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Kegiatan Belajar 2
Strategi Pemanfaatan Sosial Media Untuk Pembelajaran

A. Tujuan
Setelah mempelajari materi pada kegiatan belajar 2, Sahabat diharapkan dapat:
1) Memahami dan memanfaatkan Sosial Media dalam pembelajaran
2) Bijak dalam memanfaatkan media sosial
B. Uraian Materi
1. Pemanfaatan Media Sosial dalam Pembelajaran
Penggunaan media sosial bisa semakin memudahkan dalam proses pembelajaran .Lewat sosial
media para pelajar secara aktif bisa lebih kreatif dan mandiri sehingga kualitas pembelajaran
bisa semakin meningkat baik dari segi pengetahuan maupun kualitas.
Sementara cara menggunakan media sosial agar bisa semakin memicu kualitas para pelajar
adalahdengan memanfaatkan berbagai macam kemudaha kominkasi serta informasi yang
dimiliki oleh medai yang berhubungan . Beberapa media yang sudah banyak dugunakan dan
bisa menjadi salah satu pemicu kualitas belajar dalam mendapatkan informasih adalah
facebook, twitter, youtube, blog dan lainya yang telah disebutkan sebelumnya. Bila
pemanfaatannya dilakukan secara maksimal, bukan tidak mungkin hal tersebut bisa lebihy
meningkatkan kualitas dari ilmu tertentu namun tentunya harus diikuti degan minimalisir
dampak negatifnya.
Secara umum, berikut adalah bagaimana langkah pemanfaatan

media soaial dalam

pembelajaran :
a. Tentukan topik
Topik atau materi yang akan disampaikan kepada siswa harus ditentukan terlebih dahulu.
Untuk memudahkan guru dalam menentukan topik maka dapat dituangkan dalam sebuah
Rencana Pembelajaran. Sebagai catatan untuk topic yang akan disampaikan melalui sosial
media pilihlah satuan terkecil dari topik tersebut. Ingat karakteristik sosial media sebagai
microblogging jadi tidak semua materi besar dapat disampaikan melalui sosial media jadi
pilihkan materi yang kira-kira menarik untuk di sampaikan melalui sosial media sebagai
alat bantu untuk siswa belajar.
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b. Tentukan Jenis Sosial Media
Kira-kira sosial media apa yang banyak di gunakan oleh siswa dan relevan terhadap materi
yang akan disampaikan. Maka Sahabat dapat mengidentifikasi jenis sosial media yang
akan digunakan.
c. Tentukan Tujuan dari pemanfaatan sosial media
Sahabat, telah dibahas sebelumnya tentang pemanfaatan sosial media dapat di
kelompokkan beberapa jenis maka tentukan tujuan dari pemanfaatan sosial media tersebut
apakah untuk mendukung pembelajaran secara kolaborasi (facebook, blog, instagram,
fanpage), pengembangan kreatifitas siswa (instagram) dan lainnya.
Disamping langkah pemanfaatnya kita tentunya harus mengetahui bagaimana strategi
pemanfaatan sosial media untuk pembelajaran. Berikut ini adalah beberapa strategi sosial
media untuk pembalajaran
Instagram
Guru membuat bahan materi dari topik yang sudah ditentukan berupa infografis yang siap
untuk di unggah melalui akun Instagram sebagai bahan diskusi dan siswa dapat memberikan
feedback di kolom komentar terkait materi yang sudah di unggah oleh guru.

Gambar 1 Belajar Biologi Memanfaatkan Instagram
Sumber : Instagram Irma Lismayani , DRB Sulawesi Tenggara

Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) melalui Instagram atau
Facebook.
Bapak ibu

dapat menggunakan model pembelajaran project based learning dengan

memanfaatkan sosial media untuk kolaborasi antar siswa. Langkah yang dapat dilakukan antara
lain:
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1. Tentukan topic proyek yang akan dilakukan misalnya proyek siklus hidrologi
2. Membentuk kelompok siswa (3-5 siswa)
3. Setiap kelompok mengamati siklus hidrologi dari berbagai sumber.
4. Setiap kelompok membuat infografis hasil pengamatan tentang siklus hidrologi
5. Setiap kelompok mengunggah hasil infografis ke akun sosial media (bisa Instagram
atau facebook) salah satu anggota kelompok dengan mention akun sosial media guru.
6. Setiap kelompok wajib memberi respon terhadap hasil tugas masing-masing kelompok
melalui kolom komentar.

Gambar 2 Contoh tugas project based learning siklus hidrologi
Sumber: https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hidrologi/jenis-siklus-air

2. Bijak Dalam Pemanfaatan Media Sosial

Di era globalisasi ini, media sosial memegang peranan yang sangat penting dalam kebutuhan
bersosialisasi dan komunikasi. Hanya dalam satu genggaman, seluruh manusia di muka bumi kini
bisa dengan mudahnya bertukar informasi, mengakses gambar atau video, hingga pengetahuan
baru tanpa celah.
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Di era globalisasi ini, media sosial memegang peranan yang sangat penting dalam
kebutuhan bersosialisasi dan komunikasi. Hanya dalam satu genggaman, seluruh
manusia di muka bumi kini bisa dengan mudahnya bertukar informasi, mengakses
gambar atau video, hingga pengetahuan baru tanpa celah. Beberapa media sosial yang
kita gunakan karena kemudahannya adalah Instagram, Twitter, YouTube, Facebook,
WhatsApp, dan lain-lain. Saking mudahnya, kita jadi sering lupa diri dan malah
menghabiskan waktu dengan scrolling medsos. Di samping itu, sekarang marak pula
terjadinya penyalahgunaan medsos seperti penyebaran hoax, penyebaran ujaran
kebencian, dan hal-hal fatal lainnya yang bisa merugikan banyak pihak. Melalui
beberapa cara berikut ini, kita bisa menggunakan media sosial secara bijak dan
bertanggung jawab:

a. Jangan Asal Posting Konten
Sadari betul bahwa akun medsos kamu bisa dilihat secara publik, termasuk semua
postingan di dalamnya. Oleh karena itu, kamu harus lebih bijak dalam memilih
konten-konten sebelum diunggah di media sosial. Meski pun platform media sosial
saat ini punya fitur privasi yang bisa kamu atur, namun tak ada salahnya
menggunakan media sosial dengan lebih baik dan bermanfaat sehingga tidak
menyinggung pihak lain.

b. Tak Perlu Detail Mencantumkan Informasi
Di era digital yang semakin canggih, semakin canggih pula kejahatan siber. Dalam
akun media sosial, jangan pernah mencantumkan informasi pribadi yang detailkarena
kita tidak pernah tahu ancaman-ancaman apa yang sedang mengintai. Protect your
privacy!

c. Jaga Etika
Media sosial memang memberikan kebebasan bagi para penggunanya, tetapi bukan
berarti bebas pula dalam beretika. Jaga selalu etika, sopan santun, dan selalu bersikap
respect kepada teman atau orang-orang yang terkoneksi di akun media sosial kita.
Hindari penggunaan kata-kata kasar atau yang mengandung unsur SARA. Hormatilah
orang lain sebagaimana kita ingin dihormati.
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Gambar 3 Etika Bermedia Sosial

d. Selalu Waspada dan Jangan Langsung Percaya

Akan selalu ada limpahan informasi atau orang-orang tak bertanggung jawab yang
wara-wiri di media sosial. Kalau sudah begini, kamu harus mawas diri dalam
menyaring informasi-informasi yang tersebar. Waspadai pula pengguna-pengguna tak
dikenal yang tiba-tiba mengirim pesan tanpa maksud dan tujuan yang jelas untuk
mencegah terjadinya penipuan atau hal-hal lain yang tak diinginkan.
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e.

Filter Akun-akun yang Diikuti

Seiring perkembangannya, media sosial ternyata sangat berpengaruh terhadap
kesehatan mental. Kita acapkali ‘silau’ dengan kehidupan orang lain yang kita lihat
di medsos, dan membandingkannya dengan kehidupan kita. Padahal, semua yang
tampil di medsos hanyalah kulit luar yang tidak kita ketahui isi sebenarnya.
Mengatasi hal itu, ikutilah akun-akun bermanfaat, menghibur, atau kredibel yang
justru bisa menambah wawasanmu. Jauhi akun-akun yang sekiranya toxic dan tidak
memiliki kegunaan apapun. (https://www.firstmedia.com/)

Bapak ibu , sosial media sebagai media yang bisa digunakan untuk berbagai hal baik untuk
kepentingan positif maupun negatif semua tergantung dari si pemakai. Ibarat pisau bermata dua
apabila kita tidak berhati-hati dalam pengunaannya maka akan berdampak negatif bagi diri
sendiri atau lingkungan sekitar, oleh karena itu kita haruslah bijak dalam pemanfaatan sosial
media. Salah satu hal positif dalam pemanfaatan sosial media adalah untuk pembelajaran,
informasi edukasi dan menyebarkan ajakan positif lainnya. Apa yang dapat kita lakukan dalam
pemanfaatan sosial media secara bijak?
Simak video berikut !

Gambar 4 Bijak menggunakan media sosial
Sumber : https://youtu.be/E9h8F5qjcQc
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C. Tugas
Berdasarkan paparan materi terkait strategi pemanfaatan sosial media untuk pembelajaran,
cobalah sahabat lakukan hal berikut :
1. Tentukan topik atau materi pelajaran yang akan di sampaikan kepada siswa
2. Tentukan jenis sosial media yang akan digunakan
3. Rancanglah materi tersebut dalam sebuah visualisasi menarik untuk di unggah ke sosial
media.
D. Rangkuman
1. Langkah pemanfaatan sosial media untuk pembelajaran: tentukan topik, tentukan jenis

sosial media, tentukan tujuan.
2. Strategi pemanfaatan sosial media untuk pembelajaran: 1)setelah menentukan topik dan

jenis sosial media maka buatlah rancangan visualisasi dari topic tersebut, 2)
implementasikan dalam model pembelajaran tertentu misalnya project based learning.
3. Tips bijak dalam pemanfaatan sosial media antara lain gunakan sosial media untuk hal

yang positip misalnya untuk pembelajaran dan menyebarkan informasi positip serta
hindari untuk memberikan informasi pribadi misalnya nomor telepon dan alamat
rumah.
4. Praktik baik pemanfaatan sosial media untuk pembelajaran telah dilakukan oleh para

Duta Rumah Belajar dari berbagai provinsi di Indonesia. (silahkan diakses melalui
laman pena.belajar.kemdikbdu.go.id)
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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.

