
Pertanyaan: Menurut Anda, apakah dampak dari perkembangan teknologi? 

Jawab : Salah satu dampak dari perkembangan teknologi adalah meningkatkan  

 

kualitas hidup manusia. Sehingga seharusnya perkembangan teknologi lebih  

 

mendekatkan manusia kepada sang pencipta. Hal itu sejalan dengan tujuan  

 

pendidikan di negara kita. 

 

Pertanyaan : Menurut Anda, mengapa perkembangan teknologi memiliki dampak yang  

 

sangat besar teruatama di kalangan pelajar? 

Jawab : Karena dengan perkembangan teknologi, pola hidup manusia termasuk  

 

pelajar akan turut berubah. Siswa akan dimudahkan dalam menjalankan  

 

aktivitasnya. Contoh dengan kemajuan teknologi informasi atau internet, siswa  

 

akan lebih mudah mencari informasi mengenai materi pelajarannya, berkomunikasi  

 

dengan sesama teman dimana halangan jarak dan waktu sudah tidak ada lagi.  

 

Kemajuan teknologi pencetakan akan memudahkan siswa dalam mengerjakan  

 

tugas-tugas yang diberikan di sekolah. 

 

Pertanyaan : Menurut Anda siapa yang dirugikan atau diuntungkan dari dampak  

 

perkembangan teknologi? 

Jawab : Setiap kemajuan teknologi seperti dua sisi mata uang. Ada dampak  

 

positif tetapi sedikit pula dampak negatif yang dapat ditimbulkannya. 

Demikian pula halnya, ada pihak yang diuntungkan tetapi ada pula pihak yang  

 



dirugikan walaupun pada awalnya teknologi dirancang untuk memudahkan semua  

 

umat manusia. 

Pihak yang dirugikan adalah orang-orang yang tidak mempunyai pemahaman  

 

terhadap pemanfaatan teknologi yang tercipta sehingga dia tidak mampu  

 

menggunakan teknologi tersebut. Orang-orang ini selalu kalah bersaing dengan  

 

orang lain yang menguasai teknologi dimaksud. Kalaupun dia ingin menggunakan  

 

teknologi tersebut, dia selalu harus mengeluarkan biaya untuk membayar orang  

 

lain yang mengerti penggunaan teknologi. 

Pihak yang diuntungkan dengan perkembangan teknologi, jelas adalah orang-orang  

 

yang menguasai atau dapat mengambil manfaat dari teknologi tersbut. 

 

Pertanyaan : Biasanya saat kapan orang menggunakan teknologi? 

Jawab : Dalam kehidupan modern saat ini, orang menggunakan teknologi kapan  

 

saja. Karena hampir setiap aktivitas manusia ada bagian yang merupakan  

 

pemanfaatan kemajuan teknologi. 

Contoh, setiap siswa yang berangkat ke sekolah pasti ada bagian dari kegiatan  

 

tersebut yang merupakan pemanfaatan teknologi. Mungkin dia menggunakan  

 

kendaraan bermotor, sepeda atau bahkan yang jalan kaki pun tetap menggunakan  

 

kemajuan teknologi yaitu sepatu yang dia gunakan. 

 

Pertanyaan : Di lingkungan mana sajakah teknologi sangat berpengaruh? 



Jawab : Di segala lingkungan kehidupan manusia. Di rumah, sekolah, kantor,  

 

pasar, tempat rekreasi, bandara sampai WC. 

 

Pertanyaan : Bagaimana untuk mengatasi dampak negatif perkembangan teknologi? 

Jawab : Kunci untuk mengatasi dampak negatif perkembangan teknologi adalah  

 

kuasai teknologinya serta tingkatkan iman dan taqwa. Kedua unsur di atas tidak  

 

boleh ada yang diabaikan. 

Jika iman dan taqwa kita baik tetapi teknologi tidak kita kuasai, maka kita  

 

akan dilindas oleh teknologi itu sendiri. Sedangkan jika teknologi dikuasai  

 

tetapi iman dan taqwa tidak ada maka kita akan menjadi perusak di muka bumi  

 

ini. 

Sekali lagi : KUASAI TEKNOLOGINYA, TINGKATKAN IMTAQMU. 


