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APPENDIX 1 

Questionnaire Sheet 

Students’ Perception on Using Schoology in Foreign Language Teaching 

Media Class 

 

Lembar Kuisioner 

Nama: 

Arahan: Tolong beri tandaa (√) untuk jawaban yang paling menggambarkan 

perasaan Anda tentang pernyataan di bawah ini. 

 

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 

1. Saya bersemangat ketika mengerjakan tugas FLTM 

dalam Schoology. 

     

2.  Saya percaya diri ketika melakukan tugas FLTM di 

Schoology 

     

3. Dengan menggunakan schoology, saya tertarik untuk 

mengerjakan tugas FLTM. 

     

4. Saya bertahan dalam melakukan tugas FLTM 

meskipun Schoology sulit untuk digunakan. 

     

5. Saya mengerjakan tugas FLTM karena saya 

menyukainya. 

     

6. Saya mengerjakan tugas FLTM dengan hati-hati.      

7. Saya mengumpul tugas FLTM tepat waktu.      

8. Saya tertarik untuk mempelajari fitur-fitur Schoology 

di luar kelas. 

     

9. Dengan menggunakan Schoology, saya suka 

melakukan diskusi online di luar kelas. 

     

10. Dengan menggunakan Schoology, saya suka 

melakukan Kuis online di luar kelas 

     

11. Saya mempelajari kembali materi FLTM di rumah 

dengan menggunakan Schoology. 

     

12. saya belajar lebih giat karena Schoology.      

13. Saya belajar bahasa Inggris setiap hari dengan 

menggunakan Schoology. 

     

14. Saya akan mempelajari fitur-fitur Schoology lebih 

dalam. 

     

15. Saya tertantang untuk melakukan tugas FLTM 

dengan menggunakan Schoology. 

     

16. Dengan menggunakan Schoology, saya penasaran 

untuk mengeksplorasinya. 

     

17. Saya akan kecewa jika saya tidak mengerjakan tugas 

FLTM menggunakan Schoology yang diberikan oleh 

dosen. 
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18. Saya mengerjakan tugas FLTM di Schoology untuk 

meningkatkan keterampilan bahasa Inggris saya. 

     

19. Saya mengerjakan tugas FLTM menggunakan 

Schoology yang diberikan dosen untuk mempelajari 

hal baru. 

     

20. Saya menjadi lebih terlibat dalam melakukan tugas-

tugas FLTM melalui Schoology. 

     

Informasi: 

1 = sangat setuju 

2 = tidak setuju 

2 = netral 

3 = setuju 

4 = sangat tidak setuju 

 (adapted from Crisentia, 2017) 
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APPENDIX 2 

Reflection Questions 

Students’ Reflection on Using Schoology in Foreign Language Teaching 

Media Class 

 

Refleksi Siswa 

Nama/ Nim : 

 

1. Bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan Schoology di kelas FLTM? 

2. Apa manfaat yang Anda dapatkan dari penggunaan Schoology yang 

dilakukan oleh dosen di kelas di FLTM? 

3. Menurut anda, apa kekurangan dari penggunaan Schoology yang dilakukan 

oleh dosen di kelas FLTM? 

4.  Menurut anda, apa kelebihan dari penggunaan Schoology yang dilakukan 

oleh dosen di kelas FLTM? 
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APPENDIX 3 

Students’ Reflection on Using Schoology in Foreign Language Teaching Media Class 

NO 
Na

ma 
Q #1 Q#2 Q#3 Q#4 

1 S1 Penggunaan Schoology 

di kelas FLTM 

menurut saya sangat 
efektif 

Lebih mudah dalam mengakses 

materi maupun tugas yang diberikan 

Sejauh ini saya merasa tidak ada 

kekurangan 

Memudahkan mahasiswa dalam 

mengakses materi maupun tugas 

yang diberikan 

2 S2 Menurut saya, 

penggunaan schoology 

cukup efektif dan 

membantu dalam 

proses pembelajaran 

dikelas FLTM. 

Manfaatnya kami bisa belajar melalui 

sebuah aplikasi secara online dan 

mendapatkan informasi terkait mata 

kuliah tersebut. 

Menurut saya tidak ada kekurangannya. Menurut saya, kelebihan dari 

schoology ini dapat membantu 

proses pembelajaran dikelas. 

Misalnya, dosennya tidak bisa 

hadir pada jam mata kuliah, 

sehingga schoology dapat 

dijadikan sebagai alat 

pembelajaran secara online. 

3 S3 Penggunaan schoology 

di kelas FLTM sangat2 

baik. Segala sesuatu 

yang berkaitan dengan 
tugas materi dan 

informasi terkait mata 

kuliah FLTM dapat 

saya terima melalui 

FLTM. Itu membantu 

saya dalam 

mendapatkan upgrade 

tugas dan informasi 

yang tida sempat 

Semua menjadi lebih mudah dan 

praktis. Seperti Materi kuliah akan 

dishare 2/3 hari sebelum perkuliahan 

dimulai. Itu menjadi salah satu cara 
agar saya memiliki gambaran dari apa 

yang akan dipelajari di kelas 

Sejauh penggunaan schoology hanya ada 

satu kekuranganya itu jaringan data. 

Ketika saya tidak memiliki data maka 

saya akan telat mendapat ingormasi 
sehingga saya kelabakan untuk 

menggulanginay 

Kelebihannya sangat banyak. 

Salah satunya yaitu saya dapat 

mendownload semua materi 

yang dibagikan oleh dosen dan 
menyimpannya di 

komputersaya. Disamping itu, 

saya menjadi lebih sering online 

untuk mengecek apakah ada 

informasi tambahan atau tidak. 

Sehingga tidak ketinggalan atau 

absen 
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disampaikan di kelas 

4 S4 Menurut saya 

penggunaan schoology 
di kelas FLTM sangat 

efektif bagi mahasiswa 

untuk mengakses 

berbagai materi yang di 

kirimkan oleh dosen. 

Kami juga dapat 

mempelajari materi 

pembelajaran sebelum 

kelas FLTM di mulai 

karena materinya telah 

di kirim di aplikasi 
schoology sebelum 

kelas di mulai. 

Salah satu manfaat yang 

sayadapatkan yaitu saya dapat 
mengirim tugas dan mengambil 

materi melalui aplikasi tersebut 

dengan mudah. 

Menurut saya tidak ada kekurangan dari 

schoology, hanya saja kadang mahasiswa 
sulit mengirim tugas atau mengunduh 

materi ketika jaringan sangat lemah, 

namun itu bukan kekurangan dari 

aplikasi tersebut tapi dari jaringan 

internet itu sendiri. 

Kelebihannya dari aplikasi 

schoology yaitu siswa dan dosen 
dapat saling bertukar informasi 

mengenai mata kuliah FLTM. 

Aplikasi ini juga memiliki fitur 

yang  lengkap.  Dimana siswa 

dan dosen dapat mengirim tugas 

dan materi melalui aplikasi 

tersebut dengan mudah. 

5 S5 Baik Get A lot of knowladge Sulit di akses mungkin factor jaringan, 

sering error. 

Memudahkan mahasiswa untuk 

belajar dan mengirim tugas 

secara terstruktur. 

6 S6 Sangat bagus, karena 

melalui APK ini kami 

dapat mendonload 

materi yang akan di 

pelajari. Jadi, sebelum 
masuk kelas kami 

sudah membaca materi 

yang akan di bahas di 

kelas, sehingga saat 

dosen bertanya dalam 

kelas kami bisa 

menjawabnya 

meskipun tidak semua 

Manfaat yang saya dapatkan yaitu, 

saya dapat mengerjakan tugas tugas 

saya dengan on time karena aplikasi 

ini menuntut kita untuk kenrja tugas 

secara on time. 

Kekurangan hanya terdapat pada 

jaringan, jika jaringan lemot kami tidak 

bisa mengakses atau membuka APK tsb. 

Kelebihan schoology: dengan 

APK ini kami dapat 

berkimunikasi dengan dosen 

FLTM melalui kolom komen 

yang ada di APK tsb. Kemudian 
melalui aplikasi ini juga kami 

juga biasa mendapatkan 

informasi jika dosen yang 

bersangkutan tidak jadi masuk. 
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pertanyaan. 

7 S7 Sangat efektif untuk 

kordinasi pengelolaan 

kelas. Siswa dapat 

memiliki satu media 

yang paten dan 

konsisten serta akurat 

untuk penugasan dan 

pengelolaan materi 

kelas. 

Saya dapat mendownload materi 

terkait dengan  praktis dan mudah. 

Saya juga semakin rajin mengerjakan 

tugas agar tidak tertera "late" pada 

notifikasi fltm. Saya dapat 

mengordinasi tugas kuliah dengan 

jelas. 

Dosen tidak memberikan feedback 

terhadap apa yg telah students kerjakan. 

Dosen rajin memberikan tugas namun 

students tidak mengetahui kelemahan 

dari tugas mereka. 

Schoology memberikan 

kepastian dalam pengerjaan 

tugas, dimana siswa yg 

terkadang lupa dapat melihat 

catatan tugas yg tertera di 

schoology. Intruksi tertulis 

membuat kami lebih aktif 

melakukan cross-check terhadap 

tugas kuliah. Selain itu dosen 

fltm memberikan banyak materi 
bacaan terkait mata kuliah 

tersebut melalui schology 

8 S8 Menurut saya sangat 

baik karena mahasiswa 

dapat 

mengerjakannyadengan 

teliti dan hati-hati. Hal 

itu tentunya bisa 

membuat mahasiswa 

mendapatkan nilai atau 

skor yang bagus. 

Manfaatnya adalah kita bisa saling 

bekerja sama dengan teman ketika 

mengerjakan atau mendapat tugas. 

Kekurangannya adalah biasa adanya 

keterlambatan membuka informasi jadi 

seringkali mahasiswa kelabakan ketika 

ada tugas. 

Kelebihannya adalah semua 

mahasiswa bisa mengakses atau 

melihat fitur-fitur yang 

ditampilkan di schoology. 

9 S9 bagus, tapi kami jarang 

menggunakan 

Schoology 
kerikadikelas 

Kami bisa mengirim tugas dengan 

cepat dan tepat waktu 

Intruksi tugas kurang jelas di schology Lebih mudah dan cepat 

10 S10 Bagus dan bermanfaat Bisa belajar online Sesi Tanya jawab karena beda rasanya 

kalau secara langsung tatap mukadengan 

dosen 

Bisa kuliah walaupun dirumah 

atau di kampung 
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11 S11 Sangat membantu. Saya dapat mengetahui jika ternyata 

bukan hanya google classroom yang 

dapat digunakan untuk mengirim 

tugas maupun mendownload materi 

yang telah diupload oleh dosen, tapi 

juga ada aplikasi lain yang dapat kita 

gunakan untuk melakukan kedua hal 

tersebut.  

Seringkali mengalami gangguan atau 

error ketika akan log in kembali ke dalam 

aplikasi. 

Lebih mudah dalam mengirim 

tugas dibandingkan dengan 

aplikasi lain seperti google 

classroom meskipun seringkali 

aplikasi tersebut mengalami 

gangguan error. 

12 S12 Menurut saya 

penggunaan Schoology 

di kelas FLTM sangat 

membantu mahasiswa 

dalam hal memaham 

imateri, karena di kelas 

FLTM sebelum kami 

masuk, kami selalu 

medownload materi 

yang akan kami bahas 

di pertemuan 
selanjutnya sehingga 

ketika dosen 

menjelaskan materi 

tersebut kami tidak lagi 

merasa bingung. 

Mengerjakan tugas dengan tepat 

waktu, dapat mengulang kembali 

materi yang telah dibahas di kelas. 

Ada beberapa mahasiswa yang tidak 

dapat menggunakan Schoology sehingga 

ketika ada pemberitahuan yang 

berhubungan dengan kelas atau pun 

materi, mahasiswa tersebut ketinggalan 

informasi. 

Mempermudah mahasiswa 

untuk mendapatkan materi yang 

akan dibahas di pertemuan 

selanjutnya. 
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13 S13 Schoology adalah salah 

satu sarana yang 

memudahkan 

mahasiswa untuk 

mengikuti kelas yang 

diselenggarakan secara 

online. 

Menuru tsaya, penggunaan schoology 

di kelas FLTM sangatlah 

memudahkan saya untuk mempelajari 

ulang materi yang saya dapatkan di 

dalam ruang kelas. Selain itu, saya 

bisa mengerjakan tugas kemudian 

mengumpulkannya melalui 

schoology, dan mengerjakan kuis 

sekaligus melihat progres/grade atas 

tugas dan kuis yang telah saya 

kerjakan. 

Ketika saya mendapatkan koneksi 

jaringan yang kurang baik, pengiriman 

tugas sering terhambat. 

Kelebihannya adalah, 

mahasiswa dapat mempelajari 

materi dan mengumpulkan tugas  

yang diberikan oleh dosen 

dimanapun dan kapanpun meski 

diluar ruang kelas. 

14 S14 Penggunaan Schoology 
sangat efektif dalam 

proseaw pmbelajaran 

FLTM. Dosen 

memberikan 

mahasiswa berbagai 

kebutuhan materi 

FLTM dengan mudah 

melalui App ini. 

Seluruh tugas FLTM 

juga dapat terkontrol 

dg baik karena 
pengiriman tugas harus 

on time di Schoology 

ini.  

Manfaaty g bisa sya peroleh 
diantaranya, saya dapat bersikap 

disiplin untuk semua tugas-tugas yg 

diberikan dosen. Sya harus selalu on 

time mengerkajakan dan mengirim 

tugas. Kemudian, materi FLTM 

secara keseluruhan pun dapat saya 

jangkau dari dosen melalui soft file 

dalam App ini.  

Yah, bagi saya kekurangannya satu, App 
ini harus online dan tentunya butuh pulsa 

data. Kita tidak bisa mengakses Shoology 

jika tidak online. Secara keseluruhan, 

kekurangan dalam bentuk sistematis dari 

App itu sendiri sya tidak menemukannya. 

Selamainisayamenggunaknanyadenganba

ikselamapaket data juga tersedia:) 

Bagi saya, dengan menggunakan 
Schoology ini, dosen dapat 

menyalurkan kebutuhan - 

kebutuhan soft file buku 

pembelajaran dengan mudah 

untuk diakses oleh siswa. Segala 

informasi mengenai proses 

pembelajaran FLTM juga dapat 

diketahui oleh siswa karena 

dalam Shoology ini semua siswa 

masuk di dalamnya. Dosen juga 

dapat mengontrol seluruh tugas 
mahasiswa dengan baik.  

15 S15 Penggunaan schology 

sangat efektif dan 

bermanfaat bagi 

mahasiswa 

Mengerjakan tugas jauh lebih mudah Tidak ada, karena dosenya menggunakan 

semua fitur yang disediakan oleh 

schoology 

Menggunakan semua fitur 

seperti quiz, games, sharing, dan 

kegiatan kegiatan lainnya yang 

sangat menarik.  
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16 S16 Baik, karena dengan 

menggunakan 

Schoology. Mahasiswa 

tidak pernah 

ketinggalan informasi 

dari dosen dalam hal 

tugas.  

Manfaatnya, dalam hal pengumpulan 

tugas. Jadi mahasiswa tidak perlu lagi 

repot-repot datang ke kampus untuk 

mengumpulkan tugas pada dosen 

yang bersangkutan.  

Kekurangannya, sistemnya kadang error.  Kelebihannya, ketikadosen yang 

bersangkutan tidak bisa masuk 

mengajar di kelas tersebut. 

Beliau dapat memberikan tugas 

melalui Schoology dan bagi 

mahasiswa yang ketinggalan 

informasi atau sakit. Mereka 

dapat mengecek Schoology 

karena dosen sudah memposting 

tugas dan memberikan instruksi 

dari tugas tersebut.  

17 S17 Pendapat saya 
mengenai penggunaan 

Schoology di kelas 

FLTM sangat menarik. 

Schoology 

memudahkan saya 

untuk mengupdate 

ataupun mengirim 

tugas. 

Tentunya kami jadi tau salah satu 
fitur ini, dan Schoology memudahkan 

kita mendapatkan informasi baru dari 

dosen bersangkutan. Semua materi 

sudah disiapkan disana, kita tinggal 

mengaksesnya sajadengan mudah. 

Karena Schoology harus diakses via 
online, kadang2 ketika jaringan internet 

saya lambat, maka Schoology lambat 

juga ketika kita membuka aplikasi 

tersebut. 

Schoology fitur/media yang 
sangat menarik untuk 

dosen/guru/siswa didalamnya. 

Schoology menyediakan ruang2 

khusus seperti tempat submit 

tugas, informasi/pengumuman 

dari dosen/guru, dan ruang 

untuk materi. Sehingga kami 

sebagai pengguna tidak 

kebingungan dalam mengambil 

informasi. 

18 S18 Menurut saya 

penggunaan Schoology 
di kls FLMT cukup 

menarik karena kami 

dapat mengerjakam 

tugas jarak jauh. 

Saya merasa harus lebih teliti dalam 

mengerjakan tugas karena jawaban 
yang telah dikirim tidak dapat diulang 

lagi 

Karena aplikasi ini berbasis online, maka 

terkadang saya merasa kesulitan jika 
kuota saya habis atau jaringan internet 

sedang terganggu, ini dapat menghambat 

proses mengumpulan tugas. 

Kelebihan aplikasi ini adalah, 

mempermudah proses 
penerimaan materi atau 

pengerjaan tugas, kami bisa 

mengeksplore lebih banyak 

terkait materi yang akan kami 

pelajari, tanpa perlu mencari 

buku atau harus memprint tugas. 

19 S19 Bagus Bisa kerja tugas dirumah dan lansung 

kirim 

Kalau kita tidak paham tentang tugas kita 

tidak bisa Tanya dosen dengan secara 

langsun. 

Ada banyak kelebihannyadari 

pada kerja tugas seperti dulu 
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20 S20 Menurut saya sangat 

membantu dalam 

mengumpul tugas dan 

melihat materi” yang di 

berikan oleh dosen 

Lebih mudah dalam mengetahui score 

yang di dapat dan juga mempermudah 

dalam mengumpulkan tugas dan 

mendapatkan banyak pengumuman 

oleh dosen 

Menurut saya tidak adakarna schoology 

sangat mudah di gunakan 

Mempermudah mahasiswa 

dalam banyak hal yang 

bersangkutan dengan tugas dll 

21 S21 Mudahan dalam kerja 

tugas walaupun kita 

dimana saja 

Bisa kerja sesame teman Harus kumpul tepat waktu Bisa belajar data kita di rumah 

atau di mana saja 

22 S22 Iy, sangat dapat Dapat informasi baru atau tugas dari 

dosen 

Tidak ada Bisa kerja dimana saja dan 

kapan pun 

23 S23 Menurut saya 

penggunaan schoolohy 

dikelas FLTM sangat 

efektif. Schoology 

merupakan salah 

satuaplikasi yang 

memilikifiturabsen 

online didalamnya. 

Manfaat yang saya dapatkan saat 

menggunakan aplikasi ini adalah saya 

bisa mengerjakan tugas dimanapun 

dan kapanpun disamping  itu pada 

saat kami mengerjakan quiz terdapat 

fitur yang bisa diatur agar siswa bisa 

mengerjakan quiz tersebut dan 

mereka memiliki dua kali kesempatan 

untuk memperbaiki nilai yang telah di 

peroleh. 

Selama proses mengajar alhamdulillah 

tidakadakekurangan/ kesalahan yang 

dilakukandosensayaselamamenggunakan

aplikasischoology. 

Kelebihan dari penggunaan 

schoology yang dilakukan oleh 

dosen saya adalah beliau benar-

benar menggunakan aplikasi ini 

dengan sangat baik. Di awal 

semester di akan membagikan 

semua materi yang akan 

dipelajari selama satu semester. 

Dan sebelum pertemuan 

pembelakaran yang tertera di 

jadwal beberapa hari sebelum 
hari H beliau akan mengirimkan 

informasi terkait aktifitas 

aktifitas apa yang akan kami 

lakukan di dalam kelas. 

24 S24 Sangat baik Manfaat yang saya dapatkan yaitu 

lebih mudah mengakses materi dan 

juga memudahkan untuk mengirim 

tugas. 

Kekurangannya yaitu ketika terlambat 

mengumpul tugas maka pointnya akan 

berkurang. 

Kelebihannya adalah 

memudahkan kami untuk 

mengumpul tugas. 
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25 S25 Menurut sy 

penggunaan schology 

menarik dan jga cukup 

mudah untuk diakses. 

Semua materi yang 

dipelajari akan 

dibagikan di schology. 

Manfaat yang saya dapatkan dari 

penggunaan schologya dalah 

bagaimana kita diajarkan untuk lebih 

tpat wktu dalam pengerjaan dan 

mengirim tgs yg diberikan.  Karena 

aplschology memiliki batas waktu 

yang  telah ditentukan misalnya tugas 

pertama duenya 12.00, jadi ketika 

mahasiswa mengirim lewat btsi 

tumaka dia dinyatakan terlambat 

dalam mengirim tugas.   Jadi dosen 
tidak sulit lagi untuk menanyakan 

siapa"  saja yang tepat wktu dan juga 

terlambat.  

Untuk penggunaannya saya tidak 

menemukan kekurangan.  Hanya saja 

aplikasi ini harus diakses dalam keadaan 

paket data yang banyak sehingga jika 

paket data  sedikit maka 

pengoperasiannya sangat lambat dan 

merugikan mahasiswa yang memiliki 

keterbatasan paket yang dimiliki.  

Kelebihannya menurut saya 

yaitu kitadapat melihat skor 

yang telah kita capai ketika usai 

mengerjakan tiap" tugas.  Jadi 

misalnya kita  menemukan nilai 

tugas kita rendah maka kita bisa 

mengulangnya. Dan juga pada 

pengerjaan kuiz, diapliksi ini 

kita bisa melakukan kuis dalam 

pengulangan 3 kali sehingga kita 

masih bisa memperbaikinya.  

26 S26 Menurut saya dengan 

adanya penggunaan 

Schoology dikelas 

FLTM itu sangat bagus 

karenadengana danya 

Schoology dosen   

dapat memudahkan 

siswa dengana danya 

Schoology. 

Manfaat yaitu saya menjadi tahu cara 

menggunakan aplikasi Schoolgy dan 

dapat belajar dengan menggunakan 

Schoology dengan baik. 

Kekurangannya bagi saya yaitu jaringan 

seluler pada saat menggunakan aplikasi 

yang diberikan oleh dosen. 

Kelebihannya yaitu dapat 

mengirim tugas tepat waktu jika 

tidak tepat waktu maka akan 

menjadi "late" itut andanya telat 

dalam mengumpulkan tugas. 

 

Keterangan: 

Q#1: Bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan Schoology di kelas FLTM? 

Q#2: Apa manfaat yang Anda dapatkan dari penggunaan Schoology yang dilakukan oleh dosen di kelas di FLTM? 
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Q#3: Menurut anda, apa kekurangan dari penggunaan Schoology yang dilakukan oleh dosen di kelas FLTM? 

Q#4: Menurut anda, apa kelebihan dari penggunaan Schoology yang dilakukan oleh dosen di kelas FLTM? 

S (1,2,3…26): Siswa ke (1,2,3….26) 
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APPENDIX 4 

Coding Data Students’ Reflection 

 

1.  Bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan Schoology di kelas FLTM? 

 

   

 

No NAMA Q#1 

Jawaban 

Sangat efektif 

Membantu 

dalam proses 

pembelajaran 

Membantu 

dalam upgrade 

tugas 

Mudah dapat informasi 

yang tidak sempat 

disampaikan dikelas 

Mengakses berbagai 

materi 

Dapat mempelajari materi 

pembelajaran sebelum 

kelas FLTM di mulai 

1 S1 Penggunaan Schoology 

dikelas FLTM menurut saya 

sangat efektif 
1 

     

2 S2 Menurut saya, penggunaan 

schoology cukup efektif dan 

membantu dalam proses 

pembelajaran dikelas 

FLTM 

 
1 
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3 S3 Penggunaan schoology di 

kelas FLTM sangat2 baik. 

Segala sesuatu yang 

berkaitan dengan tugas 

materi dan informasi terkait 

mata kuliah FLTM dapat 

saya terima melalui FLTM. 

Itu membantu saya dalam 

mendapatkan upgrade 

tugas dan informasi yang 

tida sempat disampaikan 

di kelas 

  
1 1 

  

4 S4 Menurut saya penggunaan 

schoology di kelas FLTM 

sangat efektif bagi 

mahasiswa untuk 

mengakses berbagai 

materi yang di kirimkan 

oleh dosen. Kami juga dapat 

mempelajari materi 

pembelajaran sebelum 

kelas FLTM di mulai 

karena materinya telah di 
kirim di aplikasi schoology 

sebelum kelas di mulai. 

1 
   

1 1 

5 S5 Baik 
      



81 
 

6 S6 Sangat bagus, karena 

melalui APK ini kami dapat 

mendonload materi yang 

akan di pelajari. Jadi, 

sebelum masuk kelas kami 

sudah membaca materi yang 

akan di bahas di kelas, 

sehingga saat dosen 

bertanya dalam kelas kami 

bisa menjawabnya 

meskipun tidak semua 
pertanyaan. 

    
1 

 

7 S7 Sangat efektif untuk 

kordinasi pengelolaan kelas. 

Siswa dapat memiliki satu 

media yang paten dan 

konsisten serta akurat untuk 

penugasan dan pengelolaan 

materi kelas. 

1 
     

8 S8 Menurut saya sangat baik 

karena mahasiswa dapat 

mengerjakannya dengan 

teliti dan hati-hati. Hal itu 

tentunya bisa membuat 
mahasiswa mendapatkan 

nilai atau skor yang bagus. 

      

9 S9 bagus, tapi kami jarang 

menggunakan Schoology 

kerika dikelas       

10 S10 Bagus dan bermanfaat 
 

1 
    

11 S11 Sangat membantu. 
 

1 
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12 S12 Menurut saya penggunaan 

Schoology di kelas FLTM 

sangat membantu 

mahasiswa dalam hal 

memahami materi, karena 

di kelas FLTM sebelum 

kami masuk, kami selalu 

medownload materi yang 

akan kami bahas 

dipertemuan selanjutnya 

sehingga ketika dosen 
menjelaskan materi tersebut 

kami tidak lagi merasa 

bingung. 

 
1 

  
1 

 

13 S13 Schoology adalah salah satu 

sarana yang memudahkan 

mahasiswa untuk mengikuti 

kelas yang diselenggarakan 

secara online. 

      

14 S14 Penggunaan Schoology 
sangat efektif dalam 

proseaw pmbelajaran 

FLTM. Dosen memberikan 

mahasiswa berbagai 

kebutuhan materi FLTM 

dengan mudah melalui App 

ini. Seluruh tugas FLTM 

juga dapat terkontrol dg 

baik karena pengiriman 

tugas harus on time di 

Schoology ini.  

1 
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15 S15 Penggunaan schology 

sangat efektif dan 

bermanfaat bagi 

mahasiswa 

1 1 
    

16 S16 Baik, karena dengan 

menggunakan Schoology. 

Mahasiswa tidak pernah 

ketinggalan informasi dari 

dosen dalam hal tugas.  

   
1 

  

17 S17 Pendapat saya mengenai 

penggunaan Schoology di 

kelas FLTM sangat 

menarik. Schoology 

memudahkan saya untuk 

mengupdate ataupun 

mengirim tugas. 

  
1 

   

18 S18 Menurut saya penggunaan 

Schoology di kls FLMT 

cukup menarik karena kami 

dapat mengerjakam tugas 

jarak jauh. 

  
1 

   

19 S19 Bagus 
      

20 S20 Menurut saya sangat 

membantu dalam 

mengumpul tugas dan 

melihat materi” yang di 

berikan oleh dosen 

  
1 

 
1 

 

21 S21 Mudahan dalam kerja 

tugas walaupun kita 

dimana saja 
  

1 
   

22 S22 Iy, sangat dapat 
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23 S23 Menurut saya penggunaan 

schoolohy dikelas FLTM 

sangat efektif. Schoology 

merupakan salah satu 

aplikasi yang memiliki fitur 

absen online di dalamnya. 

1 
     

24 S24 Sangat baik 
      

25 S25 Menurut sy penggunaan 

schology menarik dan jga 

cukup mudah untuk diakses. 

Semua materi yang 

dipelajari akan dibagikan 

dischology. 

    
1 

 

26 S26 Menurut saya dengan 

adanya penggunaan 

Schoology dikelas FLTM 

itu sangat bagus karena 

dengan adanya Schoology 
dosen dapat memudahkan 

siswa dengan adanya 

Schoology. 

 
1 

    

  
  total  

6 6 5 2 5 1 
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Students’ Reflection 

2. Apa manfaat yang Anda dapatkan dari penggunaan Schoology yang dilakukan oleh dosen di kelas di FLTM? 

  
           

No Nama Q#2 

Mudah 
mengakses 

materi atau 

tugas 

Kesadaran 

mengerjakan 

tugas on time 

Saling bekerja 

sama 

Mudah 
mengetahui 

score yang 

didapat 

Mudah 

mengirim 

tugas 

Kerja 
tugasdimana

pun dan 

kapanpun 

Kesadaran 

belajar 

mandiri 

Tahu cara 

menggunakan 

aplikasi 

Schoolgy 

1 S1 

Lebih mudah dalam mengakses materi 

maupun tugas yang diberikan 
1 

       

2 S2 

Manfaatnya kami bisa belajar melalui 

sebuah aplikasi secara online dan 

mendapatkan informasi terkait mata 

kuliah tersebut. 

1 
       

3 S3 

Semua menjadi lebih mudah dan praktis. 

Seperti Materi kuliah akan dishare 2/3 

hari sebelum perkuliahan dimulai. Itu 

menjadi salah satu cara agar saya 

memiliki gambaran dari apa yang akan 

dipelajari dikelas 

1 
       

4 S4 

Salah satu manfaat yang saya dapatkan 

yaitu saya dapat mengirim tugas dan 

mengambil materi melalui aplikasi 

tersebut dengan mudah. 

1 
   

1 
   

5 S5 Get A lot of knowladge         
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6 S6 

Manfaat yang saya dapatkan yaitu, saya 
dapat mengerjakan tugas tugas saya 

dengan ontime karena aplikasi ini 

menuntut kita untuk kenrja tugas secara 

ontime. 

 
1 

      

7 S7 

Saya dapat mendownload materi terkait 

dengan praktis dan mudah. Saya juga 

semakin rajin mengerjakan tugas agar 

tidak tertera "late" pada notifikasi fltm. 

Saya dapat mengordinasi tugas kuliah 

dengan jelas. 

1 1 
      

8 S8 

Manfaatnya adalah kita bisa saling 

bekerjasama dengan teman ketika 

mengerjakan atau mendapat tugas. 
  

1 
     

9 S9 

Kami bisa mengirim tugas dengan cepat 

dan tepat waktu     
1 

   

10 S10 Bisa belajar online         

11 S11 

Saya dapat mengetahui jika ternyata 
bukan hanya google classroom yang 

dapat digunakan untuk mengirim tugas 

maupun mendownload materi yang telah 

diupload oleh dosen, tapi juga ada 

aplikasi lain yang dapat kita gunakan 

untuk melakukan kedua hal tersebut.  

1 
   

1 
   

12 S12 

Mengerjakan tugas dengan tepat waktu, 

dapat mengulang kembali materi yang 

telah dibahas di kelas. 
 

1 
    

1 
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13 S13 

Menurut saya, penggunaan schoology di 

kelas FLTM sangatlah memudahkan 

saya untuk mempelajari ulang materi 

yang saya dapatkan didalam ruang kelas. 

Selain itu, saya bisa mengerjakan tugas 

kemudian mengumpulkannya melalui 

schoology, dan mengerjakan kuis 

sekaligus melihat progres/grade atas 

tugas dan kuis yang telah saya kerjakan. 

      
1 

 

14 S14 

Manfaat yg bisa sya peroleh 

diantaranya, saya dapat bersikap disiplin 

untuk semua tugas-tugas yg diberikan 

dosen. Sya harus selalu on time 

mengerkajakan dan mengirim tugas. 

Kemudian, materi FLTM secara 

keseluruhan pun dapat saya jangkau dari 
dosen melalui soft file dalam App ini.  

 
1 

      

15 S15 Mengerjakan tugas jauh lebih mudah 
     

1 
  

16 S16 

Manfaatnya, dalam hal pengumpulan 

tugas. Jadi mahasiswa tidak perlu lagi 

repot-repot datang ke kampus untuk 

mengumpulkan tugas pada dosen yang 

bersangkutan.  

    
1 

   

17 S17 

Tentunya kami jadi tau salah satu fitur 

ini, dan Schoology memudahkan kita 

mendapatkan informasi baru dari dosen 

bersangkutan. Semua materi sudah 

disiapkan disana, kita tinggal 

mengaksesnya saja dengan mudah. 

1 
       

18 S18 

Saya merasa harus lebih teliti dalam 
mengerjakan tugas karena jawaban yang 

telah dikirim tidak dapat diulang lagi 
 

1 
      



88 
 

19 S19 

Bisa kerja tugas dirumah dan lansung 

kirim      
1 

  

20 S20 

Lebih mudah dalam mengetahui score 

yang di dapat dan juga mempermudah 

dalam mengumpulkan tugas dan 

mendapatkan banyak pengumuman oleh 

dosen 

   
1 1 

   

21 S21 Bisa kerja sesame teman 
  

1 
     

22 S22 

Dapat informasi baru atau tugas dari 

dosen 
        

23 S23 

Manfaat yang saya dapatkan saat 

menggunakan aplikasi ini adalah saya 

bisa mengerjakan tugas dimanapun dan 
kapanpun disamping itu pada saat kami 

mengerjakan quiz terdapat fitur yang 

bisa diatur agar siswa bisa mengerjakan 

quiz tersebut dan mereka memiliki dua 

kali kesempatan untuk memperbaiki 

nilai yang telah diperoleh. 

     
1 

  

24 S24 

Manfaat yang saya dapatkan yaitu lebih 

mudah mengakses materi dan juga 
memudahkan untuk mengirim tugas. 

1 
   

1 
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25 S25 

Manfaat yang saya dapatkan dari 

penggunaan schology adalah bagaimana 

kita diajarkan untuk lebih tpat wktu 

dalam pengerjaan dan mengirim tgs yg 

diberikan.  Karena apl schology 

memiliki batas wktu yg telah ditentukan 

misalnya tgs pertama due nya 12.00, jadi 

ketika mahasiswa mengirim lewat bts itu 

maka dia dinyatakan terlambat dlm 

mengirim tgas.  Jdi dosen tidak sulit lgi 

untk mnanyakan siapa" sj yg tepat wktu 
dan juga trlmbt.  

 
1 

      

26 S26 

Manfaatya itu saya menjadi tahu cara 

menggunakan aplikasi Schoolgy dan 

dapat belajar dengan menggunakan 

Schoology dengan baik. 

       
1 

TOTAL 8 6 2 1 6 3 2 1 
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Students’ Reflection 

 

3. Menurut anda, apa kekurangan dari penggunaan Schoology yang dilakukan oleh dosen di kelas FLTM? 

 

No 
Na

ma 
Q#3 

Koneksi 

jaringan 
Kuota 

Tidak ada 

feedback 

Instruksi 

kurang 

jelas 

Tidak dapat 

menggunaka

n Schoology 

 

Tidak bisa 

Tanya dosen 

secara 

langsung. 

harus 

on time 

1 S1 Sejauh ini saya merasa tidak ada kekurangan 

       

2 S2 Menurut saya tidak ada kekurangannya. 

       

3 S3 Sejauh penggunaan schoology hanya ada satu 

kekuranganya itu jaringan data. Ketika saya tidak 

memiliki data maka saya akan telat mendapat 

ingormasi sehingga saya kelabakan untuk 

menggulanginay 

1 
      

4 S4 Menurut saya tidak ada kekurangan dari schoology, 

hanya saja kadang mahasiswa sulit mengirim tugas 

atau mengunduh materi ketika jaringan sangat 

lemah, namun itu bukan kekurangan dari aplikasi 

tersebut tapi dari jaringan internet itu sendiri. 

1 
      

5 S5 Sulit di akses mungkin factor jaringan, sering error. 

1 
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6 S6 Kekurangan hanya terdapat pada jaringan, jika 

jaringan lemot kami tidak bisa mengakses atau 

membuka APK tsb. 
1 

      

7 S7 Dosen tidak memberikan feedback terhadap apa yg 

telah students kerjakan. Dosen rajin memberikan 

tugas namun students tidak mengetahui kelemahan dari 

tugas mereka.   
1 

    

8 S8 Kekurangannya adalah biasa adanya keterlambatan 

membuka informasi jadi seringkali mahasiswa 
kelabakan ketika ada tugas.        

9 S9 Intruksi tugas kurang jelas di schology 
   

1 
   

10 S10 Sesi Tanya jawab karena beda rasanya kalau secara 

langsung tatap muka dengan dosen        

11 S11 Seringkali mengalami gangguan atau error ketika 

akan log in kembali ke dalam aplikasi. 1 
      

12 S12 Ada beberapa mahasiswa yang tidak dapat 

menggunakan Schoology sehingga ketika ada 

pemberitahuan yang berhubungan dengan kelas 

ataupun materi, mahasiswa tersebut ketinggalan 

informasi. 

    
1 

  

13 S13 Ketika saya mendapatkan koneksi jaringan yang 

kurang baik, pengiriman tugas sering terhambat 
1 
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14 S14 Yah, bagi saya kekurangannya satu, App ini harus 

online dan tentunya butuh pulsa data. Kita tidak bisa 

mengakses Shoology jika tidak online. Secara 

keseluruhan, kekurangan dalam bentuk sistematis dari 

App itu sendiri sya tidak menemukannya. Selama ini 

saya menggunaknanya dengan baik selama paket data 

juga tersedia:) 

 
1 

     

15 S15 Tidak ada, karena dosenya menggunakan semuafitur 

yang disediakan oleh schoology 
       

16 S16 Kekurangannya, sistemnya kadang error.  1 
      

17 S17 Karena Schoology harus diakses via online, kadang2 

ketika jaringan internet saya lambat, maka 

Schoology lambat juga ketika kita membuka aplikasi 

tersebut. 

1 
      

18 S18 Karena aplikasi ini berbasis online, maka terkadang 

saya merasa kesulitan jika kuota saya habis atau 

jaringan internet sedang terganggu, ini dapat 

menghambat proses mengumpulan tugas. 
 

1 
     

19 S19 Kalau kita tidak paham tentang tugas kita tidak bisa 

Tanya dosen dengan secara langsun. 
     

1 
 

20 S20 Menurut saya tidak ada karna schoology sangat 

mudah di gunakan        

21 S21 Harus kumpul tepat waktu 
      

1 

22 S22 Tidak ada 
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23 S23 Selama proses mengajar Alhamdulillah tidak ada 

kekurangan/kesalahan yang dilakukan dosen saya 

selama menggunakan aplikasi schoology.        

24 S24 Kekurangannya yaitu ketika terlambat mengumpul 

tugas maka point nya akan berkurang. 
      

1 

25 S25 Untuk penggunaannya saya tidak menemukan 

kekurangan. Hanya saja aplikasi ini harus diakses 

dalam keadaan paket data yang banyak sehingga jika 

paket data sedikit maka pengoperasiannya sangat 
lambat dan merugikan mahasiswa yang memiliki 

keterbatasan paket yang dimiliki.  

 
1 

     

26 S26 Kekurangannya bagi saya yaitu jaringan seluler pada 

saat menggunakan aplikasi yang diberikan oleh dosen. 1 
      

  
  Total 9 3 1 1 1 1 2 
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Students’ Reflection 

 

4.  Menurut anda, apa kelebihan dari penggunaan Schoology yang dilakukan oleh dosen di kelas FLTM?  

   

No Nama 

  Jawaban 

Q#4 

Mudah akses 

materi atau tugas 

dimana saja dan 

kapanpun 

Alat 

pembelajaran 

online 

Saling 

bertukar 

informasi 

Memiliki fitur yang 

lengkap 

Dapat informasi 

jika dosen tidak 

jadi masuk. 

Lebih mudah 

dan cepat 

Dapat melihat skor 

yang telah kita capai 

ketika usai 

mengerjakan tiap" 

tugas 

1 S1 Memudahkan mahasiswa 

dalam mengakses materi 

maupun tugas yang diberikan 
1 

      

2 S2 Menurut saya, kelebihan dari 

schoology ini dapat membantu 

proses pembelajaran dikelas. 

Misalnya, dosennya tidak bisa 

hadir pada jam mata kuliah, 
sehingga schoology dapat 

dijadikan sebagai alat 

pembelajaran secara online. 

 
1 
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3 S3 Kelebihannya sangat banyak. 

Salah satunya yaitu saya 

dapat mendownload semua 

materi yang dibagikan oleh 

dosen dan menyimpannya di 

computer saya. Disamping itu, 

saya menjadi lebih sering 

online untuk mengecek apakah 

ada informasi tambahan atau 

tidak. Sehingga tidak 

ketinggalan atau absen 

1 
      

4 S4 Kelebihannya dari aplikasi 
schoology yaitu siswa dan 

dosen dapat saling bertukar 

informasi mengenai mata 

kuliah FLTM. Aplikasi ini 

juga memiliki fitur yang 

lengkap.  Dimana siswa dan 

dosen dapat mengirim tugas 

dan materi melalui aplikasi 

tersebut dengan mudah. 

1 
 

1 1 
   

5 S5 Memudahkan mahasiswa 

untuk belajar dan mengirim 

tugas secara terstruktur. 
1 

      

6 S6 Kelebihan schoology: dengan 

APK ini kami dapat 

berkimunikasi dengan dosen 

FLTM melalui kolom komen 

yang ada di APK tsb. 

Kemudian melalui aplikasi ini 

juga kami juga biasa 

mendapatkan informasi jika 

dosen yang bersangkutan 

tidak jadi masuk. 

    
1 
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7 S7 Schoology memberikan 

kepastian dalam pengerjaan 

tugas, dimana siswa yg 

terkadang lupa dapat melihat 

catatan tugas yg tertera di 

schoology. Intruksi tertulis 

membuat kami lebih aktif 

melakukan cross-check 

terhadap tugas kuliah. Selain 

itu dosen fltm memberikan 

banyak materi bacaan terkait 
mata kuliah tersebut melalui 

schology 

       

8 S8 Kelebihannya adalah semua 

mahasiswa bisa mengakses 

atau melihat fitur-fitur yang 

ditampilkan di schoology. 
   

1 
   

9 S9 Lebih mudah dan cepat 
     

1 
 

10 S10 Bisa kuliah walaupun 

dirumah atau dikampung  
1 

     

11 S11 Lebih mudah dalam 

mengirim tugas dibandingkan 

dengan aplikasi lain seperti 
google classroom meskipun 

seringkali aplikasi tersebut 

mengalami gangguan error. 

1 
      

12 S12 Mempermudah mahasiswa 

untuk mendapatkan materi 

yang akan dibahas 

dipertemuan selanjutnya. 

1 
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13 S13 Kelebihannya adalah, 

mahasiswa dapat 

mempelajari materi dan 

mengumpulkan tugas yang 

diberikan oleh dosen 

dimanapun dan kapanpun 

meski diluar ruang kelas. 

1 
      

14 S14 Bagi saya, dengan 
menggunakan Schoology ini, 

dosen dapat menyalurkan 

kebutuhan - kebutuhan soft 

file buku pembelajaran 

dengan mudah untuk 

diakses oleh siswa. Segala 

informasi mengenai proses 

pembelajaran FLTM juga 

dapat diketahui oleh siswa 

karena dalam Shoology ini 

semua siswa masuk 
didalamnya. Dosen juga dapat 

mengontrol seluruh tugas 

mahasiswa dengan baik.  

1 
      

15 S15 Menggunakan semua fitur 

seperti quiz, games, sharing, 

dan kegiatan kegiatan 

lainnya yang sangat 

menarik. 

   
1 
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16 S16 Kelebihannya, ketika dosen 

yang bersangkutan tidak 

bisa masuk mengajar di 

kelas tersebut. Beliau dapat 

memberikan tugas melalui 

Schoology dan bagi 

mahasiswa yang ketinggalan 

informasi atau sakit. Mereka 

dapat mengecek Schoology 

karena dosen sudah 

memposting tugas dan 
memberikan instruksi dari 

tugas tersebut.  

    
1 

  

17 S17 Schoology fitur/media yang 

sangat menarik untuk 

dosen/guru/siswa di dalamnya. 

Schoology menyediakan 

ruang2 khusus seperti 

tempat submit tugas, 

informasi/pengumuman dari 

dosen/guru, dan ruang 

untuk materi. Sehingga kami 

sebagai pengguna tidak 
kebingungan dalam 

mengambil informasi. 

   
1 

   

18 S18 Kelebihan aplikasi ini adalah , 

mempermudah proses 

penerimaan materi atau 

pengerjaan tugas, kami bisa 

mengeksplore lebih banyak 

terkait materi yang akan 

kami pelajari, tanpa perlu 

mencari buku atau harus 

memprint tugas. 

1 
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19 S19 Ada banyak kelebihannyadari 

pada kerja tugas seperti dulu        

20 S20 Mempermudah mahasiswa 

dalam banyak hal yang 

bersangkutan dengan tugas 

dll 

1 
      

21 S21 Bisa belajar data kita di 

rumah atau di mana saja  
1 

     

22 S22 Bisa kerja dimana saja dan 

kapan pun 
1 

      

23 S23 Kelebihan dari penggunaan 

schoology yang dilakukan 

oleh dosen saya adalah beliau 

benar-benar menggunakan 

aplikasi ini dengan sangat 

baik. Diawal semester di akan 

membagikan semua materi 
yang akan dipelajari selama 

satu semester. Dan sebelum 

pertemuan pembelakaran yang 

tertera di jadwal beberapa hari 

sebelum hari H beliau akan 

mengirimkan informasi 

terkait aktifitas aktifitas apa 

yang akan kami lakukan di 

dalam kelas. 

 
1 

     

24 S24 Kelebihannya adalah 

memudahkan kami untuk 

mengumpul tugas. 

1 
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25 S25 Kelebihannya menurut saya 

yaitu kita dapat melihat skor 

yang telah kita capai ketika 

usai mengerjakan tiap" 

tugas. Jdi misalnya kita 

menemukan nilai tgs kita 

rendah maka kita bisa 

mengulangnya. Dan juga pada 

pengerjaan kuiz, di apliksi ini 

kita bisa melakukan kuis 

dalam pengulangan 3 kali 
sehingga kita masih bisa 

memperbaikinya.  

      
1 

26 S26 Kelebihannya yaitu dapa 

tmengirim tugas tepat waktu 

jika tidak tepat waktu maka 

akan menjadi "late" itu 

tandanya telat dalam 

mengumpulkan tugas. 

       

  
  

Total 12 4 1 4 2 1 1 
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b. Name of Mother  : Sam’ia 

2. Name of Sisters  : 1. Raiyana, S.Pd. 

 2. Irma 

EDUCATIONAL BACKGROUND 

 

1. SD   : SDN 1 Nepa Mekar 2010 

2. SMP   : MTsN 1 Buton Tengah 2013 

3. SMA   : MAN 1 Buton Tengah Tahun 2016 

4. College   : Institut Agama Islam Negeri Kendari (IAIN) 

 

        Kendari, 06th July, 2020 

        The Writer 

 

RISKA 

NIM. 16010106052 

 

Desa Nepa Mekar, Kec. Lakudo, Kab. Buton Tengah, 

Prov. Sulawesi Tenggara. 
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