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EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN BERBANTUAN SCHOOLOGY 

PADA MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI FKIP UMS   
 

Abstrak 

 

Kondisi pendemi covid-19 membuat intitusi pendidikan harus melakukan 

perubahan dalam pembelajaran, dari pembelajaran tatapmuka ke pembelajaran 

online. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran 

online dengan Schoology pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS 

disaat pendemi. Metode penelitian menggunakan pendekatan evaluatif dengan 

model evaluasi CIPP. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pengelola prodi dan 

mahasiswa. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi 

teknik. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan model 

evaluasi CIPP yang terdiri Context, Input, Process, dan Product. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penyelenggaraan pembelajaran berbantuan Schoology pada 

Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP UMS berjalan dengan baik. Ditinjau 

dari komponen context, pembelajaran sudah sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan 

sasaran program studi akuntansi khususnya dan UMS pada umumnya. Ditinjau 

dari komponen input, menunjukkan bahwa dosen, kurikulum, sarana dan 

prasarana termasuk kategori baik. Ditinjau dari komponen proses, penggunaan 

metode, media, materi, dan waktu pembelajaran sudah berjalan baik. Ditinjau dari 

komponen produk, pembelajaran schoology berdampak positif terhadap 

peningkatan hasil belajar, peningkatan pengetahuan, wawasan, dan peningkatan 

kemampuan aplikasi teknologi informasi bagi mahasiswa. Efektifitas 

pembelajaran dapat ditingkatkan lagi dengan memaksimalkan pemanfaatan fitur-

fitur yang ada pada Schoology serta dapat dengan memadukan pertemuan secara 

syncronus. 
 

Kata Kunci: Schoology, efektivitas pembalajaran, evaluation research 

 

Abstract 

 

The purpose of this study was to describe the effectiveness of Schoology-assisted 

learning in accounting education students of FKIP UMS. This research is an 

evaluative research with the CIPP evaluation model. This research was conducted 

at the Accounting Education FKIP UMS Surakarta. Sources of data were obtained 

from observations, documentation, and interviews with resource persons, namely 

the Chairperson and Secretary of the Accounting Education Study Program FKIP 

UMS, as well as students. The data validity used source triangulation. The data 

analysis technique used the CIPP evaluation model consisting of Context, Input, 

Process, and Product. The results showed that: The implementation of Schoology-

assisted learning in the Accounting Education Study Program, FKIP UMS was 

running well. Judging from the context of the components, it is in accordance with 

the vision, mission, goals, and objectives of the accounting study program in 

particular and UMS in general, namely to become an Islamic Science and 

Technology Center for Education and Development and giving direction to 

change, developing science, technology and art as part of worship to Allah 
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(integrated), which has an impact on the realization of the main community, as 

well as optimizing IT for institutional management. In terms of the input 

component, it shows that the lecturers, curriculum, facilities and infrastructure are 

in good category. Judging from the process components, the use of methods, 

media, materials, and learning time has gone well. In terms of product 

components, Schoology learning has a positive impact on improving learning 

outcomes, increasing knowledge, insight, and increasing the ability of information 

technology applications for students. 

 

Keywords: Schoology, learning effectiveness, evaluation research 
 

 

1. PENDAHULUAN 

Penggunaan aplikasi dalam pembelajaran online semakin meningkat setelah 

Pandemi Covid 19 melanda Indonesia pada bulan Maret 2020. Penerapan 

social distancing sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran Covid-19 

memaksa negara untuk menutup kegiatan belajar di perguruan tinggi. Terjadi 

perubahan total pada sistem pembelajaran yang semula dilakukan secara tatap 

muka di kelas, berubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau secara 

daring/online. Pelaksanaan pembelajaran daring memerlukan dukungan 

perangkat seperti smartphone, laptop atau komputer yang dapat dipergunakan 

untuk mengakses informasi. Aplikasi pembelajaran juga menjadi kebutuhan 

utama dalam pembelajaran daring, misalnya kelas-kelas virtual menggunakan 

layanan Google Classroom, Edmodo, atau Schoology (Sadikin dan Hamidah, 

2020).  

Schoology merupakan jaringan sosial untuk sekolah menengah dan 

lembaga pendidikan tinggi yang difokuskan pada kerja sama, yang 

memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan berbagi konten 

akademis. Schoology juga dikenal sebagai sistem manajemen pembelajaran 

(LMS) atau sistem manajemen kursus (CMS), platform berbasis cloud yang 

menyediakan peralatan yang diperlukan untuk mengelola sebuah kelas online 

(Choirudin, 2017). Aplikasi Schoology juga memberikan akses pada guru dan 

siswa untuk presensi, pengumpulan tugas, latihan soal dan media sumber 

belajar yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun serta juga memberikan 

akses pada orang tua untuk memantau perkembangan belajar siswa di sekolah.  

Pembelajaran online berbasis aplikasi Schoology sudah diterapkan di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) sebelum adanya pendemi. 
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Penggunaan aplikasi Schoology di UMS awalnya digunakan untuk blended 

pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan efektiftas pembelajaran, 

tetapi dengan adanya pendemi aplikasi Schoology menjadi aplikasi utama 

untuk perkuliahan mahasiswa. Aplikasi Schoology digunakan dosen sebagai 

sarana untuk membagikan materi pembelajaran. File materi ajar, power point 

pembelajaran, dan video pembelajaran dibagikan dengan tujuan agar 

mahasiswa bisa mempelajarinya secara mandiri. Dosen juga melakukan 

diskusi serta pemberian tugas ke mahasiswa melalui aplikasi ini. 

Pembelajaran daring berbasis aplikasi Schoology tersebut tentunya 

memiliki keterbatasan-keterbatasan dibanding pembelajaran tatap muka, 

misalnya efektivitas transfer ilmu, kedisiplinan dan kesadaran mahasiswa 

untuk mengikuti kuliah online, konsentrasi yang mudah terganggu, kendala 

sinyal ataupun kuota, serta kendala lainnya. Ada kemungkinan saat proses 

pembelajaran berlangsung mahasiswa tidak langsung membuka Schoology 

tetapi membuka aplikasi lain sehingga konsentrasi terganggu. Hanya beberapa 

mahasiswa yang mendownload materi dan mempelajarinya, sedangkan yang 

lain hanya bersifat pasif dalam proses perkuliahan. Sehingga evaluasi terhadap 

pelaksanaan pembelajaran daring berbantuan Schoology perlu dilakukan. 

Arikunto dan Jabar (2009) menyatakan evaluasi program pendidikan tidak lain 

adalah supervisi pendidikan, yaitu upaya mengadakan peninjauan untuk 

memberikan pembinaan, yaitu mengumpulkan data yang tepat agar dapat 

dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat. Informasi yang 

diperoleh dari kegiatan evaluasi sangat berguna untuk pengambilan keputusan 

dan kebijakan lanjutan suatu program. Wujud dari hasil evaluasi adalah 

sebuah rekomendasi (decision marker).  

Hasil penelitian Bhakti (2017) menyatakan bahwa untuk mengetahui 

tercapai tidaknya tujuan pembelajaran maka perlu diadakan evaluasi. 

Informasi yang diperoleh dari evaluasi ini merupakan umpan balik terhadap 

model pembelajaran yang telah dilaksanakan dan umpan balik ini akan 

menjadi tolok ukur untuk memperbaiki dan meningkatkan model 

pembelajaran yang akan diterapkan selanjutnya. Hasil penelitian evaluasi 

terkait pembelajaran dengan Schoology dilakukan oleh Wakhidah dan Maftuh 
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(2018), yang menyatakan bahwa hasil pelaksanaan evaluasi pembelajaran e-

learning dosen sudah mampu menggunakan fitur dasar Learning Management 

System (LMS) Schoology. Mahasiswa mampu menggunakan fitur mengunduh 

materi dan mengunggah tugas. Tetapi keaktifan dosen dan mahasiswa masih 

kurang karena dosen masih menggunakan komunikasi secara langsung 

daripada melalui pembaruan kabar melalui LMS Schoology. Sedangkan 

penelitian Ariadhy, et al. (2020) menemukan bahwa kenyataan di lapangan 

ada sejumlah kendala dalam pengelolaan pembelajaran online yaitu terkait 

kesiapan guru dan siswa menggunakan aplikasi pembelajaran, kemudian akses 

terhadap jaringan internet karena tidak semua wilayah memiliki kualitas 

jaringan internet yang baik, dan tingginya kebutuhan kuota internet. Selain itu 

dosen kesulitan dalam mengelola mahasiswa dan kesulitan menetapkan sistem 

penilaian yang obyektif.  

Kondisi pendemi yang membuat perubahan pelaksanaan pembelajaran 

secara mendadak membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

evaluasi terhadap efektivitas penerapan Schoology sebagai media bantuan 

dalam pembelajaran mahasiswa di Pendidikan Akuntansi FKIP UMS. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas pembelajaran 

berbantuan Schoology pada mahasiswa yang dapat digunakan sebagai dasar 

dalam pelaksanaan pembelajaran dikemudian. 

 

2. METODE  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian evaluatif dengan menggunakan pendekatan 

CIPP (contect, input, process, and product). Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Ketua program studi, 

sekretaris program studi dan mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS. 

Pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Teknik 

keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan trianggulasi teknik. Data yang 

diperoleh dari hasil wawancara dicek kebenarannya dengan data yang diperoleh dari 

hasil observasi dan dokumentasi, sehingga data dan informasi yang diperoleh telah 

teruji kebenarannya dan valid. Selain itu hasil wawancara juga di cek antara hasil dari 

narasumber satu dengan lainnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif yang diarahkan untuk menjawab empat 



5 

 

langkah penelitian evaluatif dengan model evaluasi CIPP yang terdiri Context, Input, 

Process, dan Product. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil  

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran 

berbantuan schoology pada Pendidikan Akuntansi FKIP UMS 

menunjukkan bahwa dalam lingkup evaluasi CIPP hasilnya dijelaskan 

sebagai berikut: 

3.1.1 Analisa Contex 

Ditinjau dari aspek contex (konteks), latar belakang 

digunakannya aplikasi schoology pada perkuliahan adalah sebagai 

wujud inovasi pembelajaran yang diselenggarakan UMS sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS, untuk membiasakan mahasiswa sebagai calon 

guru agar lebih akrab dengan perkembangan teknologi informasi yang 

semakin maju, dan sesuai dengan misi UMS yang berupaya menjadi 

Pusat Pendidikan dan Pengembangan IPTEKS yang Islami dan 

memberi arah perubahan.  

Aspek latar belakang menganalisis analisa kebutuhan, dasar 

hukum, serta tujuan dan sasaran diselenggarakannya pembelajaran 

berbantuan schoology. Analisa kebutuhan terhadap pembelajaran 

berbantuan schoology adalah urgensi penyelenggaraan pembelajaran 

online di masa Pandemi Covid 19 yang membuat pembelajaran tidak 

dapat dilaksanakan secara tatap muka. Penerapan social distancing 

sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran COVID-19 berpengaruh 

terhadap perubahan sistem pembelajaran atau proses pembelajaran 

yang semula dilakukan secara tatap muka di kelas, kemudian 

dilakukan secara jarak jauh atau secara daring/online. Pelaksanaan 

program pembelajaran online berbantuan Schoology adalah untuk 

mengatasi permasalahan pendidikan yang terkendala dilarangnya 

pembelajaran tatap muka.  
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Berdasarka dokumentasi, dasar hukum Pendidikan Akuntansi 

FKIP UMS menyelenggarakan pembelajaran berbasis Schoology 

antara lain: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 

19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Surat Edaran 

(SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa 

Darurat Penyebaran Cornavirus Disease (Covid-19), Surat Keputusan 

Bersama (SKB) 4 Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 

Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri 

Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 

2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), 

dan Surat Edaran Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta nomor 

197/A.2 – VIII/BR/III/2020 tentang dampak virus Corona. Pimpinan 

UMS mengimbau kepada seluruh dosen dan mahasiswa untuk 

memaksimalkan perkuliahan dalam bentuk daring dengan 

menggunakan aplikasi Schoology atau lainnya. 

Tujuan umum pembelajaran berbantuan schoology di Program 

Studi Pendidikan Akuntansi FKIP UMS adalah untuk mendukung 

proses pembelajaran berbasis IPTEK dan mengatasi terkendalanya 

pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid 19. Sedangkan 

tujuan khusus adalah agar mahasiswa dapat dengan mudah 

mendapatkan materi dan mempelajarinya terlebih dahulu sehingga saat 

proses pembelajaran mahasiswa sudah siap untuk mengikuti 

pembelajaran. Sasaran yang hendak dicapai dari penerapan 

pembelajaran berbantuan Schoology di Program Studi Pendidikan 

Akuntansi FKIP UMS adalah seluruh sivitas akademi (dosen dan 

mahasiswa) di lingkungan Pendidikan Akuntansi pada khususnya dan 

seluruh UMS pada umumnya. 

 

3.1.2 Analisa Input 
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Evaluasi input meliputi: Kompetensi dosen (penguasaan 

teknologi informasi, pelaksanaan diklat untuk dosen), kompetensi 

mahasiswa (pemetaan kompetensi peserta, kemampuan awal 

mahasiswa tentang IPTEK), kurikulum (kesesuaian kurikulum dengan 

tujuan dan sasaran program, materi yang berkualitas dan memenuhi 

standar), sarana prasarana (sarana yang sesuai dengan kebutuhan 

program, kualitas sarana dan prasarana), serta administrasi data 

(informasi yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan/program). 

Aspek kompetensi dosen berkaitan dengan penguasaan dosen 

terhadap teknologi informasi, khususnya aplikasi Schoology yang 

sudah baik. Dosen mampu menggunakan fitur-fitur standard, mampu 

membuat kelas virtual, mampu meng-upload materi, membuat 

tugas/assignment, mengelompokkan kriteria tugas, dan melakukan 

penilaian. Kegiatan pelatihan penggunaan Schoology ke dosen juga 

dilakukan oleh Universitas. UMS telah jauh hari mempersiapkan 

pembelajaran Schoology ini sebelum pendemi, pada tahun 2017 sudah 

diadakan pelatihan dan pelaksanaan pembelajaran dengan Schoology.  

Aspek kompetensi mahasiswa menunjukkan bahwa seluruh 

mahasiswa UMS umumnya dan pendidikan akuntansi khususnya 

sudah familier dengan peralatan elektronik seperti komputer, laptop, 

ataupun smartphone yang bisa digunakan untuk pembelajaran 

Schoology. Mahasiswa juga sudah memahami pembelajaran dengan 

Schoology. Hasil observasi terlihat mahasiswa sangat lancar dalam 

menggunakan fitur-fitur dalam aplikasi Schoology.  

Aspek kurikulum menunjukkan bahwa kurikulum di Progdi 

Pendidikan Akuntansi FKIP UMS telah disesuaikan perkembangan 

media dan teknologi yang dapat mendukung metode, teknik dan proses 

pembelajaran, sehingga diharapkan lulusan Pendidikan Akuntansi 

nanti dapat mengikuti perkembangan IPTEKS di masa mendatang. 

Materi kuliah yang diajarkan di pendidikan akuntansi sudah bagus dan 

lengkap, kualitas materi bagus dan disediakan modul dalam bentuk 

softfile di laman Schoology.  
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Aspek sarana prasarana program pembelajaran berbantuan 

Schoology menunjukkan bahwa sarana yang dibutuhkan adalah 

berbasis teknologi informasi, seperti komputer, laptop, atau 

smartphone. Sedangkan sarana dan prasarana untuk menunjang 

pembelajaran berbasis Schoology di Program Studi Pendidikan 

Akuntansi FKIP UMS sudah baik. Sarana yang disediakan oleh pihak 

UMS adalah adanya lembaga Learning Center dan Biro Teknologi 

Informasi yang mendukung terselenggaranya pembelajaran daring.  

Aspek pengelolaan informasi menunjukkan bahwa pengelolaan 

informasi akademik dalam mendukung program pembelajaran 

berbantuan Schoology adalah melalui sistem informasi akademik 

(Siakad) online di situs https://akademik.ums.ac.id dan 

https://star.ums.ac.id. Layanan informasi akademik ini adalah suatu 

bentuk pelayanan yang diberikan oleh kampus bagi mahasiswa dan 

dosen untuk mendapatkan informasi di bidang akademik.  

3.1.3 Analisa Proses 

Analisa proses yang dievaluasi dalam program pembelajaran 

berbantuan Schoology meliputi strategi pelaksanaan program, kinerja 

dosen, kemampuan mahasiswa, serta penjadwalan dan evaluasi 

pembelajaran. Aspek strategi pelaksanaan program pembelajaran 

berbantuan Schoology menunjukkan bahwa strategi yang digunakan 

dosen pada pembelajaran berbantuan Schoology adalah student 

centered learning. Aktivitas pembelajaran yang berpusat pada 

mahasiswa. Mahasiswa dituntut untuk aktif dan bertanggung jawab 

terhadap pembelajarannya sendiri.  

Aspek kinerja dosen dalam pembelajaran berbantuan Schoology 

menunjukkan bahwa dosen mempunyai kinerja yang bagus. Dosen 

mampu menguasai materi, selalu hadir tepat waktu di setiap pertemuan 

virtual serta disiplin dalam menyajikan materi dan menjawab 

pertanyaan mahasiswa. Dosen memberikan materi kuliah dengan 

cukup jelas dan mudah dimengerti. Aspek kemampuaan mahasiswa 

pada program pembelajaran berbantuan Schoology menunjukkan 

https://akademik.ums.ac.id/
https://star.ums.ac.id/
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bahwa kemampuan mahasiswa dalam penguasaan teknologi informasi 

sudah baik namun penguasaan materi masih perlu ditingkatkan dengan 

lebih banyak belajar secara mandiri. Mahasiswa dapat mempelajari dan 

mengembangkan materi tidak hanya dari satu sumber, melainkan 

belajar dari berbagai sumber agar materi kuliah lebih mudah dikuasai. 

Aspek penjadwalan program pembelajaran berbantuan 

Schoology, khususnya pada saat pandemi Covid 19 ini mulai 

dilaksanakan pada bulan Maret 2020. Seiring dengan himbauan 

Kemendikbud untuk meniadakan pembelajaran tatap muka, maka 

kegiatan perkuliahan daring. Ditinjau dari jadwal perkuliahan tidak 

terdapat permasalahan yang mengganggu, semua sesuai dengan jadwal 

yang telah ditentukan. Aspek evaluasi pada pembelajaran berbantuan 

dilaksanakan dengan memberikan kuis ataupun tugas bagi mahasiswa.  

3.1.4Analisa Product 

Analisa produk pada program pembelajaran berbantuan 

Schoology adalah pada dampak yang ditimbulkan program yang 

menunjukkan adanya dampak positif yaitu adanya peningkatan hasil 

belajar, persentase kelulusan tinggi, peningkatan pengetahuan, 

wawasan, dan peningkatan kemampuan aplikasi teknologi informasi 

bagi mahasiswa. 

Program pembelajaran berbantuan Schoology meningkatkan 

interaksi pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh online yang dirancang 

dan dilaksanakan secara cermat dapat meningkatkan kadar interaksi 

pembelajaran antara pembelajar dengan materi pembelajaran, 

pembelajar dengan pengajar, dan antara pembelajar dengan pembelajar 

lainnya. Dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh online, pembelajar 

yang terpisah dari pembelajar lainnya dan juga terpisah dari pengajar 

akan merasa lebih leluasa atau bebas mengungkapkan pendapat atau 

mengajukan pertanyaan karena tidak ada pembelajar lainnya yang 

secara fisik mengamati dirinya.  

Secara keseluruhan hasil evaluasi model CIPP menghasilkan 

kesimpulan bahwa penyelenggaraan pembelajaran berbantuan Schoology 
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pada Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP UMS sudah berjalan 

dengan baik. Ditinjau dari komponen context, sudah sesuai dengan visi, 

misi, tujuan, dan sasaran program studi akuntansi khususnya dan UMS 

pada umumnya, yaitu menjadi Pusat Pendidikan dan Pengembangan 

IPTEKS yang Islami dan memberi arah perubahan, mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni sebagai bagian dari ibadah kepada Allah 

(integrated) yang memberi impak terwujudnya masyarakat utama, serta 

mengoptimalkan IT untuk pengelolaan lembaga. 

Ditinjau dari komponen input, menunjukkan bahwa dosen, 

kurikulum, sarana dan prasarana sudah kategori baik. Ditinjau dari 

komponen proses, penggunaan metode, media, materi, dan waktu 

pembelajaran sudah berjalan baik. Ditinjau dari komponen produk, 

pembelajaran Schoology berdampak positif terhadap peningkatan hasil 

belajar, persentase kelulusan tinggi, peningkatan pengetahuan, wawasan, 

dan peningkatan kemampuan aplikasi teknologi informasi bagi mahasiswa. 

3.2 Pembahasan 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa latar belakang 

diselenggarakannya pembelajaran berbantuan Schoology adalah untuk 

menyesuaikan pembelajaran dengan IPTEK dan mengatasi kendala 

dilarangnya pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid 19 saat ini. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Jamil, dkk (2018) bahwa konteks dan 

latar belakang indikator sebuah program terkait dengan rencana strategis 

dari daerah/negara untuk mendukung kompetensi keahlian terkait 

multimedia. Menurut Bhakti (2017) bahwa penilaian konteks meliputi 

profil, latar belakang program pembelajaran, faktor geografis-demografis, 

dan latar belakang sosial ekonomi dan pendidikan orang tua siswa. 

Informasi yang dikumpulkan digunakan sebagai dasar dalam pertimbangan 

sebuah program. Berkaitan dengan pendapat Jamil tersebut, latar belakang 

diselenggarakannya pembelajaran berbantuan Schoology adalah untuk 

menyesuaikan pembelajaran dengan IPTEK dan mengatasi kendala 

dilarangnya pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid 19 saat ini. 
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Dalam pembeljaran online fasilitas hardware berupa perangkat 

komputer dan software belupa aplikasi menjadi kebutuhan utama yang 

harus dimiliki dan dikuasai oleh mahasiswa. Tersedianya sarana dan 

prasarana yang memadai (termasuk aplikasi komputer sebagai media 

pembelajaran) tentunya sangat membantu dalam proses pelaksanaan 

pembelajaran (Jamil, dkk., 2018). Menurut Munir (2009) fasilitas yang 

tersedia dalam teknologi online learning dan berbagai software yang terus 

berkembang turut membantu mempermudah pengembangan materi 

pembelajaran elektronik. Pengetahuan dan keterampilan untuk 

pengembangan materi pembelajaran secara elektronik perlu dikuasai 

terlebih dahulu oleh pengelola, dosen, dan mahasiswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran secara online. Harus ada komitmen dari pengajar untuk 

secara teratur memantau proses kegiatan pemmbelajaran dan memotivasi 

mahasiswa dalam melakukan pembelajaran secara mandiri. 

Schoology sebagai salah satu Learning Management System (LMS) 

memberikan kesempatan pengajar untuk membuat dan menyajikan materi 

pembelajaran, memantau partisipasi peserta didik, dan menjaga aktivitas 

dan kemajuan peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Pembelajaran berbantuan Schoology yang dilakukan di Pendidikan 

Akuntansi FKIP UMS mempergunakan pendekatan learner centered, 

dimana pembelajar menjadi “pusat“ dalam suatu proses pembelajaran. 

Pengajar berperan sebagai pemberi kemudahan dalam pembelajaran yang 

membantu mengarahkan pembelajar atau mengembangkan materi 

pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan pedoman yang bersifat 

luwes sehingga pengajar dan pembelajar tidak kaku pada materi 

pembelajaran yang ada namun aktif, kreatif, dan inovatif 

mengembangkannya (Munir, 2009). 

Kaitannya dengan pembelajaran daring berbasis Schoology, 

mahasiswa sebagai pembelajar merupakan subyek belajar yang tidak 

hanya menerima materi pembelajaran dari pengajar, melainkan juga 

mampu mengembangkan materi pembelajarannya itu secara mandiri, di 

mana saja bukan hanya di kelas dan kapan saja bukan hanya waktu belajar 
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di kelas. Dengan demikian pembelajaran yang didominasi pengajar 

(teacher centered learning) berubah ke pembelajaran yang berpusat pada 

aktivitas fisik, mental, sosial, dan berpikir pembelajar (learned/student 

centered learning). Pembelajaran dilakukan melalui pendekatan belajar 

sambil berbuat atau melakukan (learningby doing). Strategi pembelajaran 

Schoology di Pendidikan Akuntansi FKIP UMS berorientasi kepada 

pembelajaran secara aktif. Strategi belajar aktif membantu pembelajar 

untuk mempelajari sesuatu lebih baik, mudah, dan efektif karena 

didasarkan pada cara bagaimana proses belajar. Proses pembelajaran 

bukan lagi pembelajar diarahkan pengajar, namun pembelajar belajar 

mempelajari berbagai informasi atau pengetahuan secara terus menerus 

dan berkesinambungan selama hayatnya. Pembelajar belajar, saling 

belajar, bukan hanya dari pengajar melainkan juga dari pembelajar 

lainnya, atau dari sumber belajar yang lain. 

Pembelajaran dengan Schoology di Pendidikan Akuntansi FKIP 

UMS sangat efektif dalam berinteraksi dengan mahasiswa yang menyebar 

dari berbagai daerah. Sejalan dengan pendapat Munir (2009) bahwa 

penggunaan e-learning untuk pembelajaran jarak jauh berbasis online 

memiliki beberapa kelebihan, yaitu meningkatkan interaksi pembelajaran, 

mempermudah interaksi pembelajaran dari mana dan kapan saja, memiliki 

jangkauan yang lebih luas, serta mempermudah penyempurnaan dan 

penyimpanan materi pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh online yang 

fleksibel dari segi waktu dan tempat, menjadikan jumlah pembelajar yang 

dapat dijangkau kegiatan pembelajaran melalui online learning semakin 

banyak dan terbuka secara luas bagi siapa saja yang membutuhkannya. 

Ruang, tempat, dan waktu tidak lagi menjadi hambatan. Siapa saja, di 

mana saja, dan kapan saja, seseorang dapat belajar melalui interaksinya 

dengan sumber belajar yang telah dikemas secara elektronik dan siap 

diakses melalui online learning.  

Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa program pembelajaran 

berbantuan Schoology mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan 

materi pembelajaran. Materi pembelajaran online dapat dibuat dengan 
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cepat dan mudah. Untuk menguasai penggunaan aplikasi Schoology yang 

akan digunakan dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui pelatihan 

yang diadakan oleh Universitas. Pengajar diberi kebebasan menunjukkan 

keterampilan mengajar dengan caranya sendiri, mampu mengelola dan 

menguasai lingkungan pembelajarannya. Prodi melalukan monitoring dan 

evaluasi kegiatan pembelajaran dengan Schoology agar kegiatan 

pembelajaran tetap bermutu sesuai tujuan yang hendak dicapai.   

Secara keseluruhan hasil evaluasi program dengan model CIPP 

menunjukkan bawa penyelenggaraan pembelajaran berbantuan Schoology 

pada Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP UMS sudah berjalan 

dengan baik. Model evaluasi Contex, Input, Proses, dan Produk 

merupakan pendekatan evaluasi terhadap proyek pembelajaran yang dapat 

membantu merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan 

penyedia layanan pendidikan (universitas) dan penerima layanan 

pendidikan (mahasiswa) (Zhang, 2011). Pendekatan evaluasi ini 

menumbuhkan adanya pemahaman dan hubungan yang baik antara pihak 

universitas dan mahasiswa untuk bekerja sama dalam meningkatkan mutu 

penyelenggaraan pendidikan. 

 

4. PENUTUP 

Penyelenggaraan pembelajaran berbantuan Schoology pada Program Studi 

Pendidikan Akuntansi FKIP UMS sudah berjalan dengan baik. Ditinjau dari 

komponen context, sudah sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran 

program studi pendidikan akuntansi khususnya dan UMS pada umumnya. 

Ditinjau dari komponen input, menunjukkan bahwa dosen, kurikulum, sarana 

dan prasarana termasuk kategori baik. Ditinjau dari komponen proses, 

penggunaan metode, media, materi, dan waktu pembelajaran sudah berjalan 

baik. Ditinjau dari komponen produk, pembelajaran schoology berdampak 

positif terhadap peningkatan hasil belajar, peningkatan pengetahuan, 

wawasan, dan peningkatan kemampuan aplikasi teknologi informasi bagi 

mahasiswa. 
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Peningkatan mutu pembelajaran dengan Schoology dapat dilakukan 

dengan mengembangkan pengetahuan dosen ataupun literasi terhadap 

teknologi informasi, khususnya memanfaatkan seluruh fitur-fitur Schoology 

agar pembelajaran dapat berjalan lebih menarik. Pembelajaran Schoology akan 

lebih maksimal jika ditambahkan pertemuan secara Syncronus, sehingga 

mahasiswa juga menerima penjelasan secara langsung dari materi yang telah 

di upload di Schoology. 
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