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ANALISIS KEAKTIFAN MAHASISWA PADA MATA KULIAH 

MATEMATIKA EKONOMI SELAMA PEMBELAJARAN DARING 

BERBASIS SCHOOLOGY 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat keaktifan mahasiswa pada mata 

kuliah matematika ekonomi selama pembelajaran daring berbasis schoology. Jenis 

penelitian ini adalah kualitatif deskritif. Subjek pada penelitian ini adalah 38 

mahasiswa progam studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah 

Surakarta yang menempuh mata kuliah matematika ekonomi selama pembelajaran 

daring. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik triangulasi dengan 

instrumen penelitian kuisioner dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah dapat 

diketahui keaktifan mahasiswa pada mata kuliah matematika ekonomi selama 

pembelajaran daring berbasis schology termasuk dalam kategori tinggi.  

 

Kata kunci: keaktifan, pembelajaran daring, schoology. 

 

Abstract 

 

This research aims to describe the level of activeness of students in economics 

mathematics courses during schoology-based online learning. This type of research is 

qualitatively de-de-detritive. The subjects in this study were 38 students of the 

mathematics education study program of muhammadiyah university of Surakarta who 

took courses in economics mathematics during online learning. The data collection 

technique used is a triangulation technique with questionnaire research instruments and 

interviews. The result of this study is that it can be known that the activeness of students 

in economics mathematics courses during schology-based online learning falls into the 

high category. 

 

Keywords : liveliness, online learning, schoology. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pada saat ini kita hidup di masa revolusi industri 4.0 dimana segala sesuatunya serba 

modern dan canggih. Revolusi industri ini dimunculkan pertama kali pada tahun 

2011 di Jerman sebagai proposal pengembangan konsep kebijakan ekonomi 

(Masconi, 2015) maka dari itu banyak sekali penemuan-penemuan yang sangat 

keren dan serba canggih karena dalam pembuatannya menggunakan teknologi 

informasi tingkat tinggi seperti yang dikatakan oleh Yin & Qin, 2019 bahwa strategi 
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yang diterapkan dalam revolusi industri tersebut menggunakan teknologi informasi 

tingkat tinggi. Hal ini ditandai dengan ditemukannya alat-alat dan teknologi 

informasi yang sangat modern seperti robotika,drone,sensor,internet of 

things(lot),artificial intelegences,dan lainnya (Tinmaz & Lee, 2019).  

Semenjak adanya Covid-19 seluruh kegiatan terutama dibidang pendidikan 

menjadi terbengkalai. Kegiatan belajar mengajar dilakukan melalui dalam jaringan 

(Daring). Dengan adanya hal tersebut maka pemanfaatan teknologi sebagai media 

pembelajaran sangatlah penting. Karena perkembangan teknologi merupakan 

sebuah potensi dalam bidang pendidikan yang harus direspon positif dan adaptif 

guna menjawab tantangan abad 21 yang penuh dengan kompleksitas (Hussin, 2018). 

Ada berbagai macam media pembelajaran daring yang bisa dimanfaatkan oleh 

sekolah atau universitas tergantung melihat dari kondisi peserta didik. 

Selama pembelajaran daring keaktifan mahasiswa tidak mampu dipantau secara 

optimal oleh dosen padahal keaktifan dalam belajar adalah salah satu sifat yang 

harus dimiliki oleh mahasiswa untuk bisa mencapau tujuan pembelajaran. Keaktifan 

peserta didik dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang tinggi 

antara pendidik dengan peserta didik atau dengan peserta didik itu sendiri (Kristin, 

2017). Interaksi antar sesama mahasiswa atau mahasiswa dengan dosen sangat 

diperlukan untuk meningkatkan keaktifan selama pembelajaran daring berlangsung. 

Menurut Irsyad (2020) ada dua faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal faktor internal adalah faktor yang muncul dari 

dalam diri mahasiswa sedang faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar 

diri mahasiswa. Sehingga kesiapan yang baik dari mahasiswa untuk menjalani 

perkuliahan daring akan membantu proses pembelajaran yang baik dan aktif.  

Keaktifan merupakan suatu indikator yang dapat dilakukan oleh mahasiswa 

dalam setiap kegiatan belajar. Mahasiswa yang memiliki keaktifan tentunya 

memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan mahasiswa lainnya. Berikut adalah 

beberapa indikator keaktifan dari peneliti terdahulu. 
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Menurut Riry Mardiyan (2012) indikator keaktifan adalah 1) Antusias siswa 

dalam mengikuti pembelajaran, 2) Pemahaman konsep dari materi yang dipelajari, 

3) Interaksi siswa dengan guru, 4) Penyelesaian tugas secara individual, 5) 

Penyelesaian tugas secara berkelompok. 

Berdasarkan hasil penelitian Nugroho Wibowo (2016) menyebutkan bahwa 

indikator keaktifan adalah sebagai berikut 1) Perhatian, 2) Kerjasama dan hubungan 

sosial, 3) Mengemukakan pendapat/ide, 4) Pemecahan masalah, 5) Disiplin. 

Seperti yang dikatakan Ardhana (2009) indikator keaktifan adalah 1) Perhatian 

siswa terhadap penjelasan guru, 2) Kerjasamanya dalam kelompok, 3) Kemampuan 

siswa mengemukakan pendapat dalam kelompok ahli, 4) Kemampuan siswa 

mengemukakan pendapat dalam kelompok asal, 5) Memberi kesempatan 

berpendapat kepada teman dalam kelompok, 6) Mendengarkan dengan baik ketika 

teman berpendapat, 7) Memberi gagasan yang cemerlang, 8) Membuat perencanaan 

dan pembagian kerja yang matang, 9) Keputusan berdasarkan pertimbangan anggota 

yang lain, 10) Memanfaatkan potensi anggota kelompok, dan 11) Saling membantu 

dan menyelesaikan masalah. 

Menurut Sudjana (2004) keaktifan belajar dapat dilihat dalam hal : 1) ikut serta 

dalam mengerjakan tugas, 2) terlibat dalam pemecahan masalah, 3) bertanya kepada 

guru atau teman apabila belum paham dengan materi yang dipelajari, 4) berusaha 

untuk mencari informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah, 5) 

melaksanakan diskusi kelompok dengan baik, 6) menilai kemampuan dirinya dan 

hasil-hasil yang diperoleh, 7) melatih diri untuk menyelesaikan soal-soal atau 

masalah yang serupa, 8) menerapkan yang telah dipelajari untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapi. 

Menurut Paul D.Deirich (dalam Mujiono,2021) menyatakan bahwa indikator 

dalam keaktifan belajar adalah : 1)Visual activities, yang berupa membaca, 

memperhatikan, percobaan, 2)Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran dan pendapat, 3)Listening activities contohnya 

mendengarkan saat pembelajaran dan diskusi, 4)Writing activities seperti menulis 
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cerita, merangkum, menyalin, 5)Drawing activities missal menggambar,membuat 

table, peta dan diagram, 6)Motor activities contohnya melakukan percobaan, 

bermain, 7)Mental activities seperti halnya menanggapi, mengingat, memecahkan 

soal, menganalisa, menentukan keputusan, 8)Emotional activities menaruh minat, 

bosan, gembira, bersemangat. 

Dari beberapa uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa indikator keaktifan 

dalam penelitian ini adalah 1) Memperhatikan, 2) Inisiatif, 3) Percaya diri, 4) 

Kreatif, 5) Aktif, dan 6) Tanggung jawab. 

Matematika ekonomi adalah salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh 

mahasiswa Progam Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Matematika ekonomi memiliki bobot 3 sks yang ditempuh di semester 5. 

Dengan mempelajari matematika ekonomi diharapkan mahasiswa dapat memiliki 

pengetahuan dasar tentang alat kuantitatif dan penggunaan instrumen komputer 

untuk menganalisis masalah-masalah ekonomi (Rendika,2019). Berdasarkan 

instruksi dari Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang menganjurkan 

selama pandemic untuk seluruh kegiatan di kampus dilakukan secara daring. Maka 

dari itu selama pandemi pembelajran mata kuliah matematika ekonomi dilakukan 

secara daring melalui schoology. 

Schoology adalah salah satu Learning Management System (LMS) yang 

dianjurkan oleh pihak universitas untuk media pembelajaran daring. Menurut 

Supratman & Purwaningtias (2018) penggunaan schoology  membuat siswa lebih 

memahami dan aktif dalam pembelajaran. Sehingga siswa lebih semangat, lebih 

senang karena bisa belajar dimanapun. Schoology memiliki banyak fitur yang bisa 

membantu selama pembelajaran daring mulai dari fitur absensi, diskusi, kuis dan 

lain-lain. 

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keaktifan belajar dan pemanfaatan 

teknologi sebagai media pembelajaran selama pembelajaran daring berlangsung 

sangat diperlukan oleh tenaga pendidik maupun peserta didik. Apabila kedua hal 

tersebut dapat terlaksana dengan baik maka kegiatan pembelajaran juga akan 
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berjalan dengan baik pula. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan 

keaktifan mahasiswa pada mata kuliah matematika ekonomi selama pembelajaran 

daring berbasis schoology. 

2. METODE 

Pada penelitian ini metode yg dipakai merupakan metode deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif lantaran peneliti menduga 

bahwa permasalahan yang diteliti relatif kompleks & bergerak maju sebagai 

akibatnya data yang diperoleh menurut narasumber dijaring menggunakan metode 

yang alamiah yakni interview seacara langsung kepada narasumber sehingga 

dihasilkan jawaban yang alamiah. Menurut Sugiyono (2015) metode penelitian 

kualitatif dinamakan menjadi metode baru lantaran popularitasnya belum lama, 

dinamakan metode postpositivistik lantaran berlandaskan dalam filsafat 

postpositivisme dipakai untuk meneliti dalam syarat objek yg alamiah, (lawannya 

eksperimen) dimana peneliti menjadi instrumen kunci, pengambilan sampel asal 

data dilakukan secara purposive & snowbaal, teknik pengumpulan menggunakan 

trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, & output penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Untuk memperoleh hasil 

yang di inginkan mengenai analisis keaktifan mahasiswa pada mata kuliah 

matematika ekonomi selama pembelajaran daring berbasis schoology teknik 

pengumpulan data dilakukan menggunakan cara pengisian angket, wawancara, & 

dokumentasi. Pada penelitian ini yang dipakai merupakan wawancara 

semistruktural (semistructured interview). Menurut  Sugiyono (2015) jenis 

wawancara ini telah temasuk pada kategori in-depth interview, yang mana saat 

pelaksanaannya lebih bebas dibanding menggunakan wawancara terstruktur. Tujuan 

wawancara semistruktural ini merupakan untuk menemukan permasalahan secara 

lebih terbuka, pada mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-

idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti 

serta mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Wawancara dilaksanakan 
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dengan mahasiswa yang menempuh mata kuliah matematika ekonomi selama 

pembelajaran daring berbasis schoology.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini memaparkan dan menyajikan gambaran umum mengenai 

analisis keaktifan mahasiswa pada mata kuliah matematika ekonomi selama 

pembelajaran daring berbasis schoology. Data yang didapat dari hasil pengisian 

kuisioner dan wawancara kemudian di analisis berdasarkan ke 6 indikator yaitu 1) 

memperhatikan, 2) inisiatif, 3) percaya diri, 4) kreatif, 5) aktif, dan 6) tanggung 

jawab. Berikut adalah hasil dan pembahasan yang diperoleh dari pengisian kuisioner 

dan wawancara.  

3.1 Indikator Memperhatikan 

 

 
Gambar 1. Hasil kuisioner indikator memperhatikan 

 

Dari gambar diatas didapat bahwa dari 38 pilihan didapat 47% memilih 

sangat setuju (18 pilihan), 42% setuju (16 pilihan) 11% rau-ragu (4 pilihan) 

dan 0% tidak setuju dan sangat tidak setuju (tidak ada yang memilih). 

Tingkat memperhatikan mahasiswa pada mata kuliah matematika 

ekonomi selama pembelajaran daring berbasis schoology berada pada 

kategori tinggi. Hal ini dapat dilihat dari kesiapan mahasiswa dalam 

mengikuti kegiatan perkuliahan di schoology. Setiap dosen mengirimkan 

0% 0%
11%

42%
47%

Indikator  Memperhatikan

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Ragu-ragu
setuju
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modul materi perkuliahan di schoology mahasiswa sudah mulai mempelajari 

materi tersebut. Pada mata kuliah ekonomi juga ada kuis yang akan di ujikan 

pada awal perkuliahan melalui zoom meeting untuk melihat apakah 

mahasiswa memperhatikan waktu kegiatan perkuliahan berlangsung hal ini 

senada dengan penelitian Zaeni (2017) yang menyatakan bahwa penerapan 

kuis dan penugasan akan membantu tingkat memperhatikan siswa. Selain 

hal tersebut mahasiswa juga memperhatikan kesiapan diri untuk mengikuti 

perkuliahan dengan menyiapkan peralatan seperti gadget, kuota intetnet, alat 

tulis dan lain sebagainya hal ini senada dengan penelitian Amalia & Hidayat 

(2021) setiap siswa harus menyiapkan secara mandiri kebutuhan belajar 

selama pebelajaran daring guna menunjang keakifan belajar. Namun 

demikian tidak semua mahasiswa siap dan memperhatikan kegiatan 

perkuliahan selama pembelajaran daring dengan beberapa alasan tertentu 

seperti terkendala sinyal yang kurang baik, di rumah sibuk dengan pekerjaan 

lainnya sehingga waktu untuk memahami materi perkuliahan berkurang hali 

ini menyebabkan tingkat perhatian untuk memahami materi dari dosen juga 

berkurang. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil kuisioner poin 1 yang berbunyi “Saya akan 

memperhatikan setiap materi mata kuliah matematika ekonomi di 

schoology” dari poin 1 tersebut dapat dilihat rata-rata mahasiswa memilih 

sangat setuju. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan responden R7, R4, R17 

saat melakukan wawancara mengatakan bahwa mereka memperhatikan saat 

dosen menjelaskan di google meet bahkan R7 sebelum dimulai pembelajaran 

dia mempelajari terlebih dahulu materi supaya bisa menjawab apabila ada 

kuis dadakan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Setyaningsih (2016) yang menyatakan bahwa salah satu kesulitan siswa 

memahami materi pembelajaran adalah tingkat memperhatikan yang kurang. 

Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Merdian (2018) yang menyatakan 
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bahwa peningkatan dalam pembelajaran salah satunya dipengaruhi oleh 

siswa memperhatikan penjelasan guru. 

3.2 Indikator Inisiatif 

 

 
Gambar 2. Hasil kuisioner indikator inisiatif 

 

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa dari 114 pilihan didapat 

32% sangat setuju (37 pilihan), 42% setuju (48 pilihan), 17% ragu-ragu (19 

pilihan), 7% tidak setuju (8 pilihan) dan 2% sangat tidak setuju (2 pilihan). 

Ketika pembelajaran daring seperti saat ini mahasiswa dituntut untuk 

mempunyai inisiatif belajar yang tinggi. Berdasarkan hasil pengisian 

kuisioner dan wawancara pada mahasiswa mata kuliah matematika ekonomi 

selama pembelajaran daring berbasis schoology berada pada kategori tinggi. 

Mahasiswa mempunyai inisiatif belajar saat pembelajaran daring meskipun 

tidak dipantau langsung oleh dosen pengampu. Selain itu mahasiswa juga 

mempunyai inisiatif untuk selalu memastikan apakah dosen sudah 

mengunggah materi perkuliahan di schoology meskipun itu sebelum jadwal 

perkuliahan. Setelah materi di unggah oleh dosen di schoology maka 

mahasiswa akan mempelajari terlebih dahulu materi sebelum perkuliahan 

dan ketika ada yang belum paham maka berani bertanya kepada dosen 

supaya dijelaskan kembali hal ini senada dengan penelitian dari Ariandi 

2% 7%

17%

42%

32%

Indikator  In is iat if

sangat tidak setju tidak setuju

ragu-ragu setuju

sangat setuju
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(2014) yang menyatakan bahwa salah satu hal yang terpenting dalam 

pembelajaran adalah siswa dapat terlebih dahulu mempelajari materi yang 

diberikan oleh guru. Berhubung perkuliahan tidak dilakukan secara tatap 

muka maka mahasiswa harus sering mencari sumber belajar sendiri baik dari 

itu dari buku,internet, atau bertanya kepada teman hal ini senada dengan 

penelitian Setiyani (2010) mengatakan bahwa mahasiswa harus sebanyak-

banyaknya mencari sumber belajar baik dari internet, buku, jurnal ilmiah, 

koran dll. 

 Dapat dilihat dari hasil pengisian kuisioner pada poin 5 yang berbunyi 

“saya akan bertanya jika belum paham materi mata kuliah matematika 

ekonomi yang diberikan oleh dosen” dari pernyataan tersebut didapatkan 

hasil bahwa rata-rata mahasiswa memilih setuju. Selain bertanya mahasiswa 

juga mempunyai inisiatif untuk memanfaatkan sumber pembelajaran yang 

ada seperti yang di ungkap oleh R28,R30 saat wawancara bahwa biasanya 

mencari materi lain melalui google apabila teman yang ditanya masih 

bingung. Siswa bisa dikatakan mampu mengikuti pembelajaran jarak jauh 

apabila sudah memiliki inisiatif belajar dan mandiri belajar (Amalia & 

Hidayat, 2021) pernyataan ini diperkuat oleh pendapat dari Wahyuni (2019) 

yang menyatakan inisiatif belajar merupakan salah satu sifat yang harus 

dimiliki oleh setiap siswa. 
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0% 4%
13%

49%

34%

Indikator  Percaya Dir i

Sangat tidak setuju Tidak setuju

Ragu-ragu Setuju

3.3 Indikator Percaya Diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hasil kuisioner indikator percaya diri 

 

Dari gambar diatas didapatkan hasil dari 152 pilihan didapat 34% sangat 

setuju (52 pilihan), 49% setuju (75 pilihan), 13% ragu-ragu (19 pilihan), 4% 

tidak setuju (6 pilihan) dan 0% sangat tidak setuju (0 pilihan). 

Untuk tingkat kepercayaan diri mahasiswa mata kuliah matematika 

ekonomi berada kategori tinggi. Sebagian besar mahasiswa mempunyai 

kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat ketika waktu diskusi online 

yang dilakukan di schoology atau waktu web meeting bersama dosen melalui 

zoom atau google meet. Dan dari hasil wawancara ada beberapa mahasiswa 

yang berani mengerjakan bahkan menjelaskan soal yang diberikan oleh 

dosen kepada teman-teman yang lain hal ini senada dengan penelitian 

Mustaqiim (2019) yang menyatakan bahwa siswa yang mempunyai 

kepercayaan diri akan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan permasalan yang ada. Akan tetapi masih ada mahasiswa yang merasa 

takut apabila dimintai tolong untuk menjelaskan kembali materi yang sudah 

dibahas dan mahasiswa tersebut juga tidak berani bertanya kepada dosen 

apabila belum paham. Selain mempunyai kepercayaan diri dalam 

menyampaikan pendapat mahasiswa juga mempunyai kepercayaan diri 

untuk bisa mendapatkan hasil akademik yang bagus. 
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Sesuai dengan pernyataan kuisioner poin 8 yang berbunyi “saya akan 

menjawab pertanyaan dari dosen meskipun saya belum yakin jawaban saya 

benar” dan poin 9 “Teman saya sering meminta bantuan untuk menjelaskan 

materi perkuliahan yang sudah dijelaskan dosen, maka dengan senang hati 

saya akan menjelaskan kepada teman tersebut. Dan dari kelima narasumber 

yang diwawancara mereka percaya kepada diri mereka akan mendapat nilai 

akademik pada mata kuliah matematika ekonomi dengan hasil yang bagus. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Suhardita (2012) yang 

berjudul “Efektivitas Penggunaan Teknik Permainan dalam Bimbingan 

Kelompok untuk Meningkatkan Percaya Diri Siswa”, menyatakan bahwa 

percaya diri merupakan suatu proses pengembangan diri, ini dapat diperoleh 

bagi seseorang yang betul-betul mau dengan segala kemampuan dan 

kreatifitasnya untuk tampil sebagai sosok yang penuh percaya diri. Hal 

serupa juga dinyatakan oleh Fitriyani (2020) dalam hasil penelitiannya yaitu 

mahasiswa memilki kemampuan percaya diri yang baik terhadap skor atau 

nilai yang didapat pada hasil tugas yang dikerjakan. 

3.4 Indikator Kreatif 

 

 
                Gambar 4. Hasil Kuisioner Indikator Kreatif 

 

0% 6%

18%

48%

28%

Indikator  Kreatif

Sangat tidak setuju tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju
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Dari gambar diatas didapatkan hasil dari 152 pilihan didapat 28% sangat 

setuju (42 pilihan), 48% setuju (73 pilihan), 18% ragu-ragu (28 pilihan), 6% 

tidak setuju (9 pilihan) dan 0% sangat tidak setuju (0 pilihan). 

Tingkat kreatifitas mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika 

ekonomi selama pembelajaran daring termasuk kedalam kategori tinggi hal 

ini dapat dilihat dari mahasiswa yang membuat catatan untuk mempermudah 

pemahaman materi. Mahasiswa merangkum materi yang diberikan oleh 

dosen sesuai dengan kreatifitas masing-masing hal ini sangat berguna bagi 

mahasiswa ketika pembelajaran daring seperti saat ini karena ketika ada 

kendala sinyal atau kendala teknis yang sejenisnya maka mahasiswa bisa 

membuka catatan pribadinya untuk belajar hal ini senada dengan penelitian 

Astawan (2005) dengan adanya kegiatan merangkum dapat dipastikan 

materi akan dipahami dengan baik karena merangkum bisa memfokuskan 

pemikirancpada konsep-konsep yang esensial. Jika mahasiswa hanya 

mengandalkan materi yang diunggah oleh dosen di  schoology mungkin akan 

sedikit kebingungan jika memahaminya lagi.  

Seperti pernyataan yang ada di poin 14 pada kuisioner yang berbunyi 

“saya merangkum setiap materi matematika ekonomi supaya lebih mudah 

dalam memahaminya” yang rata-rata menjawab setuju. Belum adanya 

kebiasan merangkum bebas menjadi masalah yang serius pada peserta didik, 

karena merangkum menjadi tolak ukur kemampuan peserta didik dalam 

menulis dan memahami materi (Suyanyo, 2021). Begitu pula dengan 

pendapat dari Fitriyani (2020) mencatat setiap poin penting yang 

disampaikan oleh dosen akan membantu mahasiswa dalam mecapai hasil 

belajar yang baik. 
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3.5 Indikator Aktif 

 

 
Gambar 5. Hasil kuisioner indikator aktif 

Dari gambar diatas didapatkan hasil dari 114 pilihan didapat 32% sangat 

setuju (36 pilihan), 51% setuju (58 pilihan), 17% ragu-ragu (17 pilihan), 1% 

tidak setuju (1 pilihan) dan 0% sangat tidak setuju (0 pilihan). 

Keaktifan adalah salah satu faktor yang harus dimiliki mahasiswa selama 

pembelajaran daring seperti ini. Mahasiswa dituntut untuk memotivasi diri 

mereka sendiri untuk lebih aktif lagi dalam mengikuti perkuliahan seperti 

aktif dalam mengikuti perkuliahan yang diadakan secara daing baik itu 

melalui schoology atau melalui  zoom  dan  google meet. Untuk tingkat 

keaktifan mahasiswa mata kuliah matematika ekonomi selama pembelajaran 

daring termasuk kedalam kategori tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

analisis kuisioner dan wawancara yang mana menunjukan mahasiswa 

antusias megikuti perkuliahan meskipun diadakan secara daring hal ini juga 

dipengaruhi beberapa faktor antara lain adalah model pembelajaran yang 

diterapkan dosen ketika pembelajaran daring, cara mengajar dosen yang 

menyenangkan sehingga membuat mahasiswa tidak bosan dan jenuh jika 

perkuliahan secara daring hal ini senada dengan penelitian dari Apri 

Ardianto (2016) yang mengatakan bahwa ada hubungan yang signifikan 

0% 1%

17%

51%

32%

Indikator  Aktif

Sangat tidak setuju tidak setuju ragu-ragu

setuju sangat setuju
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antara gaya mengajar guru dengan tingkat keaktifan siswa. Keaktifan juga 

menentukan hasil prestasi mahasiswa jika semakin aktif maka semakin baik 

pula hasilnya. 

Dalam pernyataan kuisioner pada poin 18,19 dan 20 yang berbunyi “jika 

ada yang menyampaikan pendapat waktu diskusi maka saya akan 

memperhatikan”, “ketika ada yang bertanya kepada saya maka saya akan 

menjelaskan dengan jelas” dan “jika pendapat dari teman saya kurang tepat 

maka saya akan menyanggah dengan sopan dan mengutarakan pendapat 

saya”. Begitu pula dari hasil wawancara R28, R4, R17, R30 dan R7 ketika 

ditanya apakah mereka antusias mengikuti perkuliahan yang dilakukan 

secara daring jawaban mereka hamper sama yaitu antusias hal ini 

dikarenakan pembawaan dosen saat pembelajaran tidak membosankan. 

Aktif dalam setiap kegiatan belajar harus dimiliki setiap mahasiswa supaya 

bisa mencapai tujuan belajar. Keaktifan siswa selama proses belajar 

mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi 

siswa untuk belajar (Zaeni et al., 2017). Keaktifan belajar mahasiswa 

merupakan unsur dasar yang penting bagi keberhasilan proses pembelajaran 

(Kristin, 2017). Keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran akan 

menyebabkan interaksi yang tinggi antara pendidik dengan peserta didik 

atau dengan peserta didik itu sendiri (Effendi, 2016). 
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3.6  Indikator Tanggung Jawab 

 

 
Gambar 6. Hasil kuisioner indikator tanggung jawab 

 

Dari gambar diatas didapatkan hasil dari 228 pilihan didapat 43% sangat 

setuju (99 pilihan), 44% setuju (100 pilihan), 11% ragu-ragu (24 pilihan), 

2% tidak setuju (5 pilihan) dan 0% sangat tidak setuju (0 pilihan).  

Tanggung jawab mahasiswa mata kuliah matematika ekonomi selama 

pembelajaran daring termasuk pada kategori tinggi. Hal ini dapat diartikan 

bahwa mahasiswa sungguh-sungguh dalam mengikuti perkuliahan. Selain 

bersungguh-sungguh dalam perkuliahan tanggung jawab juga dilihat dari 

ketepatan waktu dalam mengikuti perkuliahan, selalu mengumpulkan tugas, 

ketika ujian mengerjakan sendiri tanpa bantuan teman. Berdasarkan hasil 

analisis kuisioner dan wawancara hampir seluruh mahasiswa mempunyai 

tanggung jawab yang tinggi. 

Hal ini bisa dilihat dalam pernyataan kuisioner pada poin 23 “saya 

mengumpulkan tugas sebelum batas waktu yang ditentukan”, 24 “saya 

mengerjakan tugas tanpa bantuan teman saya”, 25 “meskipun sinyal susah, 

ketika ada perkuliahan di schoology saya selalu berusaha hadir” dan 29 

“karena perkuliahan dilakukan secara daring maka saya harus bertanggung 

jawab atas diri saya supaya tidak ketinggalan materi mata kuliah matematika 

0% 2%
11%

44%

43%

Indikator  Tanggung Jawab

Sangat tidak setuju tidak setuju

ragu-ragu setuju

sangat setuju
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ekonomi”. Yang dimana dari ke empat butir pernyataan tersebut rata-rata 

responden menjawab setuju dan sangat setuju. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan R4 dia tetap mengerjakan tugas dari dosen meskipun dari makul 

yang lain juga banyak tugas. Begitu pula dengan R17 yang menganggap 

tugas dari dosen adalah hal yang wajar untuk dikerjakan karena dengan tugas 

bisa membantu mengingat materi. Tanggung jawab dalam pembelajaran 

harus dimiliki oleh mahasiswa supaya kegiatan belajar bisa berjalan dengan 

baik. Ferry (2019) mengatakan bahwa proses pembelajaran akan 

berlangsung lancar dan baik jika masing-masing komponen menyadari tugas 

dan tanggung jawabnya. mahasiswa dituntut bertanggungjawab atas 

pendidikan yang mereka jalani, serta diarahkan untuk tidak terlalu 

tergantung pada dosen (Astawan et al., 2005). pentingnya menanamkan 

tanggungjawab pada siswa atas proses belajarnya sendiri. Didefinisikan oleh 

beberapa ahli antaranya, menurut Schunk dan Zimmerman (dalam Wahyuni, 

2019) didefinisikan sebagai proses belajar yang terjadi karena pengaruh dari 

pemikiran, perasaan, strategi, dan perilaku sendiri yang berorientasi pada 

pencapaian tujuan. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti menemukan beberapa temuan yaitu 

tingkat keaktifan mahasiswa pada mata kuliah matematika ekonomi selama 

pembelajaran daring termasuk kedalam kategori tinggi, keaktifan mahasiswa 

dipengaruhi oleh beberapa faktor mulai dari metode mengajar yang 

digunakan dosen, ketika perkuliahan sering memberi kuis atau tanya jawab 

untuk menambah poin dan pemberian tugas untuk pendalaman materi serta 

gaya mengajar yang menyenangkan dari dosen hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian dari Niamul Huda (2020) yang berjudul Penerapan Metode Tanya 

Jawab Sebagai Upaya Meningkatkan Keaktifan Siswa pada Mata Pelajaran 

Fiqih Kelas X IPA 3 MA Darussalam Krempyang Tanjunganom Nganjuk 
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pada penelitian ini dapat diketahui bahwa metode mengajar tanya jawab 

dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. 

Plat form schoology sebagai media pembelajaran dirasa sudah mencukupi 

kebutuhan perkuliahan daring akan tetapi alangkah lebih baik apabila dosen 

tetap mengadakan pertemuan melalui zoom atau google meet untuk 

menjelaskan materi kepada mahasiswa. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian dari Supratman & Purwaningtias (2018)  yang berjudul 

Pengembangan Media Pembelajaran E-Learning Berbasis Schoology pada 

penelitian ini dapat diketahui bahwa media digital berupa e-learning berbasis 

schoology menjadi penemuan pembelajaran buat pengajar & murid. 

Sehingga mampu membantu pengajar agar mempermudah saat sedang 

memberi pelajaran pada murid yang selama ini kurang bervariasi. Selain itu 

juga guna memotivasi murid untuk meningkatkan pembelajaran agar lebih 

menarik dan lebih semangat lagi lantaran e-learning berbasis schoology 

mempunyai banyak pilihan fitur yang akan disukai murid. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah 

dipaparkan dapat ditarik kesimpulan mengenai tingkat keaktifan mahasiswa pada 

mata kuliah matematika ekonomi selama pembelajaran daring berbasis schoology 

termasuk kedalam kategori tinggi. Hal ini karena mahasiswa rata-rata sudah 

memenuhi ke 6 indikator yaitu memperhatikan, inisiatif, percaya diri, kreatif, aktif, 

tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan hasil analisis kuisioner dan hasil analisis 

wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti. 
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