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Kata Pengantar
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dapat menyelenggarakan Program
Pembelajaran Berbasis TIK (PembaTIK). Program ini dilaksanakan dalam bentuk bimbingan
teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru dalam penguasaan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna mendukung terciptanya model pembelajaran
yang inovatif sesuai dengan tuntutan abad 21 dan revolusi industri 4.0.
Bimbingan Teknis (Bimtek) PembaTIK diselenggarakan berjenjang 4 (empat) level, yaitu
level 1- Literasi TIK, level 2-Implementasi TIK, level 3-Kreasi TIK, dan level 4-Berbagi dan
Berkolaborasi. Peserta PembaTIK berkolaborasi dan juga berkompetisi pada pembelajaran
ini. Kompetisi ini untuk memacu peserta menghasilkan karya-karya terbaiknya. Pada akhir
PembaTIK level 4 akan terpilih guru-guru terbaik (Sahabat Rumah Belajar) yang berpeluang
mengikuti seleksi calon Duta Rumah Belajar. Sahabat Rumah Belajar dan Duta Rumah
Belajar terpilih inilah sebagai mitra terdepan Pusdatin Kemendikbud untuk
menyosialisasikan dan mendiseminasikan pemanfaatan TIK dan portal Rumah Belajar untuk
pembelajaran. Guru-guru ini akan menjadi inspirasi guru-guru di wilayah representatif
mereka dalam mengoptimalkan TIK untuk inovasi pembelajaran di kelasnya.
Pusdatin Kemendikbud terus berupaya mengakselerasi inovasi teknologi pembelajaran yang
lebih efektif untuk diestafetkan kepada guru-guru agar kualitasnya semakin baik yang
berdampak pada peningkatan mutu dan daya saing peserta didik.
Penyelenggaraan PembaTIK tahun 2021 mengusung tema “Berbagi dan Berkolaborasi
Belajar Bersama di Portal Rumah Belajar”. Tema ini diharapkan menjadi kekuatan dan
penghela antarmodul yang telah disiapkan. Adapun modul PembaTIK level 1 terdiri atas 4
(empat) modul yang disusun untuk memberikan wawasan Literasi TIK meliputi: (1) Merdeka
Belajar Bersama Rumah Belajar; (2) Internet Sehat, Bijak, dan Aman; (3) Tools Untuk
Pembelajaran Kolaborasi; dan (4) Pemanfaatan Media Sosial Untuk Pembelajaran.
Pada akhir pembelajaran, peserta diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan menjadi key
person untuk berbagi wawasan Literasi TIK dengan bekal kemampuan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

memahami pengetahuan konseptual terkait TIK sebagai sumber belajar;
menjelaskan pemanfaatan perangkat TIK sebagai tools untuk belajar, etika dan
risiko penggunaan;
mendayagunakan TIK untuk peningkatan kualitas pembelajaran (learning how to learn);
memahami karakteristik dan memanfaatkan media sosial untuk mengelola pembelajaran
memahami berbagai software dan aplikasi pembelajaran;
menjelaskan pemanfaatan perangkat keras, internet, mesin pencari (search engine) secara
bijak, efektif, efisien, dan aman; dan
mengoperasikan pemanfaatan TIK secara produktif.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
terlaksananya program PembaTIK ini.
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Selamat mengikuti program PembaTIK. Semoga ikhtiar kita untuk menjaga nyala api belajar
peserta didik dapat terwujud dengan hadirnya berbagai inovasi pembelajaran yang
menyenangkan oleh guru-guru Indonesia yang telah menunjukkan kemampuannya
beradaptasi menghadapi dinamika perubahan lingkungan pendidikan di era digital ini.

Jakarta, Februari 2021
plt. Kepala

M. Hasan Chabibie
NIP. 198009132006041001
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Pendahuluan

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. Ayo sahabat kita
simak video pengantar berikut ini
A. Video Pengantar

https://www.youtube.com/watch?v=J9WzSyQ7qs0
Video 1. 1 Video pengantar Modul 4

B. Tujuan
Setelah mengikuti pembelajaran pada modul ini, sahabat diharapkan dapat:
1.

Memahami dan mengetahui karakteristik dan jenis media sosial.

2.

Memahami dan memanfaatkan sosial media untuk pembelajaran.
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C. Silabus Pembelajaran
Kegiatan Belajar 1 : Sosial Media Untuk Pembelajaran
Tujuan Belajar :
Setelah mempelajari dan melakukan aktivitas belajar pada kegiatan belajar 1, sahabat
diharapkan dapat :
-

Mengetahui sosial media dan perkembangannya

-

Memahami jenis-jenis sosial media

-

Mengidentifikasi karakteristik sosial media

-

Memahami peranan sosial media untuk pembelajaran

Materi :
1. Pengertian Media Sosial
2. Karakteristik Media Sosial
3. Jenis-Jenis Media Sosial

Tugas :
Sahabat melakukan identifikasi terhadap jenis media sosial yang akan dimanfaatkan dalam
proses pembelajaran.

Kegiatan Belajar 2 : Strategi Pemanfaatan Media Sosial Untuk Pembelajaran
Tujuan Belajar :
Setelah mempelajari dan melakukan aktivitas belajar pada kegiatan belajar 2, Sahabat
diharapkan dapat:
-

Mengetahui cara memilih media sosial untuk pembelajaran

-

Memahami secara bijak pemanfaatan media sosial

Materi :
1. Pemanfaatan Sosial Media Dalam Pembelajaran
2. Bijak Dalam Pemanfaatan Media Sosial
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Tugas :
Peserta melakukan identifikasi aplikasi pembelajaran daring yang akan digunakan dalam
pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.
D. Sasaran
Modul ini merupakan series modul program Pembelajaran Berbasis TIK (PembaTIK) yang
dikembangkan untuk penguatan pembelajaran berbasis literasi digital yang diperuntukkan
untuk peserta PembaTIK.
E. Petunjuk Penggunaan Modul
Guna memudahkan Sahabat untuk mempelajari dan mempraktikkan materi yang ada
dalam modul ini, silahkan dipelajari petunjuk belajar berikut:
1) Membaca tujuan pembelajaran sehingga memahami target dari kegiatan belajar
tersebut.
2) Membaca uraian materi pembelajaran sehingga memiliki pengetahuan, keterampilan
dan sikap terhadap kompetensi yang akan dicapai.
3) Melakukan aktifitas pembelajaran sesuai dengan petunjuk.
4) Mengerjakan latihan/ tugas pada saat pelatihan.
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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 usergenerated 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 semantik 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 forum diskusi. 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).
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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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Kegiatan Belajar 2
Strategi Pemanfaatan Media Sosial Untuk
Pembelajaran
A. Tujuan
Setelah mempelajari materi pada kegiatan belajar 2, sahabat diharapkan dapat:
1) Memahami dan memanfaatkan Media Sosial 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 social 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 adalah dengan memanfaatkan berbagai macam kemudahan
komunkasi serta informasi yang dimiliki oleh media yang berhubungan .
Beberapa media yang sudah banyak digunakan dan bisa menjadi salah satu
pemicu kualitas belajar dalam mendapatkan informasi adalah facebook, twitter,
youtube, blogg dan lainnya yang telah disebutkan sebelumnya. Bila
pemanfaatannya dilakukan secara maksimal, bukan tidak mungkin hal tersebut
bisa lebih meningkatkan kualitas dari ilmu tertentu namun tentunya harus
diikuti dengan meminimalisir dampak negatifnya.

2. Pemilihan Sosial Media Untuk Pembelajaran
Sahabat sebelum menentukan jenis sosial media yang akan digunakan ada
baiknya kita mengidentifikasi terlebih dahulu materi-materi apa saja yang akan
kita sampaikan melalui sosial media.
1) Materi Sains
Materi pembelajaran sains berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam
secara sistematis, sehingga sains bukan hanya penguasaan kumpulan
pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip
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saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan yang dilakukan melalui
pengamatan. Untuk mendukung kegiatan komunikasi dan kolaborasi dalam
pembelajaran sains Sahabat dapat memanfaatkan video. Sesuai dengan
karakteristik video yang dapat membantu siswa untuk memperoleh
pengalaman lebih nyata dalam proses pengamatan karena video dapat
menggambarkan suatu proses secara tepat dan dapat disaksikan secara
berulang-ulang jika dibutuhkan.
Untuk jenis sosial media, Sahabat dapat memanfaatkan Youtube dalam
pembelajaran. Sahabat dapat membuat sebuah channel atau saluran pribadi
di Youtube untuk mengunggah materi-materi video pembelajaran dan siswa
secara kolaboratif dapat memberikan komentar atau berdiskusi melalui
channel Youtube Guru. Video pembelajaran di youtube dapat dimanfaatkan
untuk pembelajaran interaktif di kelas, baik untuk siswa maupun Sahabat
sendiri melalui presentasi secara online atau real time maupun secara
offline dengan mengunduhnya terlebih dahulu untuk bahan tugas dan
diskusi di kelas.

Simak video berikut! Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=2fyK3xqumJs

Video di atas merupakan salah satu saluran Sains Dan Teknologi di Youtube
yang berisi tentang visualiasi atau penggambaran penciptaan alam semesta.
Melalui penggambaran video yang mendekati nyata, siswa secara visual akan
mendapatkan proses pembelajaran dan pemahaman yang lebih mendalam
mengenai proses penciptaan alam semesta, sebagai fasilitator Sahabat dapat
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mengarahkan siswa berdiskusi dan mencari informasi lebih mendalam tentang
materi yang telah dilihatnya. Cukup menarik ya!
Selain saluran Youtube, Sahabat bisa juga lho memanfaatkan Twitter untuk
pembelajaran sains. Sesuai dengan karakteristiknya seabgai microblogging, Sahabat
dapat memposting materi sains berupa teks, video atau tautan melalui akun twitter dan
siswa dapat merespon tweet tersebut sebagai bahan diskusi. Sahabat dapat
menggunakan #taggar tertentu untuk memudahkan berinteraksi dengan siswa.
Berikut contoh akun Twitter untuk pembelajaran:

Gbr. 10 Twitter untuk pembelajaran
Sumber: @semestasains

2) Materi Ilmu Pengetahuan Sosial
Materi ilmu pengetahuan sosial biasanya membahas hubungan antara manusia
dengan lingkungannya. Materi Ilmu pengetahuan sosial berusaha membantu
peserta didik dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi sehingga akan
menjadikannya

semakin

mengerti

dan

memahami

lingkungan

sosial

masyarakatnya. Kosasih (dalam Sapriya, 2006) menyebutkan karakteristik dalam
Ilmu pengetahuan sosial adalah pembahasan materi tidak hanya dari satu bidang
disiplin ilmu saja melainkan bersifat komrehensif (meluas) dan integrasi dari
berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi,
politik, hukum, dan budaya sehingga berbagai konsep ilmu secara terintegrasi
terpadu digunakan untuk menelaah satu masalah/tema/topik serta pentingnya peran
PUSDATIN KEMENDIKBUD

25
aktif siswa melalui proses belajar inquiri untuk mengembangkan kemampuan
berpikir kritis, rasionalis dan analistis.

Gbr. 11 Contoh Blog Guru IPS
Sumber: http://wilistanjung.blogspot.com/2016/10/bentuk-bentuk-perubahan-sosialbudaya.html
Untuk mendukung kegiatan komunikasi dan kolaborasi dalam pembelajaran IPS, Sahabat
dapat menggunakan blog untuk menampilkan materi-materi pembelajaran IPS yang
dibutuhkan secara menyeluruh sesuai dengan topik yang akan diajarkan. Sahabat juga
dapat menyisipkan video pembelajaran, animasi, gambar dan tautan sebagai materi
tambahan bagi siswa.
Selain itu salah satu fitur yang ada di blog yaitu fitur komentar dapat digunakan sebagai
sarana diskusi antara fasilitator dan siswa atau siswa dengan siswa. Selain itu isi dari
blog juga dapat selalu diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan bahasan yang diperlukan,
sehingga guru yang terampil sebaiknya harus menyesuaikan dan mengerti apa yang
sepatutnya dimasukkan ke dalam blog pembelajaran tersebut. Dengan blog, Sahabat
dapat meningkatkan kreativitas dalam menuangkan ide-ide materi pembelajaran.
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Gbr. 12 Contoh postingan komentar di sebuah blog
Sumber: https://www.seniberpikir.com/topik-blog-terpopuler/

3) Materi Bahasa

Fungsi utama bahasa adalah sebagai sarana komunikasi, maka dari itu pendekatan
materi bahasa menekankan pada aspek kinerja atau kemahiran berbahasa dan
pendekatan komunikatif (Kurikulum 2004). Pembelajaran Bahasa tidak hanya
sekedar tentang sistem Bahasa, tetapi juga bagaimana menggunakan Bahasa secara
baik dan benar. Dalam materi pembelajaran Bahasa biasanya terdapat dua Bahasa
yang dipelajarai yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Akan tetapi secara
umum ada empat komponen yang dapat dipelajari oleh siswa untuk materi Bahasa
antara lain:
a. Keterampilan menyimak (listening skills)
b. Keterampilan berbicara (speaking skills)
c. Keterampilan membaca (reading skills)
d. Keterampilan menulis (writing skills)
Sedangkan pada materi Bahasa Indonesia terdapat aspek kesusastraan dalam
pembelajaran mencakup puisi, prosa, dan drama
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Sahabat , berikut Secara umum adalah bagaimana langkah pemanfaatan media
sosial 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 topik 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
media sosial jadi

pilihkan materi yang kira-kira menarik untuk di

sampaikan melalui sosial media sebagai alat bantu untuk siswa belajar.
b. Tentukan Jenis Media Sosial
Kira-kira media sosial 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 media sosial
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 salah satu
strategi media sosial untuk pembalajaran
Instagram dan grup facebook
Sahabat dapat membentuk grup facebook khusus untuk belajar materi Bahasa, baik untuk
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materi Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris. Kemudian mengunggah bahan diskusi
atau materi belajar melalui grup facebook. Bahan diskusi atau materi ajar yang diunggah
dapat berbentuk teks maupun video yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Melalui grup
facebook maka kegiatan pembejalaran akan lebih spesifik dan fokus karena grup
disesuaikan dengan materi pembelajaran yang disampaikan, juga kita dapat mengatur
jadwal pembelajaran tatap muka secara online melalui fasilitas facebook live.

Gbr.12 Grup Facebook untuk belajar materi Bahasa Indonesia
Sumber: grup facebook Materi Bahasa dan Sastra Indonesia

Selain facebook, media sosial Instagram dapat digunakan untuk belajar Bahasa. Karakateristik
Instagram sebagai media sosial yang fokus pada media gambar dan video singkat, serta
banyaknya pengguna Instagram usia pelajar membuat Instagram dapat dijadikan alternatif
untuk pembelajaran. Sahabat dapat membuat akun Instagram khusus untuk belajar Bahasa dan
mengunggah video, atau materi belajar Bahasa berupa gambar-gambar menarik dan membuat
taggar untuk mengelompokkan tema materi (baik gambar atau video). Siswa dapat terlebih
dahulu menjadi pengikut (follower) dari akun Instagram yang telah dibuat sehingga siswa akan
mendapatkan informasi yang terbaru dari materi-materi yang telah di unggah oleh guru. Siswa
dapat bertanya, memberi komentar dan berdiskusi tentang materi yang sedang dipelajari atau
ditayangkan lewat Instagram. Contohnya untuk belajar Bahasa Inggris tentang vocabulary,
guru dapat membuat video pembelajaran mengenai vocabulary untuk di unggah melalui
Instagram, sehingga siswa dapat secara langsung mendengar, melafalkan dan menghafalkan
kosa kata dalam Bahasa Inggris dengan baik dan benar
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Gbr. 12 Belajar Bahasa Inggris melalui Instagram
Sumber: IG @ guruku_mr.d

Disam[ping itu guru membuat bahan materi dari topik yang sudah ditentukan berupa
infografis yang siap untuk diunggah melalui akun Instagram sebagai bahan diskusi
dan siswa dapat memberikan feedback di kolom komentar terkait materi yang sudah
di unggah oleh guru.

Gambar 9 Belajar Biologi Memanfaatkan
Instagram Sumber : Instagram Irma Lismayani ,
DRB Sulawesi Tenggara

Saluran Youtube
Sahabat , selain Instagram, Sahabat dapat menggunakan saluran Youtube untuk menyampaikan
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materi pembelajaran terutama materi Bahasa yang membutuhkan kemampuan untuk mendengar
atau mengucapkan. Dengan membuat saluran video pembelajaran melalui Youtube, Sahabat
dapat mengunggah materi ajar. Berbeda dengan Instagram, durasi video yang ditampilkan lewat
saluran Youtube lebih lama sehingga Sahabat dapat merancang video pembelajaraannya dengan
materi yang lebih panjang
Simak video berikut untuk contoh pembelajaran Bahasa Inggris melalui saluran Youtube.

Gb.13 Youtube untuk pembelajaran bahasa Inggris (Channel Asih Prihatin)
Sumber:https://www.youtube.com/watch?v=qTvLgnwexw

Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) melalui Instagram
atau Facebook.
Sahabat dapat menggunakan model pembelajaran project based learning dengan
memanfaatkan sosial media untuk kolaborasi antar siswa. Langkah yang dapat
dilakukan antaralain:
i. Tentukan topik proyek yang akan dilakukan misalnya proyek siklus hidrologi
ii. Membentuk kelompok siswa (3-5 siswa)
iii. Setiap kelompok mengamati siklus hidrologi dari berbagai sumber.
iv. Setiap kelompok membuat infografis hasil pengamatan tentang siklus hidrologi
v. Setiap kelompok mengunggah hasil infografis ke akun sosial media (bisa
Instagramatau facebook) salah satu anggota kelompok dengan mention akun
sosial media guru.
vi. Setiap kelompok wajib memberi respon terhadap hasil tugas masing-masing
kelompokmelalui kolom komentar.
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Gambar 10 Contoh tugas project based learning siklus hidrologi
Sumber: https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hidrologi/jenis-siklus-air
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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.

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 halhal 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 sahabat bisa dilihat secara publik, termasuk semua
postingan di dalamnya. Oleh karena itu, sahabat harus lebih bijak dalam memilih kontenkonten sebelum diunggah di media sosial.
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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 detail karena
kita tidak pernah tahu ancaman-ancaman apa yang sedang mengintai. Protect your
privacy!

b. 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
respek 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.

Gambar 11 Etika Bermedia Sosial
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c. 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, sahabat 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.

d. 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 wawasan sahabat. Jauhi akun-akun yang sekiranya toxic dan
tidak memiliki kegunaan apapun. (https://www.firstmedia.com/)

Sahabat , 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
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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?
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Simak video berikut !

Gambar 12 Bijak menggunakan media sosial
Sumber : https://youtu.be/E9h8F5qjcQc

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 topik 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 positif misalnya untuk pembelajaran dan menyebarkan informasi positip serta
hindari untuk memberikan informasi pribadi misalnya nomor telepon dan alamatrumah.
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.
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