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MEDIA SOSIAL SCHOOLOGY

Schoology adalah Learning Management System (LMS) 

yang menyediakan layanan bagi user untuk membuat, 

mengatur, dan membagikan file.

E-learning ini 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. (Farmington, Schoology 2014).
Jeremy Friedman, Ryan 

Hwang, dan Tim Trinidad 

pada tahun 2007



Fitur Premium

Berbayar yang mencakup

keamanan tambahan, 

mensinkornasikan database 

yang ada di sekolah ke

schoology Fitur Gratis

memberikan 15Gb ruangan

untuk menguggah file untuk

100 murid.



Adapun fitur-fitur yang dimiliki oleh schoology

adalah sebagai berikut:

Courses (Kelas), yaitu fasilitas untuk membuat kelas mata

pelajaran, misal mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia dan 

lain sebagainya.

Groups (Kelompok), yaitu fasilitas untuk membuat kelompok

Resources merupakan (Sumber Belajar) dapat jg di gunakan untuk

membuat soal

Assignments, yaitu digunakan untuk mengumpulkan tugas-tugas ( 

upload file ).

Tests/Quizzes, yaitu digunakan untuk membuat atau melihat kuis

yang tersedia. Pada Tests/Quizzes ini terdapat beberapa jenis soal

yaitu pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, isian singkat, dan 

lain-lainselain itu dilengkapi dengan Symbol, Equation, dan Latex. 

Jadi semua jenis soal yang mengandung gambar, simbol, dan 

equation dapat ditulis di Schoolgy. Kelebihan soal online yang 

dimiliki oleh Schoolgy adalah kita tidak perlu memeriksa

pekerjaan siswa. Dan soal-soal itu (biasanya berbentuk tugas) bisa

dikerjakan di rumah, guru tinggal mengontrol dari jarak jauh.

Files/Links, yaitu berisi materi yang berupa file atau menuju

tautan tertentu.

Discussions, yaitu digunakan untuk tempat berdiskusi bersama

dalam satu course.

Albums, yaitu kumpulan foto-foto yang telah diupload.



langkah-langkah yang digunakan untuk membuat akun dan mengelola kelas dalam media social 

Schoology.

1. Pembuatan akun Klik website Schoology.Com

Klik Sign Up

http://schoology.com/


Pilih salah satu, disini saya akan pilih instructor dan akan muncul tampilan seperti di bawah

ini, Kemudian isi data diri dengan lengkap dan klik register

Elyas Djufri



Setelah anda selesai melakukan registrasi maka akun anda sebagai instructor/guru 

telah siap digunakan.



Untuk Student

Isikan Kode dari

Instructur



CARA IMPORT SOAL Ke SCHOOLOGY

1. Buka NotePad

2. Copy Paste Soal word ke Notepad dengan pilihan jawaban benar di tandai dengan tanda

(*)

3. Lalu buka https://ed.oc.edu/blackboardquizgenerator/

4. COPAS soal dari Notepad  ke Blackboard quiz

5. download question pool pada bagian bawah dan simpan dalam bentuk file zip

6. Buka akun schoology dengan mengklik course, lalu select my courses dan klik create 

pada bagian kanan layer anda

7. Berikan nama course dan isikan data lainnya dan klik create

8. Klik add materials dan pilih add test quiz, isikan data dan pilih create

9. Pada menu add questions pilih import test/quiz

10. Pilih blackboard 7.1-9.0

https://ed.oc.edu/blackboardquizgenerator/

