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Kegiatan Belajar 1
Sosial Media Untuk Pembelajaran

A. Tujuan Belajar
Setelah mempelajari materi pada kegiatan belajar 1, Sahabat diharapkan dapat:
1) Memahami media sosial dan perkembangannya
2) Memahami karakter media sosial
3) Memahami dan memanfaatkan media sosial berdasarkan jenisnya

B. Uraian Materi
Sahabat, di masa pandemi dan di era kenormalan baru saat ini banyak sekali aplikasi serta
media pembelajaran baru yang muncul serta mempengaruhi proses dan cara belajar siswa.
Tentunya penggunaan media sosial untuk pembelajaran seperti youtube, whatsapp, facebook,
twitter bahkan tiktok pun tidak terhindarkan. Guru dituntut untuk dapat memaksimalkan
aplikasi pembelajaran ataupun media sosial agar proses belajar mengajar bisa terus berjalan
dengan baik. Pada modul ini kita akan membahas mengenai apa sih sebenarnya media sosial
itu ? Bagaimana karakteristik dari media sosial ? Apa sajakah aplikasi media sosial yang sering
digunakan serta bagaimana pemanfaatan aplikasi media sosial tersebut dalam pembelajaran.
1. Media Sosial dan Perkembangannya
Media Sosial, sering sekali kita mendengar kata media sosial, tapi sebenarnya apa sih media
sosial itu ? Menurut Hudson (2020) sosial media sebagai sebuah alat yang memungkinkan
pengguna untuk dapat berbagi konten secara cepat kepada khalayak. Michael Cross
(2013) menggambarkan sosial media sebagai bermacam-macam teknologi yang digunakan
untuk mengikat orang-orang ke dalam suatu kolaborasi, saling bertukar informasi, dan
berinteraksi melalui isi pesan yang berbasis web. Sedangkan menurut Andreas Kaplan dan
Michael Haenlein media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang
dibangun diatas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan
pertukaran user-generated content. Atau bahasa lainnya media sosial adalah media yang
didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan internet dan
teknologi web.
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Gambar 1 Global Digital Growth (We Are Social)

Menurut hasil survey yang dilakukan oleh we are social, pada tahun 2021 indonesia
mengalami peningkatan penduduk sebanyak 1% yakni sejumlah 81 Juta jiwa dengan
pertambahan pengguna aktif media sosial sebanyak 13,2% atau sejumlah 490 juta pengguna.
Artinya saat ini masyarakat indonesia sudah tidak asing lagi dengan yang namanya media
sosial. Lantas apa saja manfaat dari media sosial tersebut ? Terdapat empat manfaat dari media
sosial yaitu:
1. Sarana belajar, mendengarkan dan menyampaikan
2. Sarana dokumentasi, administrasi, dan integrasi
3. Sarana perencanaan, strategi dan manajemen
4. Sarana kontrol, evaluasi dan pengukuran
Sahabat, kemunculan sosial media memang tidak terlepas dari perkembangan teknologi
web. Dimulai dengan teknologi web 1.0 era 90-an sebagai sebagai web statis atau read only
web yang hanya berisi gambar dan teks sedangkan perkembangan berikutnya berupa web 2.0
sekitar tahun 2005 dikenal sebagai dynamic web berisi teks, video, animasi dan multimedia.
Generasi teknologi web selanjutnya adalah web 3.0 atau semantic web yang memiliki ciri-ciri
umum seperti suggest, happen dan provide. Web 3.0 seolah-olah web seperti sebuah asisten
pribadi si pengguna.
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Gambar 2 Perkembangan teknologi web

Sahabat apabila kita amati, kemunculan sosial media seiring dengan perkembangan teknologi
web 2.0 yang bersifat user generated content dan memungkinkan penggunanya untuk menjadi
active user yaitu pengguna dapat berperan sebagai pembuat konten, berbagi konten,
mengunggah konten dan berinteraksi dengan sesama pengguna lain. Berbagai jenis sosial
media telah lahir dan tumbuh subur. Sosial media dengan berbagai karakter dan keunggulannya
masing-masing menjadi sarana yang dianggap mampu membantu kehidupan masyarakat dan
menjadi bagian dari gaya hidup kekinian. Fitur-fitur sosial media-pun semakin beragam untuk
memenuhi kebutuhan penggunanya.

Gambar 3 Aktifas pengguna sosial media
Sumber: quara.com

Dahulu kita hanya mengenal fitur yang paling popular di sosial media yaitu kolom komentar
dan unggah foto. Kini sosial media menyediakan layanan percakapan (chat) baik secara live
video maupun personal chat dan berbagai fitur lainnya. Pengguna dengan mudah dapat
menyiarkan secara langsung aktivitas atau peristiwa yang sedang terjadi secara real time
melalui fitur live video.
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2. Karakteristik Media Sosial
Sahabat, dari berbagai jenis sosial media yang sudah kita kenal apa saja karakteristik dari
sosial media tersebut? Secara umum karakteristik dari sosial media sebagai berikut:
-

Kualitas:
Distribusi pesan melalui media sosial memiliki berbagai variasi yang tinggi, mulai
dari kualitas yang sangat rendah hingga kualitas yang sangat tinggi tergantung pada
konten.

-

Jangkauan
teknologi media sosial bersifat desentralisasi, tidak berifat hierarki

-

Frekuensi
jumlah waktu yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses media sosial tiap
harinya

-

Aksesibilitas
kemudahan media sosial untuk diakses oleh pengguna

-

Interaktifitas
kemampuan individu untuk mengontrol informasi dan berpartisipasi secara aktif
dalam komunikasi bermedia komputer.

-

Segera
waktu yang dibutuhkan pengguna media sosial untuk berkomunikasi dengan orang
lain secara instan

-

Tidak permanen
pesan dalam media sosial dapat disunting sesuai dengan kebutuhan.

-

Identity
pengaturan identitas para pengguna dalam sebuah media sosial menyangkut nama,
usia, jenis kelamin, profesi, lokasi serta foto.

-

Conversation
pengaturan identitas para pengguna dalam sebuah media sosial menyangkut nama,
usia, jenis kelamin, profesi, lokasi serta foto

-

Relationship
para pengguna terhubung atau terkait dengan pengguna lainnya.

-

Sharing
pertukaran, pembagian, serta penerimaan konten berupa teks, gambar, atau video yang
dilakukan oleh para pengguna.
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-

Presence
menggambarkan apakah para pengguna dapat mengakses pengguna lainnya.

-

Reputation
pengguna dapat mengidentifikasi orang lain serta dirinya sendiri.

-

Group
pengguna dapat membentuk komunitas dan sub-komunitas yang memiliki latar
belakang, minat, atau demografi.

Kietzmann, Hermkens, McCarthy&Silvestre (2011).

3. Jenis-Jenis Media Sosial
Sahabat, sosial media yang kita kenal beragam jenisnya dan masing-masing mempunyai ciri
khas tersendiri. Untuk dapat membedakan berbagai jenis sosial media berikut penjelasannya.
a. Relationship and Media Sharing Network.
Jenis sosial media ini merupakan salah satu fase awal sosial media yang diluncurkan ke
publik. Biasanya dengan fitur halaman profil, yang berisi foto, biodata dan informasi
tambahan lain mengenai pengguna. Jenis sosial media ini memudahkan pengguna untuk
berkomunikasi melalui satu tempat, yaitu pada dinding (Walls), Timelines atau Private
Messages (PM) dan membentuk grup (jaringan). Ditambah fitur berbagi (sharing)
informasi kepada seluruh jaringan hanya dengan satu klik. Sahabat pasti sudah sering ya
memanfaatkan jenis sosial media ini. Contohnya adalah Facebook, Instagram, Twitter,
Linkedin, google+.
b. Social Publishing Platform
Yang termasuk Social Publishing Platforms adalah blog dan microblog. Melaui jenis
sosial media ini pengguna dapat menulis tulisan yang dapat dibagikan untuk dibaca antara
sesama pengguna. Apalagi bila Sahabat mengkombinasikan konten teks dengan konten
visual seperti gambar dan/atau video maka Sahabat bisa menggunakan VLOG. Apa saja
yang termasuk sosial publishing platform ini? Mungkin diantara Sahabat ada yang sudah
menggunakannya? Yaitu blog wordpress, blogger, twitter, facebook fanpage, Youtube.
c. Interest Based Network
Salah satu kelebihan yang diberikan oleh sosial media adalah kemudahan untuk
mempertemukan sekumpulan orang dengan minat yang sama. Tidak peduli seberapa
spesifik pun hobi yang dicari, saat ini sudah cukup banyak komunitas yang berkembang
dengan bantuan sosial media. Tentunya ada beberapa Sahabat yang bergabung dalam
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komunitas-komunitas tertentu yang ada di sosial media. Contoh dari sosial media interest
based network ini adalah facebook group, pinterest, google+ communities dll
d. Online reviews dan discussion forum
Jenis sosial media ini sangat membantu pengguna ketika mencari informasi yang valid
tentang sesuatu yang di butuhkan. Misalnya tentang buku yang sedang menjadi best seller,
atau tempat wisata yang aman untuk dikunjungi dan lainnya. Biasanya pengguna akan
mendapatkan banyak informasi melalui online review dan membaca testimoni dari para
netizen melalui discussion forum. Contoh dari jenis sosial media ini adalah tripadvisor,
Zomato, google review dll.

Gambar 4 Media sosial yang banyak digunakan di Indonesia

Sahabat sudah mempelajari jenis-jenis sosial media, selanjutnya apa saja ya sosial media
yang paling banyak di gunakan oleh masyarakat dunia khususnya Indonesia? Menurut data
dari situs wearesocial.com terdapat beberapa platform yang sering diakses masyrakat
Indonesia. Diantaranya adalah Youtube, Whatsapp, Instagram, Facebook dan Twitter.
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1) Youtube

Gambar 5 Youtube
Sumber: youtube.com

Rasanya di era milenium ini, hampir semua orang sudah mengenal Youtube. Apalagi
dengan kemudahan membuat video yang bahkan bisa dilakukan hanya dengan
menggunakan smartphone dan mengunggahnya melalui saluran Youtube pribadi. Pada
dasarnya, youtube merupakan sebuah website yang memfasilitasi penggunanya untuk
berbagi video yang mereka miliki, atau sebatas menikmati berbagai video klip yang
diunggah oleh berbagai pihak. Terdapat berbagai macam video yang dapat diunggah
ke situs ini, seperti misalnya video klip musik dari musisi tertentu, film pendek, film
televisi, trailer film, video edukasi, video blog milik para vlogger, video tutorial
berbagai macam aktivitas, dan masih banyak lagi. Youtube semakin popupler karena
orang dapat menghasilkan keuntungan sehingga banyak bermunculan Youtuber.
(https://www.pahlevi.net/apa-itu-youtube/).
Berikut layanan yang ada di Youtube:
-

Subtittle video, bagi video Bahasa asing tersedia terjemahan atau narasi
percakapan youtube.

-

Live streaming, layanan youtube untuk melakukan siaran langsung

-

Channel Youtube, saluran video pribadi untuk dapat di sebarluaskan kepada
pengguna lain

-

Unggah video, pengguna dapat mengunggah video secara gratis melalui akun
masing-masing.
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-

Subscribe, pengguna dapat mengkuti saluran Youtube favorit untuk
mendapatkan informasi terbaru.

-

Kualitas video, pengguna dapat menentukan kualitas video yang dibutuhkan.

2) WhatsApp

Gambar 6 WhatsApp Web
Sumber: web.whatsapp.com

WhatsApp adalah aplikasi berbasis internet yang merupakan salah satu dampak
perkembangan teknologi informasi yang paling popular. Aplikasi berbasis internet ini
sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai media komunikasi, karena memudahkan
penggunanya untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi tanpa menghabiskan biaya
banyak dalam pemakaiannya, karena whatsapp tidak menggunakan pulsa, melainkan
menggunakan data internet (Pranajaya & Hendra Wicaksono, 2017).

14

3) Instagram

Gambar 7 Feed Instagram
Sumber: IG @belajar.kemdikbud

Instagram merupakan suatu aplikasi sosial media yang berbasis smartphone baik
Android maupun IOS dan saat ini juga bisa dijalankan di komputer namun penggunaan
di dalam komputer tidak akan bisa sama sepenuhnya dengan yang ada pada perangkat
smartphone. Instagram kebanyakan digunakan untuk interaksi sosial, melakukan share
foto dan video sehari-hari serta meningkatkan popularitas dengan banyaknya teman
atau followers.
Fitur-fitur populer yang ada di Instagram sangat di minati oleh pengguna antara lain:
-

Berbagi foto dan video, pengguna dapat mengunggah foto dan video

-

Berbagi komentar dan like, saling memberi komentar dan like

-

Instagram story, untuk unggah video singkat atau foto dengan berbagai filter
menarik

-

Direct Message, untuk berkirim pesan pribadi

-

Instagram live, untuk unggah peristiwa langsung yang sedang terjadi

-

IGTV, untuk unggah video yang panjang.
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4) Facebook

Gambar 8 Facebook
Sumber: https://www.facebook.com/PortalRumbel

Sejak kehadirannya sampai sekarang Facebook telah mencuri perhatian banyak orang
diseluruh dunia. Facebook merupakan sosial media yang paling popular. Dengan
berjalannya waktu banyak fitur-fitur baru di facebook yang dapat digunakan oleh
masyarakat. Facebook menyediakan layanan untuk memposting komentar,
berbagai foto dan link ke berita atau konten menarik lainnya di Web, seperti: bermain
game, chatting live dan bahkan streaming video langsung. Konten bersama dapat
diakses secara publik atau hanya dapat dibagi di antara sekelompok teman atau
keluarga, atau dengan satu orang, tergantung pilihan anda.
Berikut fitur-fitur yang ada di Facebook:
-

Wall facebook, sebagai papan informasi.

-

Facebook note, untuk membuat tulisan singkat.

-

Fiture chating, untuk berkomunikasi dengan sesama pengguna

-

Facebook group, untuk komunitas dengan kesamaan minat

-

Facebook quiz, untuk membuat game atau kuis
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-

Facebook share, untuk menshare informasi dalam bentuk teks atau video dan
tautan

-

Facebook video, dapat live streaming secara real time terkait kegiatan atau
aktifitas tertentu.

5) Twitter

Gambar 1 Twitter Feed
Sumber: twitter

Twitter merupakan jenis sosial media microblog yang berfungsi sebagai jaringan
informasi. Twitter dapat dapat memuat hingga 140 karakter disetiap tweetnya. Kita
juga bisa menautkan link suatu website ke dalam postingan, sehingga para pengguna
Twitter dengan mudah dapat menggali informasi melalui Twitter dengan membuka
link yang sudah dimuat dalam status akun. Link yang ditautkan bisa beragam sesuai
dengan keinginan pemilik akun. Manfaat yang dapat diambil dari penggunaan aplikasi
ini juga sangat banyak. Misalnya, Twitter dapat digunakan sebagai sumber berita
terbaru karena kecepatan update-nya. Informasi dalam twitter dapat di bagikan dan
biasanya disebut dengan istilah retweet.
Beberapa fitur yang ada dalam Twitter antara lain:
-

Direct Message, untuk berikirm pesan langsung

-

Tweet, untuk menulis status atau informasi

-

Retweet, untuk membagi informasi

-

Hastag, memberi tanda taggar # untuk mengelompokkan konten tertentu
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C. Rangkuman
1. Sosial media digambarkan sebagai bermacam-macam teknologi yang digunakan untuk
mengikat orang-orang ke dalam suatu kolaborasi, saling bertukar informasi, dan
berinteraksi melalui isi pesan yang berbasis web.
2. Kemunculan sosial media seiring dengan perkembangan teknologi web 2.0 yang
bersifat user generated content dan memungkinkan penggunanya untuk menjadi active
user yaitu pengguna dapat berperan sebagai pembuat konten, berbagi konten,
mengunggah konten dan berinteraksi dengan sesama pengguna lain.
3. Jenis-jenis social media Relationship and Media Sharing Networks, Social Publishing
Platform (blog dan microblog), Interest-based networks,Online Review and Discussion
Forum
4. Karakteristik sosial media Kualitas, Jangkauan, Frekuensi, Aksesibilitas, Interaktifitas,
Segera, Tidak permanen, Identity, Conversation, Relationship, Sharing, Presence,
Reputation,Group
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PENUTUP

Demikianlah akhir dari modul Pemanfaatan Media Sosial Untuk Pembelajaran. Semoga setelah
mempelajari dan mengerjakan latihan yang ada, Sahabat dapat lebih terampil dalam
memanfaatkan sosial media untuk pembelajaran.
Apabila ada kekurangan dalam penulisan modul ini, penulis sangat berharap ada saran bagi
perbaikan isi modul ini di kemudian hari.

