PANDUAN UNTUK
GURU ERA BARU

Blog
dan Media Sosial

Bekerja sama dengan

Hello world!
Hello Guraru!

B

LOG? Media sosial? Kedua istilah itu sering
disebut di tengah euforia penggunaan
internet. Mau tidak mau Anda, sebagai pendidik,
harus memahami. Cara terbaik untuk memahami
adalah terlibat.
Yang namanya terlibat itu adalah masuk dan ikut
bermain. Tidak hanya menjadi penonton.
Sulitkah? Sebetulnya tidak. Asal bisa memakai
internet pasti bisa, karena semuanya semudah
menulis e-mail.
Maka marilah kita mulai. Seperti halnya belajar
naik sepeda maka tak ada cara yang tepat selain
mencoba langsung untuk mengendarainya.
Salam hangat,
Penyusun dan Penerbit
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Diterbitkan oleh Acer Indonesia dan dagdigdug.com untuk Guraru (Guru Era Baru) sebagai panduan
bagi para guru dalam memanfaatkan internet

1 Blog dan Media Sosial
Selamat datang penerbitan
personal dan kebebasan
informasi! Setiap orang
dapat memproduksi
informasi untuk publik
dan mempertukarkannya
kepada sesama. Sungguh
menggairahkan. 4

PENYUSUN &
PENGOLAH

dagdigdug.com adalah
sebuah penyedia
layanan blog
gratis, yang
didirikan pada
Desember
2007 dan mulai online pada
Februari 2008. Beberapa
kali dagdigdug berperan
serta dalam sosialisasi blog
untuk kalangan pendidikan.
Layanan ini ingin agar
semakin banyak orang
Indonesia yang mencatat
perjalanan bangsanya melalui
internet.
Perancang visual, penata
letak & penyelaras akhir:
Langsat NetWorks

2
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Kini Saatnya Ngeblog
Ngeblog itu segampang
menulis email. Jika
belum berani menulis
di blog sendiri,
bergabunglah ke blog
kolaboratif. Yang pasti
blog menjadi semacam
portofolio seorang guru
yang akan menambah
apreasiasi dari khalayak,
tak hanya murid dan
orangtua murid. 8
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ANANDITA PUSPITASARI
Di dunia
maya dara
Bogor
ini lebih
dikenal
sebagai
Nona Dita. Blognya adalah
nonadita.com dan nonadita.
dagdigdug.com. Nona pernah
meraih Microsoft Bloggership
Award yang diselenggarakan
Microsoft Indonesia. Di
Twitter dan Facebook dia
juga aktif dan kerap terlibat
pengorganisasian kegiatan
melalui media sosial.
Beberapa kali nona kita ini
menjadi tutor dalam pelatihan
gratis untuk ngeblog,
terutama yang didukung oleh
dagdigdug.com.

© Svilen Milev (bulgaria) / sxc .hu

Jakarta, Agustus 2010
© Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

3 Gaul Maul Media Sosial

Facebook dan Twitter, sebagai contoh, membuat
kita terhubungan dengan banyak orang. Produktif
atau tidak bergantung pada cara dan pilihan . 14
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Konten Panduan

Sosial untuk
4 Media
Kegiatan Pendidikan
Sarana dan kemudahan sudah
tersedia. Sayang sekali jika Anda
tak ikut mengisi dan memperkaya
kontennya. Inilah saat manusia
membangun khazanah pengetahuan
bersama. 16
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Anak Didik di
5 Bersama
Media Sosial
Ini bukan soal latah dan ngetren, melainkan
kebutuhan untuk berkomunikasi dengan murid,
alumni, dan para pemangku kepentingan. 24

6 Sekilas Perjalanan Internet
Pada mulanya adalah proyek militer Amerika
Serikat pada 1957, akhirnya internet menjadi
kebutuhan semua orang modern. 30

Era Baru: Guru yang
7 Guru
Melek Teknologi
Sejak berdiri pada 1976 Acer ingin menghilangkan
penghalang antara manusia dan teknologi. Program
Guraru adalah perwujudan keinginan itu . 31
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Blog dan
Media Sosial

B

LOG dan media sosial (social media), meskipun
baru namun bukanlah istilah yang benar-benar
asing bagi kita. Sebagian besar pengguna internet
sudah akrab dengannya, bahkan ketika baru
menyentuh telepon selular di pagi hari.

»

Bisa jadi kita kurang akrab terhadap definisi apa
itu media sosial, tapi tahu ada situs jejaring sosial
bernama Facebook. Sesekali ketika mencari info di
internet, kita mampir ke sebuah situs kolaboratif
bernama Wikipedia. Nah, ternyata selama ini kita
sudah sering berkelana di ranah media sosial.

NOMOR 2. Pengguna Facebook
di Indonesia adalah terbesar
kedua di tingkat dunia, atau
5,60% dari keseluruhan anggota
di tingkat global.

Dipahami sebagai sebuah bentuk baru
berkomunikasi, media sosial merupakan sarana
percakapan yang terjadi di internet dan ditopang
oleh alat berupa aplikasi atau software. Tidak
seperti komunikasi di internet pada masa
sebelumnya yang cenderung searah, komunikasi
di media sosial kini bersifat interaktif, terbuka
dan memungkinkan setiap orang untuk ikut
berpartisipasi di dalamnya.
Beberapa situs media sosial yang populer sekarang
ini antara lain: blog, Twitter, Facebook, Wikipedia,
dan YouTube.
Jumlah pengguna media sosial di Indonesia
meningkat tajam dalam setahun ini. Hingga
Maret 2010 dilaporkan jumlah pengguna Twitter
di Indonesia mencapai lima juta akun. Saat ini,
Indonesia pun merupakan negara dengan jumlah
pengguna Facebook dan Twitter tertinggi di Asia.

sumber: checkfacebook .com

4
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Kini Saatnya Ngeblog
»

ACER BLOG. Salah satu contoh blog korporat. Para
pengguna produk Acer bisa berkomunikasi dengan
sesamanya, untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan.

P

ERLU digarisbawahi, saat Anda ngeblog harus
berbekalkan data/info yang akurat karena
hal ini akan meningkatkan kredibilitas blog Anda
sebagai referensi selain Wikipedia. Si pembuat
blog (blogger) telah menyumbangkan informasi
berharga di internet untuk semua orang secara
gratis.
Isi blog (dari kata “weblog", artinya log/catatan di
web) umumnya berupa teks. Bisa juga ditambahi
gambar, bahkan musik dan video.

Adapun teks dalam blog bisa berupa artikel, puisi,
bahkan cerita pendek – dan juga lelucon – sesuai
kemauan si blogger. Pada perkembangannya,
blog tidak hanya untuk pribadi, namun juga
untuk kepentingan kolaboratif (diisi oleh lebih dari seorang), korporat, dan
komunitas.
Karena mudah, saat ini blog menjadi salah satu media paling populer di
internet. Orang biasa, selebritis, brand korporat, hingga petinggi negara
sudah ngeblog.
Blog menjadi media yang tepat untuk orang-orang yang ingin berlatih menulis,
mengungkapkan pendapat, berdiskusi, mencari referensi, membangun citra
diri dan mengembangkan jaringan. Wow, banyak juga ya manfaatnya?
Ada berbagai macam platform (layanan alat atau program untuk membuat
blog) yang tersedia seperti WordPress, Blogspot, Drupal, Typepad, Joomla,
dan Live Journal.
“Hello world” adalah
judul bawaan dari
mesin blog WordPress
(wordpress.org) untuk
posting pertama. Judul
itu tak dibuat oleh si
blogger. Tentu mesin
blog dan layanan
blog tidak hanya
WordPress(termasuk
wordpress.com dan
dagdigdug.com), karena
ada Blogspot (blogger.
com), Multiply (multiply.
com) dan masih banyak
lagi.
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Fasilitas blog host service (tempat untuk menyimpan platform dan isi blog)
juga banyak tersedia di luar negeri maupun di Indonesia.
Pilihlah layanan blog yang paling memudahkan, dan sebagai “rumah” bisa
membuat Anda nyaman menghuni dan merawatnya.
Beberapa penyedia layanan blog yang dikenal luas saat ini:
LUAR NEGERI

INDONESIA

http://wordpress.com/

http://dagdigdug.com/

http://blogger.com/

http://blogdetik.com/

http://multiply.com/

http://kompasiana.com/
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MEMBUAT BLOG PRIBADI
BELAJAR membuat blog pribadi di dagdigdug.com itu mudah. Rangkaian
tahapnya secara ringkas bisa Anda lihat di bawah.
Ya, pasti Anda tak percaya apakah langkahnya akan semudah itu. Jika Anda
masih bingung, bukalah bantuan.dagdigdug.com. Di sana semua langkah dan
penjelasannya lebih lengkap.
Bagaimana jika email Anda tak mendapatkan notifikasi dari dagdigdug.com?
Cobalah periksa Bulk Mail Anda. Siapa tahu email-nya tersesat ke situ.

1

Dari browser Anda bukalah
dagdigdug.com. Pada bagian atas
halaman web kliklah “Daftar Sekarang
Juga”. Halaman akan berpindah ke formulir
pendaftaran.

2

Agar lebih terpandu
dalam mencoba
langkah-langjah ini,
kunjungilah panduan
di bantuan.dagdigdug.
com.

Isilah formulir. User nama akan menjadi nama depan blog
Anda. Misalnya macanlapar.dagdigdug.com.

3

Email Anda akan
menerima notifikasi, di
dalamnya ada tautan (link) untuk
melakukan aktivasi. Klik saja.
Hasilnya adalah halaman ini.
Anda copy password-nya lalu
pakailah untuk login. Password
dapat Anda ubah sesuai selera
dan... mudah Anda ingat.

4

Setelah masuk cobalah untuk mengenali
menu. Jangan takut salah. Bingung bukan
masalah. Cobalah untuk membuat tulisan
(posting) baru. Hasilnya terlihat di kanan.
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Kini Saatnya Ngeblog

KAMUS. Jika ragu terhadap arti kata
maupun ketepatan ejaan selama
menulis, tengoklah KBBI Daring
(pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi)
dan Bahtera (bahtera.org).

»
MENGIKUTI PERKEMBANGAN ISI BLOG LAIN

ANDA akan kesepian, dan kurang dapat bercermin, jika tidak pernah
membaca blog orang lain.
Caranya? Dulu, pada awal blogging, para bloggers melakukan pemantauan
dengan tahapan ini:
1. Mengingat URL (alamat) blog. Ini menyiksa ingatan.
2. Menyimpan alamat blog favorit ke dalam bookmark. Menjadi
masalah ketika si blogger berganti komputer.
3. Mengunjungi blog demi blog (blogwalking) dengan risiko membuang
waktu karena blog yang didatangi ternyata belum punya tulisan
baru.
Kemudian ada langkah yang lebih maju yaitu menggunakan RSS reader.
Misalnya Bloglines, Google Reader, dan Feedly.
Eh, apa itu RSS? Singkatan Really Simple Syndication, sebuah halaman dari
umumnya blog agar pembaruan isinya dapat dilanggani oleh siapapun.
Untuk mendapatkan tautan RSS setiap blog dan situs lainnya carilah menu
bertuliskan RSS atau carilah ikon RSS.
Untuk memanfaatkan pembaca RSS online tentu saja Anda harus mendaftar
terlebih dahulu. Jika Anda sudah memiliki akun di gmail.com maka untuk
memanfaatkan Google Reader (google.com/reader) sangat mudah karena
sudah terintegrasi.

»

HEMAT WAKTU. Pembaca
RSS* seperti Google Reader
menghemat waktu Anda
dalam mengikuti blog orang
lain. Hanya yang artikel
terbaru yang dimuat di sana,
tetapi yang lawas dan belum
sempat Anda baca pun
tersimpan.

*) RSS = Really Simple
Syndication, sebuah berkas di
web yang berisi ringkasan isi
dan terus terbarui.

8
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TIP DALAM MENGISI BLOG
1. Pilihlah topik yang Anda sukai
2. Jangan takut salah dalam berpendapat karena penulis/blogger tenar pun bisa keliru dalam
menulis
3. Carilah rujukan yang relevan di internet maupun dari khazanah Anda sendiri.
4. Percaya diri. Jika orang lain sudah menuliskan topik yang sama Anda tak usah
mengurungkan niat.

«

BERGAYA MAJALAH. Feedly (feedly.com) yang dapat
Anda pasang ke dalam browser adalah pembaca RSS yang
bagus. Secara visual unggul, seperti tampilan majalah. Dari sisi
fitur juga kaya karena terintegrasi dengan Google Reader dan
Twitter. Dari sini Anda tak hanya dapat langsung berbagi judul
artikel via Twitter tetapi juga dapat memantau berapa kali tautan
judul tersebut diklik dan di-retweet. Pengaturan kategori dalam
Feedly juga sangat mudah.

Ada kalanya blogger tertentu tidak
menyediakan umpan penuh (RSS feed) dalam
blognya sehingga Anda hanya mendapatkan
judul dan sebagian paragraf awal tulisan.
Untuk membaca keseluruhan tulisan maka
Anda harus mengeklik judul tersebut
sehingga tergiring ke blog yang memuatnya.
NGEBLOG DAN BERJEJARING
ORANG Indonesia memang senang bersila
turahmi dan berkumpul. Mungkin inilah
sebabnya di Indonesia bermunculan banyak
komunitas blogger. Komunitas blogger pada
umumnya terbentuk berdasarkan kesamaan
tempat domisili dan lokasi, atau karena
adanya kesamaan minat dan profesi.
Kopdar atau kopi darat adalah istilah ketika
para blogger berkumpul atau berjumpa
melalui tatap muka. Istilah kopdar ini
meneruskan istilah lama yang berlaku di
kalangan pengguna radio komunikasi, jauh
hari sebelum ada internet, sebagai kelanjutan pertemuan di udara.

VARIATIF. Beberapa
contoh ikon RSS yang
sering dipakai pada
situs web terutama
blog. Jika Anda
klik, tautan ini akan
membuka halaman
RSS berformat khusus.
URL halaman itulah
yang Anda salin
untuk dimasukkan ke
pembaca RSS.
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Kini Saatnya Ngeblog

2

TIP MENGATASI MASALAH GANGGUAN
1. Jika koneksi internet sering putus, atau tarif koneksi Anda berdasarkan durasi, tulislah
naskah pada Notepad untuk kemudian di-copy-paste ke blog
2. Jika penulisan terhenti karena pekerjaan, atau Anda sedang mati ide, simpanlah sebagai
draft agar nantinya dapat dilanjutkan

Sebagian besar bloggers melengkapi aktivitas
berjejaring di dunia maya dengan melakukan
kopdar di dunia nyata. Dengan begitu mereka
dapat berkenalan dan berinteraksi dengan
bloggers lain yang mempunyai minat sama
pada bidang tertentu. Dari interaksi yang
intens inilah biasanya timbul keinginan untuk
beraktivitas bersama atau membentuk suatu
komunitas.
Blog juga membuka kesempatan bagi Anda
untuk “eksis” dan populer. Bukan rahasia
bahwa sejumlah penulis buku ternama
mulai dikenal karyanya setelah menulis
melalui blog. Raditya Dika (radityadika.
com, sebelumnya di kambingjantan.com)
misalnya, penulis sejumlah buku best seller,
berawal dari blog merambah beragam dunia
dari tulis-menulis, pembicara seminar hingga
bintang film.

«
KREATIF. Blog Al Jupri (28),
guru matematika, alumni IKIP
Bandung (UPI) yang pernah
bersekolah di Unversitas
Utrecht, Negeri Belanda. Blog
mathematicse.wordpress.
com ini punya banyak
penggemar. Si blogger sudah
menghasilkan buku.

Inilah salah satu hal yang menyenangkan dari
ngeblog. Ngeblog yang tidak hanya menulis
dan mempublikasikan artikel lalu selesai.
Lebih dari itu, blog bisa berfungsi sebagai
portfolio yang menunjukkan karya dan keterampilan kita. Semacam etalase
sekaligus rekam-jejak karya-karya Anda di internet.
SEJUMLAH BLOG GURU
SEJUMLAH guru telah memulai dan memelihara blog yang mereka buat. Dari
sinilah curahan ilmu dan sapaan tersebar hingga ke luar kelas tempat mereka
mengajar.
Tidak tertutup kemungkinan orang yang tinggal di Jakarta belajar banyak
dari blog seorang pengajar Matematika di Kalimantan. Seorang guru TK di
Pulau Jawa berdiskusi dengan koleganya di Sumatera. Itu adalah kejadian
yang biasa jika Anda mempunyai dan mengakses blog serta berjejaring di
Internet melalui media sosial.

10
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Berikut adalah sejumlah blog yang dibuat oleh para
guru:

«

1. Al Jupri, Sarjana Matematika di Kalimantan
(mathematicse.wordpress.com)
2. Hindraswari Enggar D., guru TIK SMP di
Jakarta (enggar.net)
3. Urip, guru Kimia di Kalimantan (urip.
wordpress.com).
4. Armein Z.R. Langi, dosen Institut Teknologi
Bandung (azrl.wordpress.com)
5. Sawali Tuhusetya, guru Bahasa Indonesia di
Kendal (sawali.info)
6. Wijaya Kusumah, guru Lab School Jakarta
(www.wijayalabs.com)
7. Abdul Karim, guru Matematika di Semarang
(abdulkarim.wordpress.com)
8. Dedi Dwitagama, Kepala sebuah SMK Negeri di
Jakarta (dedidwitagama.wordpress.com)
9. M. Mursyid P.W., guru Bahasa Inggris
(mmursyidpw.wordpress.com)
10. Siti Masruroh, Kepala Bidang PPTK Dinas Pendidikan Semarang
(sitimasruroh.blogspot.com)
11. Alifia, guru sebuah SD Islam di pinggiran Jakarta (alifiaonline.
wordpress.com)
12. Nananias, pengajar Bahasa Inggris di Bali (pedapa.com)
13. Nugroho Khoironi, guru Bahasa Inggris (nugieshare.dagdigdug.com)

HUMOR. Dedi Dwitagama,
sang kepala SMK, kadang
menyisipkan guyon dalam
dedidwitagama.wordpress.
com. Tak selamanya ngeblog
harus serius seperti membuat
makalah. Bukankah dalam
kelas pun Anda kadang
bercanda?

KOMUNITAS ONLINE GURU
HOMO homini socius. Manusia menjadi kawan bagi manusia lainnya, karena
kita adalah mahkluk sosial. Interaksi yang terjadi di internet seringkali
memunculkan keinginan untuk beraktivitas bersama dan membentuk
komunitas. Tak terkecuali di kalangan guru yang sering online. Sungguh
natural. Kadang wguru-guru yang bertemu secara offline atau bertemu
secara fisik pada workshop TIK merasa nyambung lalu tercetus ide untuk
bersilaturahmi atau membentuk suatu komunitas.
Banyak komunitas online guru yang pernah dibentuk di internet. Sebagian
merupakan inisiatif pemerintah, sebagian lagi swasta, dan ada juga yang
berasal dari inisiatif guru-guru sendiri. Sejujurnya, tidak banyak komunitas
online guru yang bertahan lama di internet. Beberapa situs dan jejaring sosial
pernah dibentuk namun tidak semua ada penghuninya.
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Kini Saatnya Ngeblog

»

BUKAN HANYA GURU.
Pendidikan dalam arti
bukan hanya urusan
guru. Itu sebabnya
IndonesiaEducate.org
melibatkan siapa saja yang
peduli kepada pendidikan.
Sebuah warna lain yang
dalam blog pendidikan yang
menemani AksiGuru.org.

Berikut adalah beberapa komunitas online para guru dan praktisi pendidikan
lainnya:
1. Aksi Guru (aksiguru.org). Aksi Guru adalah salah satu program dari
Citi Success Fund (CSF) dan Hope Indonesia yang bertujuan untuk
mendukung ide-ide kreatif dari para guru SMA
2 Indonesia Educate (indonesiaeducate.org). Indonesia Educate adalah
situs yang menghimpun tulisan-tulisan orang yang mempunyai
perhatian terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Banyak
ide menarik muncul di situs ini.
Langkah-langkah mempromosikan blog
Tak kenal maka tak sayang. Blog Anda pun harus dikenal supaya disayang:
didatangi pembaca, dikomentari, masuk dalam daftar wajib kunjung mereka,
syukur jika mereka dengan suka rela mengabarkan keberadaan blog Anda.
Bagaimana supaya dikenal? Ini pola yang dilakukan oleh sebagian besar
bloggers.
1. Blog walking. Berkunjunglah ke blog orang lain dan tinggalkan jejak
komentar yang berkesan. Pengunjung dan teman baru biasanya
didapat dari kegiatan ini
2. Promosikan tautan artikel/blog lewat Twitter dan Facebook. Setiap
kali update, bagilah linknya ke media sosial seraya tambahkan
undangan untuk mampir dan berdiskusi
3. Tambahkan alamat blog ke dalam Kontak diri anda. Cantumkan link
blog di profil media sosial, kartu nama, dan email signature.

12
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FAKTOR SEBUAH BLOG TIDAK DISUKAI
1. Bahasanya mudah dipahami: tidak menimbulkan salah tafsir
2. Konten menarik dan bermanfaat: pembaca merasa terwakili atau terlibat
3. Desainnya menarik: nyaman di mata, tidak membingungkan dalam eksplorasi

PERSOALAN KLASIK DALAM NGEBLOG
NAMANYA juga kehidupan, pasti ada
saja masalah. Begitu lumrahnya masalah
tertentu, dan berulang, sehingga disebut
sebagai masalah klasik. Misalnya?

2. Mati angin. Tak ada ide. Suasana hati sering bahkan selalu tidak cocok.
Jika terjadi biarkan saja. Semoga ide akan datang, entah kapan.
3. Tidak ada energi untuk menuangkan ide. Jika masalahnya hanya
karena fisik, maka ini urusan dokter.
4. Kesepian. Merasa sendirian, sia-sia, tak ada kemajuan, padahal
pengunjung ada, komentar ada. Tak usah memaksakan diri. Ingatlah,
ngeblog bukanlah pekerjaan – kecuali ada instruksi dari atasan atau
lembaga, dan dinilai.
5. Jenuh. Bosan. Bahkan melihat blog sendiri maupun blog orang lain
pun malas, tapi tidak jelas alasannya. Jika terjadi biarkan saja.
Ah! Kapan ngeblog (lagi) jika semua dibiarkan? Ngeblog memang tidak
gampang dan seringkali persoalannya bukan pada keterampilan menulis
karena sesungguhnya setiap orang terpelajar dapat menulis dalam bahasa
yang dikuasainya.

»

1. Tak ada waktu. Kapanpun sehari
tetap 24 jam, mungkin yang delapan
jam untuk tidur, sehingga sepertiga
hidup manusia memang untuk tidur.
Sayangilah kesehatan.

PROFIL LEMBAGA. Ini
bukan blog melainkan situs
profil sebuah lembaga nirlba
yang peduli pendidikan
dengan merekrut sarjana
sebagai pengajar untuk
ditempatkan di daerah
terpencil. Begitu banyak
pihak yang peduli
kepada pendidikan dan
memanfaatkan internet untuk
kegiatan komunikasinya,
bahkan juga dalam rekrutmen.

Ngeblog itu soal passion: semangat dan dorongan dari hati. Jika passion
bersua kreativitas maka kelima soal di atas, pada gilirannya, bisa menjadi
artikel.
Jika akhirnya tidak menghasilkan apapun? Anda sendiri yang dapat menjawab.
Tapi misalkan Anda punya passion, dan kreatif, pun produktif, dan blog
Anda layak baca bahkan dinantikan banyak orang, maka persoalan baru pun
berkemungkinan menghalangi, seperti ketenaran dan dibicarakan orang.
Padahal kita tahu, tak semua orang senang menjadi sorotan. Ketenaran
menjadi beban.
Jika ini terjadi, obatnya mudah. Berhentilah ngeblog atau pakai alias.
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Gaul Maul
Media Sosial

SUDAHKAH ANDA
LAKUKAN DI
FACEBOOK?
[√] Membuat akun
[ ] Memperbarui profil
[ ] Menambah teman
[ ] Menengok profil
teman
[ ] Mempromosikan
blog pribadi
[ ] Bergabung ke grup
[ ] Membuat grup
[ ] Mengundang teman
bergabung ke grup

S

eTIAP layanan media sosial memiliki karakteristik masing-masing, dengan
penerapan sesuai dengan kebutuhan Anda. Ciri-ciri media sosial adalah
fleksibel (bisa digunakan oleh siapa saja, kapan saja dan untuk beragam
kepentingan), populer (disukai oleh banyak orang), interaktif (memungkinkan
orang untuk berinteraksi) dan aktual (cepat dan seketika).
Bu Guru: “Media sosial seperti Twitter dan Facebook ‘kan mainan muridmurid saya. Saya terlalu tua untuk terjun ke sana.”

SUDAHKAH ANDA
LAKUKAN DI TWITTER?
[√] Membuat akun
[ ] Memperbarui profil
[ ] Mem-follow orang
lain
[ ] Berbagi informasi
[ ] Ikut diskusi topik
tertentu
[ ] Berbagi tautan
Twitter di Facebook

14

Kepala Sekolah: “Ah, kata siapa... Saya juga punya Facebook lho.”
Tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai. Jangan terlalu menakutkan
ekses. Yang penting berhati-hati, waspada, bijak, dan jangan bereaksi
berlebihan.
Media sosial mampu mendekatkan kita, faktor geografis bukan lagi masalah,
sehingga bisa menjaring aneka kelompok lintas-profesi dan minat. Di media
sosial kita berpeluang membangun personal branding, mengembangkan
karir profesional dan membangun jaringan.
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HAL YANG HARUS DIINGAT SEBELUM NGE-TWIT
1. Kicauan Anda bisa memengaruhi reputasi profesional Anda maupun citra sekolah tempat
Anda mengajar
2. Kicauan Anda bisa dibaca murid bahkan orangtua murid

Twitter, tak Sekadar “Kicauan” 140 Karakter
Apa yang bisa kita lakukan dengan berbagi kalimat sebanyak 140 karakter
saja? Jawabannya: Banyak.
Twitter (http://twitter.com) kini menjadi situs microblogging terpopuler.
Hingga Juni 2010, tidak kurang dari 190 juta akun Twitter telah terdaftar
di dunia. Popularitasnya menanjak terus antara lain sejak Barack Obama
menggunakannya sebagai salah satu media kampanye presiden.
Twitter menjadi favorit karena mudah digunakan. Siapapun bisa mendaftar
dan berbagi di sana. Twitter juga mudah diakses dari mana saja, mulai dari
telepon selular hingga komputer kantor.
Bagaimana cara menggunakan Twitter? Semudah mendaftar melalui email,
bahkan lebih mudah.
Kegiatan yang umum dilakukan di Twitter:
1.
2.
3.
4.

Berbagi info ringkas, link artikel, foto atau peristiwa
Bercakap-cakap
Melontarkan pertanyaan
Nimbrung ke dalam diskusi bertopik tertentu. Topik bahasan
ditandai dengan tanda khusus yang disebut “hashtag” yaitu dengan
menuliskan simbol #

Berjejaring dan Berbagi via Facebook
Facebook adalah layanan jejaring sosial dengan fungsi terlengkap. Kita bisa
berbagi macam-macam hal misalnya tulisan, foto, tautan artikel, dan bahkan
foto.
Sejumlah guru sudah memulai membangun jejaring sosial di Facebook. Profil
pribadi, grup-grup komunitas dan sejumlah aktivitas online sudah dibuat.
Namun tidak semuanya efektif dan dipelihara sampai sekarang.
Ada banyak komunitas guru yang sudah dibuat di Facebook. Beberapa di
antaranya tertutup untuk umum (khusus untuk guru dari sekolah tertentu
misalnya), namun ada juga yang membebaskan siapa saja untuk bergabung.
Untuk contoh lihatlah Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan P4TK Matematika (http://www.facebook.com/
p4tkmatematika); Aksi Guru (http://www.facebook.com/AksiGuru), ; Fan
page SMAN 1 Tasikmalaya (Alumn, Students, Teachers and Staff) untuk
memelihara hubungan murid, guru, karyawan dan alumninya.

JARGON TWITTER
• Mention (@username)
Menyebut username
seseorang dengan
menambahkan @
di depannya. Orang
yang di-mention akan
mendapatkan notifikasi.
• Reply
Membalas Twitter
seseorang dengan
meng-klik reply dan memention username-nya.
• RT
ReTweet, adalah
men-tweet ulang tweets
orang lain kepada
follower kita.
• Direct Message (DM)
Pesan pribadi yang
hanya bisa dibaca oleh
kita dan penerima DM.
Mirip message pada
Facebook.
• Hashtag
Bersimbolkan #,
hashtag menandai
topik yang sedang
disampaikan ke
banyak orang. (contoh
#guruerabaru)
• Trending Topic
Adalah istilah untuk
topik yang paling marak
dibicarakan.
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B

ERAPA banyak waktu yang Anda luangkan mengunjungi Facebook,
melihat-lihat toko online di Multiply atau berbagi sapa melalui Twitter?
Bila Anda sudah melakukan setidaknya satu hal tersebut saja, berarti Anda
sudah menjadi bagian dari 2/3 pengguna internet dunia yang mengunjungi
media sosial.
KENAPA KITA PERLU BERGABUNG DI JEJARING MEDIA SOSIAL?
INTERNET sudah menjadi alat berkomunikasi dan berbagi informasi. Dengan
adanya jejaring sosial di internet, lalu lintas informasi menjadi tidak hanya
satu arah tapi juga multiarah. Banyak sekali “percakapan” yang terjadi.
Dengan Anda memasuki jejaring media sosial, Anda berkesempatan untuk
terlibat dalam percakapan tadi; minimal Anda mengetahui apa yang sedang
dipercakapkan.
Dengan demikian, Anda tidak akan ketinggalan informasi dan tetap “eksis”
sebagai individu.
Menurut www.checkfacebook.com pada awal tahun 2011 Indonesia masuk
dalam 3 negara pengguna Facebook terbesar di dunia, yaitu 32.129.460
pengguna. Posisi tersebut berada di bawah urutan pertama negara
pembuatnya yaitu Amerika Serikat yang memiliki 146.805.000 pengguna. Ini
berarti Indonesia melewati Inggris yang sebelumnya berada di atas Indonesia
dengan memiliki 28.661.600 pengguna.
Marilah kita manfaatkan media sosial untuk menunjang kegiatan pendidikan.
Twitter untuk pendidikan, kenapa tidak?
1. Twitter bisa digunakan oleh sekolah untuk membantu penyebaran
informasi secara cepat, misalnya info pertemuan, berita darurat dan
pengingat/reminder ujian.
2. Twitter juga bisa digunakan untuk mengembangkan jejaring belajar
mengajar misalnya: mencari informasi seputar materi pengajaran,
berdiskusi dengan sesama guru dan menggunakan Twitter sebagai
variasi dalam kegiatan belajar.
Batas 140 karakter di Twitter bukanlah hambatan untuk mengekspresikan
perasaan, pikiran dan informasi penting karena Anda bisa menyertakan link
atau tautan ke informasi yang lebih panjang dan detail. Sifatnya yang spontan
dan instan membuat Twitter jadi media yang tepat untuk menangkap dan
berbagi isu aktual, termasuk seputar belajar mengajar di sekolah.
Bagaimana perasaan murid pada hari pertama masuk sekolah setelah
liburan? Apa tanggapannya terhadap gaya mengajar guru pengganti? Hal-hal
seperti ini termasuk yang bisa kita temukan melalui Twitter.
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Wikipedia, kolaborasi informasi yang sangat berguna
Wikipedia sudah dikenal luas
sebagai ensiklopedi online terbesar
yang pernah ada. Jutaan artikel
dalam Wikipedia disumbang dan
dipelihara oleh lebih dari 90.000
orang sukarelawan yang tersebar
di seluruh dunia. Siapapun,
termasuk Anda dan saya, berhak
untuk menyumbang dan mengedit
artikel di Wikipedia.
Artikel di dalamnya disusun
dengan metode tertentu, misalnya
keharusan untuk menyertakan
tautan ke sumber yang dapat
dipercaya, demi kualitas artikel.
Saat ini Wikipedia lazim dijadikan
sebagai salah satu sum
ber
untuk mencari bahan penelitian.
Beberapa institusi pendidikan
malah sudah menerima Wikipedia
sebagai sumber rujukan muridnya.

Wikipedia dapat diakses secara online di http://wikipedia.org/. Saat ini,
tersedia juga Wikipedia offline yang berguna untuk sekolah yang mempunyai
akses internet terbatas.
1. Materi Wikipedia offline ini bisa diunduh di http://id.wikipedia.org/
wiki/Wikipedia:Pengunduhan untuk Wikipedia berbahasa Indonesia,
dan di http://download.wikimedia.org/dvd.html untuk Wikipedia
berbahasa Inggris. Pengunduhan mensyaratkan ketersediaan
software tertentu, misalnya SQL.
2. Wikipedia juga memungkinkan penggunanya untuk mencetak artikelartikel dengan topik tertentu layaknya buku. Wikipedia Book Creator
bisa diakses di http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Boo
k&bookcmd=book_creator.

»

© brian solis

Walaupun begitu, Wikipedia sendiri mengakui bahwa ada kemungkinan bias
atau ketidaklengkapan info di dalam artikel-artikelnya.

PROFIL LEMBAGA. Ini
bukan blog melainkan situs
profil sebuah lembaga nirlba
yang peduli pendidikan
dengan merekrut sarjana
sebagai pengajar untuk
ditempatkan di daerah
terpencil. Begitu banyak
pihak yang peduli
kepada pendidikan dan
memanfaatkan internet untuk
kegiatan komunikasinya,
bahkan juga dalam rekrutmen.
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Lebih Tahu via Media Sosial: Wisdom of the crowd

DARI KERUMUNAN.
Tanya-jawab di area publik.
jawaban bisa benar, bisa
juga menyesatkan bahkan
mengacau. Tetapi kerumunan
diharapkan ikut mengontrol.
Belum pernah ada layanan
seperti ini pada zaman prainternet.

Informasi bisa didapatkan dari mana saja, tak terkecuali dari kerumunan
dengan orang-orang dari latar belakang yang heterogen. Pada era jejaring
sosial semacam ini, melempar pertanyaan ke kerumunan sudah jadi hal
yang umum. Misalkan kita ingin membeli ponsel baru namun membutuhkan
komentar dari orang yang pernah menggunakannya, maka kita pun bertanya
ke forum pengguna ponsel. Harapan kita akan muncul jawaban jujur dari satu
atau beberapa orang.
Beberapa media sosial dibuat khusus untuk membantu orang mendapatkan
jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Sebutlah Yahoo! Answers (http://
id.answers.yahoo.com), dari Yahoo! yang populer sebagai tempat untuk
bertanya dan berbagi jawaban. Situs lain yang serupa adalah Asks (http://ask.
com) dan TanyaSaja (http://tanyasaja.detik.com).

© ne wmediarights.org

Murid yang sudah familiar dengan situs semacam ini kadang menggunakannya
untuk mencari jawaban dari pekerjaan rumahnya. Meskipun jawaban yang
diberikan orang-orang kerap dipertanyakan kebenarannya, malah terkadang
membingungkan, selalu ada kemungkinan untuk mendapatkan tambahan
informasi mengenai hal yang kita tanyakan.
HowStuffWorks.com adalah salah satu contoh situs
referensi terbaik. Situs ini menyediakan penjelasan yang
menarik mengenai berbagai hal di dunia ini mulai dari cara
kerja peralatan rumah tangga hingga proses terjadinya
tsunami. Untuk membuat pelajaran fisika lebih terasa nyata
dan menyenangkan, sejumlah bahan bisa didapat di sini.
Selain pertanyaan, untuk mengetahui pilihan atau opini
publik serta memperoleh suatu dukungan atau pengambilan
suatu keputusan, juga sudah bisa dilakukan secara online.
Salah satu media sosial lokal yang menyediakan fitur ini
adalah Tentukan (http://www.tentukan.com).
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Ketika terjadi krisis, dan sekolah harus melakukan komunikasi untuk
“Facebook
menjelaskan persoalan, maka guru tak perlu menghabiskan waktu untuk
dan Twitter. Yang diperlukan adalah perumusan pesan yang dingin,
tidak konfrontatif maupun provokatif, untuk kemudian disiarkan melalui jaringan
media sosial yang dimiliki sivitas akademika.”

Antyo Rentjoko, “Saatnya Sekolah Lebih Memanfaatkan Media Sosial”, indonesiaeducate.org

Berani Aktif di Media Sosial
MEDIA sosial juga membuat kita lebih mudah (dan berani) untuk berbagi.
Bermacam situs memungkinkan kita untuk berbagi banyak hal di media
sosial, mulai dari status, foto, artikel hingga video.
Seperti pendidikan di luar melalui internet, apa yang disampaikan guru
kepada murid bertujuan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan
muridnya. Media sosial membuatnya lebih luas lagi dan interaktif. Dengan
satu orang guru yang ngeblog saja, lebih banyak orang (di luar kelas) yang
terbantu dalam memahami suatu hal.
Konten yang informatif dan menarik yang dibagikan di media sosial tentu
jadi anugerah untuk banyak orang. Nah, kita pun harus berusaha untuk
menyediakan konten macam itu.
Beberapa kiat untuk membuat blog pendidikan jadi lebih menarik:
1. Sajikan dengan bahasa populer, tidak terlalu serius dan membuat
kening berkerut.
2. Perkaya dengan foto dan video supaya hal menjadi lebih menarik dan
mudah dipahami.
3. Buat blog yang interaktif, sedapat mungkin jawablah komentar dari
pengunjung.
4. Berikan konten yang bervariasi, bisa tentang materi yang dipelajari
di kelas saat ini, cerita mengenai praktek lab biologi dan hal menarik
yang ditemukan di perjalanan misalnya.
5. Jaga kontinuitas tulisan. Lebih baik menulis dalam jangka waktu
tertentu namun konsisten daripada membuat banyak tulisan dalam
satu waktu namun tidak ada update lagi.
Media Sosial Membuat Belajar Lebih Menyenangkan
Ya, kenapa tidak? Dengan mengintegrasikan media sosial ke kegiatan belajar
murid, maka kegiatan belajar pun bisa lebih menyenangkan. Beberapa
sekolah di luar negeri telah menggunakan media sosial sebagai bagian dari
kegiatan belajarnya.
Sebagian besar sekolah di Indonesia kini telah memasukkan pelajaran
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ke dalam kurikulumnya.
Harapannya tentu agar murid dan guru semakin familiar dengan teknologi
(khususnya komputer dan internet) untuk membantu memudahkan
kegiatannya sehari-hari.
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SMP 12 Tangerang Selatan adalah
salah satu contoh sekolah yang
punya perhatian besar terhadap pemanfaatan blog untuk kegiatan belajar.
Beberapa kali pelatihan komputer dan blog dilaksanakan di sekolah ini
baik untuk guru maupun murid-muridnya. Agus Barkah (agusbarkah2008.
blogspot.com), guru TIK-nya, pernah meminta murid-muridnya untuk
mengunggah tulisan di blog masing-masing.
Beberapa contoh pemanfaatan media sosial untuk kegiatan belajar misalnya:
1.

Meminta murid untuk mengunggah tulisan atau pekerjaan rumah ke
blog pribadi
2. Merekam percobaan di lab Biologi kemudian mengunggahnya ke
YouTube
3. Berbagi ide mengenai topik tertentu yang disepakati dengan
hashtag (tagar, tanda pagar) Twitter. Misalnya meminta murid untuk
membuat twit seputar #BungKarno atau #airbersih
4. Menggunakan Twitter untuk membuat karangan pendek berupa
sajak atau pantun. Hasilnya bisa diunggah ke dalam blog pribadi
masing-masing murid
5. Berkreasi membuat kalimat dari kata tertentu atau sinonimnya di
Twitter
6. Berbagi tautan artikel yang berkaitan dengan materi yang sedang
dipelajari di kelas
7. Menjawab pertanyaan dari murid seputar pelajaran di luar jam
belajar.
8. Menggunakan Twitter untuk melaporkan tahapan percobaan yang
dilakukan di laboratorium.
9. Mengunggah materi presentasi dalam diskusi murid ke dalam
SlideShare (slideshare.net)
10. Mengajak murid untuk berpartisipasi dalam penyuntingan artikel di
Wikipedia
11. Mendorong murid untuk berani berdiskusi dalam Discussion Board
di Facebook
12. Membuat lomba menulis blog dengan tema tertentu.
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1. Membuat akun Twitter resmi sekolah. Melalui Twitter, manajemen
sekolah bisa berbagi info seputar kegiatan pendidikan di sekolah.
Stream Twitter ini juga bisa dipasang sebagai widget di situs resmi
sekolah.
2. Membuat akun Twitter resmi kelas yang bisa diikuti oleh orang tua
murid. Guru bisa berbagi mengenai topik yang sedang dipelajari di
kelas, pekerjaan rumah yang diberikan dan agenda ujian.

»

»

Adapun contoh pemanfaatan Twitter untuk sarana komunikasi sekolah
adalah:

AKTIF DAN KREATIF.
Agus Sampurno, guru
Sekolah Global Jaya,
Jakarta, memadukan blog
(gurukreatif.wordpress.
com), Twitter (@gurukreatif),
dan Facebook (agus.
sampurno) untuk pendidikan.
Baginya, “Siswa sebagai
subyek pembelajaran.
Learning empowers students.”

Optimalkan Twitter sebagai media pencarian informasi!
1. Siapa yang Anda idolakan? Ikuti Twitter-nya.
2. Pada komunitas apa Anda tergabung? Ikuti Twitter-nya.
3. Apa saja hal yang diminati? Misalnya: NASA, belajar menulis, kajian
ekonomi. Ikuti Twitter-nya.
4. Lihatlah daftar Following dan Followers mereka, Anda bisa
menemukan banyak orang dengan minat yang sama dan memulai
interaksi dengan mereka.
Referensi:
1. Daftar guru-guru di Amerika Serikat yang sudah memanfaatkan
Twitter. Daftar tersebut sudah dikelompokkan berdasarkan bidang
masing-masing http://twitter4teachers.pbworks.com
2. Daftar rekomendasi tautan Delicious yang berisi artikel-artikel
pendidikan http://delicious4teachers.pbworks.com
3. Top 100 Best Education Blogs http://oedb.org/library/features/top100-education-blogs (atau http://bit.ly/cLph5M)
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KICAUAN GURU.
Contoh daftar akun
Twitter guru (tengah), dan
kicauan @mpok_al tentang
sekolahnya. Yang serius, yang
bercanda, bisa disampaikan
melalui Twitter – bahkan kritik
juga. :)

Apa yang bisa dilakukan di media sosial?
Secara garis besar, aktivitas di media sosial yang berkaitan dengan proses
pembelajaran adalah:
1. Publikasi
a. Guru dan murid bisa berbagi pengetahuan akademis, artikel
yang ditulis dan prestasi melalui blog.
b. Guru dan murid bisa mendokumentasikan capaian dalam bidang
pendidikan melalui foto atau tulisan di Facebook.
2. Berbagi
a. Guru bisa berbagi mengenai kegiatan seminar dan pembelajar
an yang sedang diikuti di Twitter atau blog.
b. Guru dan murid bisa mencari dan berbagi materi presentasi
(slide) di slideshare.net.
c.

Video tutorial seringkali membantu murid lebih memahami
sesuatu dibandingkan artikel. YouTube dan Beoscope.com bisa
digunakan untuk mencari dan mengunggah materi video yang
berkaitan dengan pelajaran.

»

RUMIT? Perjalanan
media sosial belum
selesai, wajar jika banyak
sekali teori berseliweran,
antara lain melalui lelucon
yang untuk mencernanya
tidak gampang. Yang penting
Anda cicipi dan jalani
saja, pilihlah aspek paling
menyenangkan dari media
sosial.
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@Acepabdullah
@gurukreatif
@litaaja
@tey_saja
@aguskribo
@icblues
@qoriqonita
@enggard
@mpok_al

»

3. Jejaring Komunitas
a. First follow then lead. Aktivitas follow/mengikuti Twitter orang
lazim dilakukan oleh orang yang baru membuat akun Twitter.
Selanjutnya, aktiflah dan ajak follower untuk aktif berinteraksi.
b. Ciptakan perhatian orang. Twitter yang informatif biasanya
menarik follower. Buatlah Twitter berseri mengenai topik tertentu
yang menarik sehingga orang bisa mengetahui kompetensi Anda
pada bidang tertentu.

LAPORAN. Pak Guru Agus
Kribo melaporkan kegiatan
di sekolahnya melalui peranti
mobile ke Twitter, lengkap
dengan foto.

4. Membangun komunitas
Media sosial kaya akan jejaring yang terbentuk berawal dari
komunikasi di dunia maya. Berangkat dari minat yang sama,
komunitas bisa terbentuk dari sana.
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Bersama Anak Didik
di Media Sosial

B

ergaul bersama murid di media sosial? Kenapa tidak? Guru yang terlibat
dalam pergaulan dan percakapan di internet tentu bukan hanya sekadar
agar disebut “tidak gaptek” dan “kuno”, tapi lebih dari itu karena tuntutan
pola komunikasi dan berbagi informasi yang sudah berubah.
Media sosial yang hampir tak berbatas memang seakan membuat garis-garis
wilayah menjadi kabur. Pembelajaran bisa meluas ke luar kelas, tak hanya
pada jam-jam pelajaran sekolah. Murid pun bisa jadi tak hanya mereka yang
berada di dalam ruangan, tapi juga mencakup para pembaca yang sedia
berkunjung ke blog guru.
Ya, media sosial memang memungkinkan itu semua.
Mari berkenalan dan menjalin pertemanan dengan guru dan murid dari
sekolah lain. Berbagi cerita dan pengalaman mengajar melalui media sosial
seringkali bisa menambah pengetahuan dan membuat kita merasa nyaman.
Setelah berteman, kenapa tidak membangun komunitas dan membuatnya
lebih produktif?
Facebook merupakan salah satu tool yang berguna untuk membangun
jaringan dan membantu menciptakan kesan profesional di dunia maya.
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PASAL UTAMA MEDIA SOSIAL
Hargailah orang lain: jangan menista dan jangan mempermalukan mereka. Jika kita tak
menghargai orang lain maka kita tak menghargai diri sendiri.

Dalam Facebook, kita bisa terhubung dengan ribuan orang dari komunitas/
kalangan yang berbeda, mulai dari keluarga, teman hingga kolega di
sekolahan. Seringkali, persentuhan dari kelompok-kelompok yang berbeda
karakter ini malah memunculkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya:
becandaan dengan seorang teman akrab malah memberikan kesan tidak baik
tentang Anda di profil Facebook Anda. Seperti kita tahu, hal ini bisa dilihat
oleh murid dan kolega anda.
Untuk mencegah hal-hal tersebut, pertimbangkanlah setiap aktivitas yang
akan anda lakukan di media sosial. Ikuti netiket, panduan berperilaku di
internet.
Netiket di Media Sosial
Pertama-tama, mari kita mengenal netiket. Netiket berasal dari kata “net”
dan “etiket”, kira-kira berarti etiket di net/jaringan (dunia maya). Secara
istilah, netiket berarti sekumpulan norma yang perlu diperhatikan dalam
bertingkah laku dan bersosialisasi di internet.
Seperti etiket pada umumnya, ada sejumlah norma yang berlaku spesifik
pada komunitas tertentu namun tidak berlaku di komunitas lainnya. Netiket
berkembang seiring dengan dinamika pengguna internet dan perkembangan
teknologi itu sendiri. Netiket di blog tentu berbeda dengan netiket di forum
atau mailing list.
Ada satu aturan yang sama: jangan menyampaikan/menulis hal-hal yang tidak
selayaknya kita sampaikan di dunia nyata. Misalnya: fitnah, berkata tidak
sopan atau bercanda berlebihan.
Sebagai seorang guru, kita dituntut untuk berperilaku pantas baik di
kehidupan sehari-hari maupun di dunia maya. Penerapan netiket akan
memberikan efek terhadap kesan profesional yang kita bangun dan
membantu dalam membangun jaringan.

Internet, khususnya
media sosial dan mesin
pencari, memiliki
cara untuk menandai
konten. Misalnya
dengan "tag". Jika
nama Anda menjadi
bagian dari tag, maka
Anda mudah mencari
dan mengetahuinya.
Persoalannya apakah
nama Anda relevan
dengan konten? Pada
Facebook, sebagian
orang senang "ngetag"
orang lain semaunya.
© foto praolah:
vivekchugh/sxc .hu

Beberapa netiket di dunia blog antara lain:
1. Menggunakan konten dari blog/situs orang lain tanpa menyebutkan
sumbernya. Mengutip tulisan atau menggunakan gambar karya orang
lain secara umum diperkenankan, namun kita harus menyebutkan
sumber sebagai penghargaan terhadap kreatornya
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Bersama Anak Didik
di Media Sosial

2

PENGINGAT HAK CIPTA DALAM MEDIA SOSIAL
1. Sebutkan nama dan bila perlu tautan sumber tulisan, gambar, musik, dan video
2. Anda boleh tak peduli jika karya Anda dibajak tetapi bagi orang lain belum tentu berlaku
prinsip serupa :)

2. Meminta pertukaran link kepada bloger lain meskipun blog tersebut
tidak berhubungan dengan kita atau blog yang kita miliki,
3. Berdebat keras/menggunakan kata-kata yang tidak pantas dalam
diskusi di kolom komentar baik di blog pribadi maupun blog orang
lain.
4. Hormatilah privasi orang lain. Sebaiknya kita tidak mempublikasikan
cerita/foto tentang seseorang yang tidak bukan untuk konsumsi
publik. Selain tidak pantas, hal tersebut bisa berujung pada urusan
hukum.
Media sosial juga
memiliki rambu, antara
lain berupa netiket, agar
Anda tak terpeleset.
Rambu itu untuk
membuat semua pihak
nyaman, bukan untuk
mempersulit Anda.
© ilustrasi
id.wikipedia .org

Beberapa netiket yang dianjurkan di Facebook:
1. Berikan kalimat perkenalan yang cukup ketika mengajukan
permintaan pertemanan. Bila ingin terhubung dengan seseorang
yang belum dikenal secara personal, perkenalkan diri Anda dan
jelaskan mengapa ingin berkenalan dengannya.
2. Jangan melakukan invitation/undangan aplikasi/game secara berkalikali kepada teman-teman Anda. Hal ini bisa dikategorikan spam.
Selain itu, bisa mengurangi kesan profesional Anda di internet.
3. Gunakanlah nama Anda yang sebenarnya di Facebook. Penggunaan
nama asli akan memberikan kesan profesional dan memudahkan
kolega atau keluarga menemukan profil Anda di Facebook.
Sebaliknya, menggunakan nickname/nama panggilan yang lucu bisa
memberikan kesan Anda kurang serius.
4. Sebaiknya tidak banyak melakukan pembicaraan pribadi pada wall
post. Wall post di Facebook bisa dibaca oleh seluruh teman di daftar
pertemanan Anda. Urusan pribadi/profesional sebaiknya dilakukan
melalui email atau private message di Facebook.
5. Jangan men-tag teman-teman Anda pada foto/Notes yang bisa
menjatuhkan reputasinya. Beberapa orang mempunyai kebiasaan
berbagi foto yang tidak pantas kemudian men-tag teman-temannya
pada foto tersebut. Hal ini, pada akhirnya akan menjatuhkan reputasi
Anda juga.
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Beraktivitas di Facebook Bersama Murid
Facebook group sudah dikenal dengan
keunggulannya mempertemukan penggunanya
dengan kenalan yang sudah lama terpisah.
Langkah-langkah membuat sebuah grup di
Facebook:

1
2

Login ke akun Facebook yang sudah Anda
miliki

Ketiklah alamat http://facebook.com
untuk berkunjung ke halaman grup. Pada
halaman ini, kita bisa melihat daftar seluruh grup
yang kita ikuti di Facebook

3
4

Klik “+Create a group” untuk membuat
sebuah grup baru

Pada halaman berikutnya (http://www.
facebook.com/groups/create.php), Anda
akan diminta untuk mengisikan data-data terkait
dengan identitas grup yang Anda akan buat

5

Setelah grup berhasil dibuat, ajaklah
teman-teman sesama guru atau murid
untuk bergabung. Klik “Invite people to join”
pada halaman grup yang sudah dibuat

»

Dengan menggunakan grup Facebook, kita
bisa melakukan beberapa hal untuk sama-sama
belajar. Misalnya, kita bisa memulai diskusi
di Discussion Board mengenai topik tertentu
dan mengundang anggota grup untuk samasama berpartisipasi. Grup juga memungkinkan
Administrator grup menyampaikan messages
ke seluruh anggota grup sehingga penyebaran
informasi penting bisa lebih cepat dilaksanakan.

SILATURAHMI SIVITAS AKADEMIKA. Di SMA Negeri 1 Tasikmalaya,
Jawa Barat, Facebook menjadi pengikat guru, murid, dan alumni.
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Bersama Anak Didik
di Media Sosial

1

DOSA BESAR DALAM MEMBUAT KONTEN: PLAGIARISME!
Ini sama saja dengan mencontek. Mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri. Reputasi
Anda bisa runtuh gara-gara itu.

Membangun Hubungan yang HARMONIS Bersama Murid
Sebenarnya tidak ada batasan spesifik mengenai pengertian hubungan
ideal itu sendiri. Karena setiap hubungan guru dan murid mempunyai
gayanya sendiri-sendiri. Namun bila Anda ingin membuat hubungan yang
akrab namun tetap profesional, hal-hal di bawah ini bisa dipertimbangkan:
1. Bila Anda mengizinkan murid mengirim pesan kepada Anda melalui
Facebook, sebaiknya berikan perkiraan waktu kapan Anda akan
menjawabnya. Selain itu, bila Anda tidak berkenan dikontak pada
akhir pekan, sampaikan saja.
2. Bila Anda menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia di Facebook
untuk berhubungan dengan murid, sebaiknya gunakanlah aplikasi
yang memang mendukung kegiatan belajar mengajar.
3. Bila Anda ngobrol (chatting) dengan murid Anda di Facebook,
sebaiknya tentukan waktu kerja (office hours) dan batas lama waktu
untuk chatting dengan mereka.
Secara umum, tata perilaku di dunia nyata dalam hubungan guru-murid,
sebaiknya tetap dipertahankan di dunia maya.
TERLALU BANYAK RAMBU DI INTERNET: KURANG MENGASYIKAN?
Internet adalah dunia terbuka. Secara umum boleh dan bisa dimasuki oleh
siapa saja. Bahwa di dalamnya ada sejumlah rambu, sesungguhnya itu wajar.
Sewajar rambu lalu lintas di jalan raya: semuanya demi kenyamanan bersama,
demi kemaslahatan bersama.
Di sini sejumlah hal dapat Anda renungkan dan kemudian praktikkan.
Misalnya...

1

Bagaimana jika Anda melakukan kesalahan? Jangan ragu meminta
maaf secara terbuka. Permintaan maaf di ruang publik, yang tak
hanya menyasar orang terugikan melainkan juga orang lain (pembaca) akan
mempercepat penyelesaian masalah.

2

Dalam hal apa Anda dapat mengumumkan nomor ponsel di ranah
publik? Semuanya terpulang kepada pertimbangan Anda. Jika Anda
nyaman, umumkan saja nomor Anda. Jika Anda tak nyaman, jangan Anda
umumkan.
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Pantaskah bertukar humor dewasa antarteman di luar dinas dan
keterkaitan profesi? Mungkin tidak adil jika guru, sebagai manusia
dewasa yang bebas, ditempatkan dalam posisi khusus sehingga menjadi
kurang leluasa. Teman Anda yang karyawan bank dapat bertukar bahan
lelucon dewasa dengan sesama alumni, sementara Anda yang guru kadang
dianggap “kurang pada tempatnya” karena murid Anda yang di bawah umur
juga berkemungkinan dapat membacanya.
Bagaimana menyikapinya terpulang kepada Anda. Cara paling mudah adalah
mengingat tiga hal.
Pertama: apakah lontaran Anda dapat diakses semua orang, termasuk para
murid dan orangtuanya?
Kedua: Cobalah menempatkan diri Anda sebagai murid di bawah umur, apa
kira-kira reaksi Anda?
Ketiga: Cobalah Anda menempatkan diri sebagai orangtua murid. Bagaimana
kira-kira reaksi Anda?
Memindahkan guyon dari ruang rapat ke ruang publik itu tak beda dari
memuatnya di majalah dinding, dan kemudian koran. Bedanya, internet
punya daya sebar dan daya simpan yang lebih kuat. Apa yang sudah lontarkan
Anda di internet seringkali di luar kendali Anda sendiri. Banyak orang akan
menyebarkan dan membagikan tanpa setahu Anda.

»

MATEMATIKA MENJADI
MASALAH BERSAMA.
P4TK Matematika membuat
grup di Facebook. Di sana
anggotanya dapat saling
berbagi dan saling asah.
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Sekilas
Perjalanan Internet

1957

MILITER Amerika Serikat memulai
Advanced
Research
Projects
Agency (ARPA), sebuah proyek jaringan komunikasi
terintegrasi, untuk menghadapi Uni Soviet, seteru pada
era Perang Dingin yang telah meluncurkan Sputnik.

1960

ARPA menciptakan “switching packet”,
metode pengiriman pesan yang dipecah
menjadi paket-paket kecil melalui berbagai jalur.

© FOTO - FOTO:
WIKIPEDIA .ORG •
FOTO ARPANET TIDAK
DIKETAHUI SUMBERNYA

1969
1974

ARPANET (ARPA Network) menjadi jaringan komputer
nasional pertama di Amerika Serikat.

JARINGAN TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet
Protocol) mulai diterapkan untuk menghubungan
antarjaringan komputer yang berbeda sistem dan platform. Ini adalah titik
tolak menuju jaringan besar di seluruh dunia yaitu internet.

1990

TIM Barners-Lee dalam usia 35 menemukan platform
WWW atau World Wide Web. Internet semakin mudah
dipahami karena interface (tampilan antar muka) yang user friendly.

1992
1994

SEAN Parker dan timnya meluncurkan layanan buku
alamat online yang berunsurkan jejaring sosial Plaxo.com.

JUSTIN Hall, saat itu masih 20 tahun, sebagai mahasiswa
Swarthmore College (Pennsylvania, Amerika), memelo
pori situs web pribadi di links.net.

1997

JORN Barger, programer Amerika yang saat itu berusia 44,
menciptakan kata “weblog” (artinya “logging the web”)
yang kemudian disingkat “blog”.

2004

MARK Zuckerberg, saat itu masih mahasiswa 20 tahun,
bersama tiga temannya menciptakan layanan jejaring sosial
mahasiswa dan alumni Facebook.com.

2006
Twitter.com.
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JACK Dorsey, saat itu sudah 30 tahun, bersama timnya
meluncurkan layanan mikroblog dan jejaring sosial
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Guru Era Baru:
Guru yang Melek Teknologi

G

URARU, kependekan dari Guru Era Baru, adalah inisiatif
Acer Group Indonesia untuk meningkatkan IT-literacy
atau melek TI di kalangan para guru. Diharapkan guru dapat
memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar yang
efektif dan interaktif, serta dapat mendorong partisipasi aktif
anak didiknya. Hal ini merupakan langkah nyata dari komitmen
Acer untuk meningkatkan penetrasi TI di Indonesia.
Maraknya situs-situs media sosial seperti blog, Facebook dan
microblogging seperti Twitter, sangat memungkinkan untuk
menopang belajar-mengajar. Komunikasi intensif dan interaktif
guru dan murid dalam proses belajar-mengajar akan makin
maksimal dengan adanya situs media sosial tersebut. Tentu itu
hanya pelengkap karena yang utama tetaplah referensi pokok
berupa jurnal akademis, kurikulum, dan pedoman baku lainnya.
Itulah sebabnya, Acer Group Indonesia berinisiatif
mensosialisasikan program Guraru secara lebih intensif. Yang
telah dilakukan antara lain mengenalkan perkembangan
teknologi komputer dan internet pada para guru di beberapa
kota, di antaranya Balikpapan, DI Yogyakarta, Semarang,
Surabaya, Siantar,
Bandung, dan Jakarta. Ke depannya,
Acer akan memperluas cakupan pelaksanaan Guraru dengan
menggandeng asosiasi profesi IGI dan PGRI, institusi pendidikan
di antaranya Universitas Indonesia dan Universitas Bina
Nusantara, serta Departemen Pendidikan Nasional tingkat
Provinsi.

Teknologi, menurut Pak Urip,
Bukan sekedar alat, tapi juga
tempat berbagi ilmu. Pak Urip
juga menekankan pentingnya
pemanfaatan teknologi secara
tepat dan bijak. Lebih dari itu
bagi Pak Urip sendiri, mengikuti
perkembangan teknologi dianggap
dapat mengangkat harga diri dan
wibawa seorang guru.
Segala pengalamannya itu
kemudian mengantarkannya
sebagai guru pertama yang
menerima Acer Guru Era Baru
Award pada Pesta Blogger+ 2010.
PROFIL GURU URIP:
Lahir di Mojokerto, 25 Juni 1972. Masa kecil
hingga SMP di Mojokerto (Jawa Timur).
Pendidikan:
• SDN Tanjungan II (Kemlagi-MojokertoJatim) tahun 1985
• SMP Roudlotun Nasyi’in (KemlagiMojokerto-Jatim) hingga kelas 2 tahun
1987
• SMP Muhammadiyah IV (Sepaku,
Penajam Paser Utara, Kaltim) tahun 1988

© w w w.urip.wordpress.com

• SMAN I Penajam di Penajam Kab.
Penajam Paser Utara (Kaltim) tahun1991
• S-1 Program Studi Pendidikan Kimia
di Universitas Palangkaraya (Kalteng)
tahun 1995
• S-2 Pernah belajar di Universitas Negeri
Yogyakarta (Program Studi Penelitian
dan Evaluasi Pendidikan) tahun 2003,
dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Jurusan Kimia tahun 2009 dengan minat
Kimia Komputasi.
© foto & DATA: urip.wordpress.com
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Sejak berdiri pada 1976, Acer secara konsisten menjalankan misinya untuk
menghilangkan penghalang antara manusia dan teknologi... Sebagai langkah nyata
Acer untuk menghilangkan jarak dengan pengguna setianya, maka Acer pun aktif
terjun di media sosial...”

Website:
www.acer.co.id
Acer Blog:
www.acerID.com
Facebook:
www.facebook.com/
acer indonesia
Twitter: @acerID

Sejak berdiri pada 1976, Acer secara konsisten menjalankan misinya untuk
menghilangkan penghalang antara manusia dan teknologi. Berfokus pada
pemasaran merek produk PC-nya di seluruh dunia, Acer kini mendapat
peringkat nomor dua untuk penjualan PC, dan nomor dua untuk notebook,
dengan pertumbuhan tercepat di antara lima PC vendor teratas. Acer menjadi
No.1 Notebook vendor di Indonesia tahun 2005 - 2009 (Data IDC PC Tracker
& Gartner), sementara untuk total PC Acer menjadi No.1 PC vendor tahun
2007-2009 (Data IDC PC Tracker). Sejalan dengan strategi multibrand yang
diimplementasikannya secara global, maka saat ini Acer Indonesia menaungi
tiga merek PC di Indonesia: Acer, Gateway, dan eMachines.
Sepanjang tahun 2009, Acer Group Indonesia mencetak
pertumbuhan bisnis 60,9 persen untuk total komputer,
dan menguasai pangsa pasar 25 persen. Sementara di lini
notebook, Acer membukukan pertumbuhan 75.6 persen
dengan pangsa pasar 36,3 persen. Seiring pertumbuhan
bisnisnya di Indonesia, Acer pun memperluas jaringan
purna jualnya ke seluruh Indonesia.
Di tahun 2010, jaringan Acer Customer Service Center
(ACSC) hadir di 10 kota besar di Indonesia, sehingga
jumlah total ACSC menjadi 12 buah yaitu di Jakarta (2),
Medan, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya (2),
Palembang, Makassar, Pekanbaru dan Banjarmasin. Sementara untuk Acer
Customer Service Point (ACSP) saat ini telah diresmikan di Malang, Solo,
Madiun, Manado, Jember dan Pontianak.
ACSC/ACSP adalah pusat layanan milik Acer yang menyediakan layanan satuatap, berlokasi di ibukota provinsi, kabupaten/kotamadya dan didukung
dengan sistem online yang terpadu, gudang suku cadang, layanan pelanggan,
tim teknisi dan ruang tunggu pelanggan yang nyaman. Dengan jaringan
layanan pelanggan yang luas ini Acer bertujuan untuk dapat mendekatkan
diri pada pelanggan, serta memberikan standar layanan terbaik kepada
pengguna setianya di seluruh Indonesia.
Sebagai langkah nyata Acer untuk menghilangkan jarak dengan pengguna
setianya, maka Acer pun aktif terjun di media sosial, dengan aktif di blog
korporat, Twitter dan komunitas online di Facebook.
Para pengguna Acer maupun para Guraru dapat membaca perkembangan
teknologi di Acer Blog, termasuk mengajukan pertanyaan kepada Dr. Acer
yang siap memberikan solusi terhadap masalah Anda.
Selain itu secara regular Acer juga menyebarkan informasi penting dan
menarik baik melalui Facebook maupun akun Twitter-nya.
Jadi, Bapak/Ibu guru tidak perlu khawatir karena tidak ada kata terlambat
untuk belajar teknologi apalagi terjun di media sosial, karena tiap saat dapat
menghubungi langsung Acer.
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