipahami bersama, ada 3 (tiga) aktivitas utama dalam kegiatan pembelajaran yakni

aktivitas presentasi, aktivitas interaksi, dan aktivitas asesmen atau evaluasi ketercapaian

tujuan pembelajaran. Aktivitas presentasi menyangkut cara dan sarana penyajian bahan ajar.

Pembelajaran konvensional di ruang kelas mengandalkan komunikasi verbal dan tekstual.

Bermula sejak penemuan mesin cetak Guternberg, bahan ajar tercetak membantu penyajian

bahan ajar secara tekstual dan sebagian visual. Sajian bahan ajar secara tekstual masih

digunakan dengan sarana penyajian yang baru, menggunakan layar laptop, tablet, maupun

layar proyektor, ditambah kemampuan menyajikan informasi berupa video. Berkembangnya

jaringan komputer menambah keluasan dan keluwesan penyajian bahan ajar. Kini konsumen

bahan ajar, yakni mahasiswa, dapat menikmati sajian di dalam maupun di luar ruang kuliah,

tidak lagi terbatas ruang dan waktu, tentu saja apabila bahan ajar disajikan dengan secara

optimal memanfaatkan sarana berbasis teknologi yang dimungkinkan. Kanal presentasi tidak

lagi dibatasi di antara dinding-dinding ruang kelas tetapi sudah terhubung jauh ke ruang-

ruang personal mahasiswa, di layar laptop dan smartphone mereka. Durasi online sebagian

besar generasi Z yang sangat panjang dan kemampuannya untuk berpindah fokus dengan

cepat memungkinkan intrusi penyajian bahan ajar ke smartphone dan layar komputer mereka.

Strategi yang perlu dilakukan adalah memaketkan bahan ajar ke dalam paket-paket kecil

sesuai capaian pembelajaran yang ditargetkan (bila perlu dengan merumuskan dan

memecah-mecah kembali capaian pembelajaran yang untuk mencapainya perlu durasi sajian

yang panjang). Pemaketan bahan ajar menjadi potongan-potongan kecil dimaksudkan sebagai

upaya untuk menyesuaikan dengan perilaku dan durasi perhatian yang dapat diberikan oleh

remaja generasi Z yang singkat dan berpindah-pindah fokus perhatian.

Interaksi dalam pembelajaran diperlukan sebagai cara mengkonstruksi pengetahuan dalam

diri mahasiswa. Interaksi terjadi antara dosen-mahasiswa maupun antar mahasiswa. Interaksi

dengan bahan ajar dan lingkungan pembelajaran juga memegang peranan penting. Bahan ajar

yang baik tidak bagi generasi Z adalah bahan ajar yang visual, sesedikit mungkin teks dan
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sebanyak mungkin visualisasi. Selain itu, rancangan antarmukanya juga harus memudahkan

mereka mendapatkan informasi yang diperlukan secara lebih cepat. Untuk memfasilitasi

interaksi, perlu penyediaan sarana interaksi yang dapat diakses dengan cepat. Seringkali,

sarana interaksi yang disediakan dalam LMS tidak cukup cepat dan nyaman untuk diakses

dan direspon. Maka, selain kanal komunikasi dalam LMS diperlukan pula grup percakapan

menggunakan aplikasi perpesanan instan (instant messaging). Pertanyaan yang muncul saat

mahasiswa belajar (yang bisa jadi memiliki preferensi waktu yang berbeda satu sama lain)

dapat ditampung dalam grup percakapan maupun forum diskusi dalam LMS. Melayani

komunikasi dan interaksi di luar jam pelajaran tatap muka dapat menjadi pilihan untuk

senantiasi berhubungan dengan mahasiswa. Isu-isu terkait etika berkomunikasi antara

mahasiswa dan dosen seringkali menjadi masalah yang menyita perhatian sivitas akademika,

yang sebenarnya dapat dengan mudah diatasi tanpa harus khawatir secara berlebihan.

Asesmen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kegiatan pembelajaran,

mendapatkan tantangan kesulitan tersendiri. Generasi Z adalah generasi yang tidak pernah

lepas dari gawai digitalnya. Secara satir ada penulis yang menyatakan bahwa tanpa gawai di

tangannya, nyaris tidak ada pengetahuan apapun yang dimiliki generasi Z. Keluhan yang

sering muncul di kalangan dosen akhir-akhir ini adalah sulitnya menemukan paper orisinal

tulisan mahasiswa dalam tugas yang mereka kirim. Plagiasi menjadi perilaku umum, semata-

mata karena mudahnya akses untuk menemukan makalah atau paper yang sesuai dengan

tugas yang diberikan dosen. Jawaban atas soal latihan dalam textbook pun seringkali mudah

ditemukan hanya dengan mengetikkan “solution of the problem in ...” dalam mesin pencari.

Maka alih-alih menguji mahasiswa pada level taksonomi Bloom kategori High Order

Thinking, asesmen menjadi alat uji keterampilan menggunakan mesin pencari. Jadi, tantangan

yang dihadapi dosen adalah membuat penugasan yang otentik dan unik untuk sedapat

mungkin menutup celah kemungkinan plagiasi.

Optimalisasi pemanfaatan gawai digital dalam pembelajaran di perguruan tinggi dapat pula

dilakukan dengan menerapkan strategi pembelajaran yang disebut flipped-classroom. Seperti

tersirat pada penamaannya, flipped-classroom merupakan cara untuk “membalik” tatanan

baku dengan menjadikan ruang kelas sebagai sarana diskusi atau penyelesaian tugas

sementara materi pendukung sudah disajikan sebelumnya dalam LMS. Presentasi dilakukan

dalam bentuk rekaman video atau bentuk lain, disimak dan dipelajari di rumah (atau di

manapun) melalui gawai digital yang dimilikinya sementara kelas yang umumnya dipakai
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untuk menyelenggarakan kuliah beralih fungsi menjadi sarana diskusi dan tempat

penyelesaian tugas. Selain mengoptimalkan pemanfaatan gawai digital, cara ini juga dapat

mengurangi kemungkinan mahasiswa melakukan plagiasi.

Penutup

Demikianlah sumbangan pemikiran yang dapat penulis sajikan, semoga dapat menjadi

pemantik diskusi dalam simposium ini. Tesis penting pemikiran yang disampaikan adalah

bahwa terkait dengan pembelajaran di pendidikan tinggi, generasi Z lebih baik dipahami

tidak dalam pengertian semata cohort demografis melainkan lebih karena signifikannya

pengaruh teknologi informasi, yang dari semula memang mengubah banyak sendi kehidupan

manusia. Kebetulan saja, generasi Z adalah generasi yang terpapar teknologi digital yang

sudah mapan dan mencapai puncaknya, secara masif sejak mereka dilahirkan. Metode atau

strategi pembelajaran yang sebaiknya dimanfaatkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan

teknologi informasi dan menjadikannya bagian dari perilaku keseharian mereka.
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