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Assalamu’alaikum wr.wb 

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah 

memberikan kasih, berkat dan anugerahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan 

paper ini sesuai waktunya, dengan judul pemberdayaan jejaring sosial facebook 
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Selanjutnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen 

pengampu bapak Prof. Dr. Budi Murtiyasa, yang telah memberikan arahan dan 

bimbingan kepada kami, sehingga makalah ini dapat terselesaikan. 

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak 

membantu penulisan makalah ini, begitu juga kami mohon maaf apabila dalam 

penulisan ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan sehingga saran dan kritik 

yang membangun sangat kami harapkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman 

dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, 

memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 

kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Dikutip dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

Bab II Pasal 3:  Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan  membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan 

yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih 

tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. 

Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa (atau yang diciptakan oleh orang 

dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari, dan sebagainya) dan 

ditujukan kepada orang yang belum dewasa. 

Teknologi Informasi dan Komunikasi, TIK (Information and 

Communication Technologies; ICT) saat   ini   berkembang   di masyarakat. 

Umumnya        ICT   adalah   sebuah    teknologi   yang   dipergunakan     

untuk mengelola     data,   meliputi     didalamnya:     memproses,       

mendapatkan,       menyusun, menyimpan,       memanipulasi     data   dengan   

berbagai    macam     cara  dan  prosedur    gunak menghasilkan   informasi  

yang   berkualitas   dan   bernilai   guna   tinggi.    

http://belajarpsikologi.com/tujuan-pendidikan-nasional/
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan


Dalam   bidang     pendidikan,   ICT banyak   memiliki  peranan.       

Teknologi    informasi    menyebabkan      ilmu   pengetahuan menjadi     kian   

berkembang       dan   berkembang.       salah   satunya    yang   menonjol     

adalah    di  bidang pendidikan. Kenyataan ini yang mendorong keinginan 

penulis untuk mengungkap lebih jauh   tentang     ICT  sebagai fasilitas 

pendidikan.  

 

B.  Rumusan masalah 

Dalam paper ini kami akan membahas tentang: 

"Bagaimana jejaring sosial facebook sebagai sarana untuk pembelajaran". 

 

C.   Tujuan 

Adapun tujuan penulisan makah ini adalah 

1. Agar mengetahui pengertian ICT dan jejaring sosial. 

2. Agar mengetahui jejaring sosial facebook untuk pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Pengertian ICT 

Teknologi Informasi dan Komunikasi, TIK (Information and 

Communication Technologies; ICT) adalah payung besar terminologi yang 

mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan 

informasi. TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi 

komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan 

proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. 

Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 

penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat 

yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi 

komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan.  

Jadi Teknologi Informasi dan Komunikasi mengandung pengertian luas 

yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, 

pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Istilah TIK muncul setelah 

adanya perpaduan antara teknologi komputer (baik perangkat keras maupun 

perangkat lunak) dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. 

Perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang pesat melampaui bidang 

teknologi lainnya. Hingga awal abad ke-21 TIK masih terus mengalami 

berbagai perubahan dan belum terlihat titik jenuhnya.  

Pengolahan informasi dan pendistribusiannya melalui jaringan 

telekomunikasi membuka banyak peluang untuk dimanfaatkan di berbagai 

bidang kehidupan manusia, termasuk salah satunya bidang pendidikan. Ide 

untuk menggunakan mesin-belajar, membuat simulasi proses-proses yang 

rumit, animasi proses-proses yang sulit dideskripsikan sangat menarik minat 

praktisi pembelajaran. Tambahan lagi, kemungkinan untuk melayani 

pembelajaran yang tak terkendala waktu dan tempat juga dapat difasilitasi oleh 

TIK.  

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_komunikasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_komunikasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_komunikasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Media
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_keras
http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
http://id.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-20


Sejalan dengan itu mulailah bermunculan berbagai jargon berawalan e, 

mulai dari e-book, e-learning, e-laboratory, e-education, e-library, dan 

sebagainya. Awalan e bermakna electronics yang secara implisit dimaknai 

berdasar teknologi elektronika digital. Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran 

di Indonesia telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Inisiatif 

menyelenggarakan siaran radio pendidikan dan televisi pendidikan merupakan 

upaya melakukan penyebaran informasi ke satuan-satuan pendidikan yang 

tersebar di seluruh nusantara. Hal ini adalah wujud dari kesadaran untuk 

mengoptimalkan pendayagunaan teknologi dalam membantu proses 

pembelajaran masyarakat. Kelemahan utama siaran radio maupun televisi 

pendidikan adalah tidak adanya feedback yang seketika. Siaran bersifat searah 

yaitu dari narasumber atau fasilitator kepada pembelajar. Introduksi komputer 

dengan kemampuannya mengolah dan menyajikan tayangan multimedia (teks, 

grafis, gambar, suara, dan gambar bergerak) memberikan peluang baru untuk 

mengatasi kelemahan yang tidak dimiliki siaran radio dan televisi. Bila televisi 

hanya mampu memberikan informasi searah (terlebih jika materi tayangannya 

adalah materi hasil rekaman), pembelajaran berbasis teknologi internet 

memberikan peluang berinteraksi baik secara sinkron (real time) maupun 

asinkron (delayed).  

Pembelajaran berbasis Internet memungkinkan terjadinya pembelajaran 

secara sinkron dengan keunggulan utama bahwa pembelajar maupun fasilitator 

tidak harus berada di satu tempat yang sama. Pemanfaatan teknologi video 

conference yang dijalankan dengan menggunakan teknologi Internet 

memungkinkan pembelajar berada di mana saja sepanjang terhubung ke 

jaringan komputer. Selain aplikasi unggulan seperti itu, beberapa peluang lain 

yang lebih sederhana dan lebih murah juga dapat dikembangkan sejalan dengan 

kemajuan TIK saat ini. 

Pengertian media sosial atau dalam bahasa inggris “Social Media” 

menurut tata bahasa,  terdiri dari kata “Social”  yang memiliki arti 

kemasyarakatan atau sebuah interaksi dan “Media” adalah sebuah wadah atau 

tempat sosial itu sendiri. 

http://id.wikipedia.org/wiki/E-book
http://id.wikipedia.org/wiki/E-learning
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=E-laboratory&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=E-education&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=E-library&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Electronics&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Radio_pendidikan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Televisi_pendidikan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Nusantara
http://id.wikipedia.org/wiki/Internet
http://id.wikipedia.org/wiki/Video_conference
http://id.wikipedia.org/wiki/Video_conference
http://id.wikipedia.org/wiki/Video_conference


Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa 

dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, 

jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki 

merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat 

di seluruh dunia. 

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein, mendefinisikan media 

sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun 

di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 , dan yang memungkinkan 

penciptaan dan pertukaran “user-generated content”. 

Situs jejaring sosial merupakan situs yang dapat membantu seseorang 

untuk membuat sebuah profil dan kemudian dapat menghubungkan dengan 

pengguna lainnya. Situs jejaring sosial adalah aplikasi yang memungkinkan 

pengguna untuk terhubung menggunakan profil pribadi atau akun pribadinya. 

Contoh : Friendster, Facebook, LinkedIn, Foursquare, MySpace, dll 

 

 

B. Sosial media facebook untuk pembelajaran 

Kehadiran facebook sebagai sebuah media atau jejaring sosial 

memberikan banyak manfaat termasuk dalam proses pembelajaran. 

Perkembangan IPTEK akan berimbas pada kemampuan manusia dalam 

mengelola dan mengaplikasikan sebuah product baru termasuk facebbok. 

Hampir disetiap Negara termasuk Indonesia pengguna facebook sudah tidak 

merupakan kesulitan, setiap ada akses internet maka disitu kita akan temukan 

facebooker bahakan facebook bisa diakses melalui handphon dengan 0 rupiah 

alias gratis. 

Khususnya pada kalangan anak sekolah seharusnya kita sebagai tenaga 

pendidik mampu melihat peluang ini. Kehadiran facebook jangan sampai 

hanya sebatas media chatingan, curhatan, pamer foto namun seandainya kita 

mau berpikir facebook bisa kita jadikan sebagai sebuah jalan dalam 

menyampaikan materi, diskusi yang sangat menyenangkan.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Blog
http://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring_sosial
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dunia_virtual&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Andreas_Kaplan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Haenlein&action=edit&redlink=1
http://www.friendster.com/


Pemanfaatan Facebook sebagai media pembelajaran sudah menjadi 

topik pembahasan / ide yang mencuat sejak 3-4 tahun yang lalu. Namun, 

pemanfaatan Facebook secara nyata sebagai media pembelajaran masih belum 

optimal karena beberapa guru masih belum tahu apa yang bisa dilakukan di 

facebook sebagai media pembelajaran. 

Kalau kita biasa mendengar istilah E-Learning yang mengacu pada 

metode pembelajaran jarah jauh yang memanfaatkan teknologi internet, baik 

yang berbasis CMS atau LMS. Kini, istilah E-Learning sedikit bergeser 

menjadi F-Learning atau Facebook Learning atau Pembelajaran berbasis 

Facebook. 

Memanfaatkan E-Learning layaknya E-Learning Moodle untuk 

mengakses bahan ajar dan ulangan online, juga bisa dilakukan dengan 

menggunakan Facebook. Dengan kata lain, Facebook bisa digunakan untuk 

menyampaikan materi pembelajaran, melemparkan topik-topik diskusi, 

melakukan uji kompetensi siswa, berkomunikasi dengan siswa, bahkan 

memantau aktifitas siswa dalam memanfaatkan media ajar, secara Real Time. 

Keputusan untuk memanfaatkan Facebook sebagai media ajar tentu 

bukan hal aneh, karena hampir semua guru dan siswa kita mempunyai account 

facebook dan hampir setiap hari pula mereka mengaksesnya. Kemudahan 

pengaksesan Facebook yang  tidak hanya bisa diakses melalui Komputer 

pribadi / laptop, melainkan dengan Ponsel/HP, tanpa batasan ruang dan waktu, 

tanpa melalui segala kerumitan yang ditawarkan program/sistem E-Learning 

lain, membuat Facebook menjadi pilihan alternatif pembelajaran jarak jauh. 

Ada beberapa cara mengaplikasikan facebook dalam proses 

pembelajaran antara lain : 

Buat Grup 

Mulailah tampung anak-anak didik kita dalam sebuah wadah atau 

dalam aplikasi facebook dikenal dengan grup. Membuat grup atau komintas 

akan mempermudah seorng guru dalam mengontrol siswa. Siswa akan 

terkumpul menjadi satu dalam satu komunitas jejaring sosial. Keuntungan, 

guru bisa membagi materi ketika berada dirumah dan siswa bisa dengan 



mudah membuka dan membaca materi tersebut sambil chatingan dan 

browsing di google. Bayangkan, jika model pembelajaran seperti ini apakah 

siswa tidak cepet mengerti atau memahaminya. Selain itu model pembelajaran 

yang menarik dan menyenangkan akan ditemukan, siswa bisa belajar sambil 

berintraksi dengan teman-temanya. 

Unggah file 

Dalam sebuah grup yang anda bangun maka akan disediakan sebuah 

menu unggah file, maka manfaatkan menu tersebut dengan memasukkan file-

file yang panjang dan penting dengan demikia siswa akan lebih mudah 

mengetahui mana yang merupakan tugas dan soal latihan.  

Mempersempit waktu 

Menyingkat dan mempersempit waktu disini bisa diartikan sebagai 

metode yang sangat efisien dalam poses pembelajaran. Seorang guru bisa 

memanfaatkan facebook dalam menjalin intraksi dengan siswanya dalam 

jangka waktu yang tidak ditargetkan. Berbeda dengan ketika belajar dikelas 

yang hanya membatasi pertemuan siswa dan guru hanya beberapa jam saja, 

namun lewat facebook anda bisa belajar dan berintraksi kapanpun dan 

dimanapun. 

Pendekatan emosional 

Guru yang berani brintraksi dengan muridnya secara santai dimedia 

sosial dia adalah guru yang tidak jaim. Guru yang ramah adalah guru yang 

senantiasa bersahaja dalam segala hal dan kondisi demi sebuah kemajuan cara 

berpikir dan peningkatan prestasi siswanya. Pendekatan emosi akan terbangun 

erat ketika para siswa anda mulai nyaman dengan metode pembelajaran yang 

anda gunakan. Belajar sambil bermain bisa ditemukan lewat facebook 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Pemberdayaan jejaring sosial media internet untuk pembelajaran 

Penyampaian pengetahuan seharusnya mempertimbangkan konteks dunia nyatanya,   

Memberikan ilustrasi berbagai fenomena ilmu pengetahuan untuk mempercepat 

penyerapan bahan ajar. Peserta didik diharapkan melakukan eksplorasi terhadap 

pengetahuannya secara lebih bebas dan mandiri.  Akuisisi pengetahuan berasal dari 

interaksi antarpeserta didik dan pendidik. Rasio antara pendidik dan peserta didik tidak 

dibatasi tergantung pada proses dan pemberian fasilitas. 

Jejaring sosial memiliki manfaat yang sangat besar dalam segala aspek 

kehidupan namun yang bisa melihat dan melakukannya dalam realita hanya 

sedikit. 

 

 

B. Saran 

Dengan  begitu besarnya manfaat dari ICT terutamanya internet, social 

media sangat banyak mempengaruhi banyak tentang pendidikan, maka dunia 

pendidikan diharapkan lebih banyak menyediakan ICT (internet) untuk fasilitas 

pendidikan, walaupun mahal tapi cukup seimbang dengan informasi yang 

diperoleh.  
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