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Abstrak
Kemajuan teknologi informasi memberikan manfaat yang besar bagi mahasiswa sebagai
pembelajar bahasa untuk dapat mengembangkan kemampuan bahasa Inggris secara
mandiri melalui pembelajaran mandiri (self-regulated learning). Penelitian ini berusaha
mengidentifikasi profil penggunaan teknologi media digital dalam pembelajaran bahasa
Inggris mandiri mahasiswa di tiga program studi berbeda, yaitu Bahasa Inggris, Ilmu
Pendidikan, dan Manajemen. Selain itu, penelitian ini juga berusaha menganalisa apakah
terdapat perbedaan profil penggunaan teknologi media dalam pembelajaran bahasa
Inggris secara mandiri. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang
melibatkan mahasiswa program studi bahasa Inggris, manajemen, dan pendidikan di
beberapa perguruan tinggi di Medan sebagai subjek penelitian. Dengan teknik random
sampling, sebanyak 173 orang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini (bahasa
Inggris 58 orang, manajemen 57 orang, dan pendidikan 58 orang). Data dikumpulkan
dengan cara menyebarkan kuesioner secara daring menggunakan Google Form. Data
yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisa statistic deskriptif.
Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan
teknologi media dalam memfasilitasi pembelajaran bahasa Inggris secara mandiri pada
ketiga grup responden (Bahasa Inggris, Ilmu Pendidikan, dan Manajemen) masih
tergolong rendah. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada
perbedaan profil penggunaan teknologi media di antara ketiga grup responden (Bahasa
Inggris, Ilmu Pendidikan, dan Manajemen) dalam memfasilitasi pembelajaran bahasa
Inggris secara mandiri.
Katakunci
digital

: pembelajaran bahasa Inggris, pembelajaran mandiri, teknologi media
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Abstract
The advancement of information technology provides great benefits for students as
language learners in developing their English language skills independently through selfregulated learning. This study attempts to identify the profile of the use of digital media
technology in facilitating English learning of students in three different study programs
(English, Education, and Management programs). In addition, this study also tries to
analyze if there is differences in the profile of the use of media technology in facilitating
self-regulated learning of the English learners. This research was a descriptive
quantitative study. The students of English, Education, and Management study
programs at several universities in Medan served as research subjects. By using random
sampling technique, as many as 173 people participated as samples in this study (58
English students, 57 Management students, and 58 Education students). Data was
collected by administering online questionnaires using Google Form. The data obtained
were then analyzed using descriptive statistical analysis. Based on the results of data
analysis, this study concludes that the use of media technology in facilitating selfregulated English learning in the three groups of respondents (English, Education, and
Management programs) is still relatively low. In addition, the results of the study also
show that there is no difference in the profile of the use of media technology among the
three groups of respondents (English, Educational Sciences, and Management) in
facilitating self-regulated English learning.
Keywords
technology

: English language learning, self-regulated learning, digital media

Pendahuluan
Bahasa Inggris telah menjadi bahasa
dengan jumlah penutur terbanyak di
seluruh dunia. Saat ini bahasa Inggris
telah menjadi bahasa resmi di 83 negara
dan digunakan di lebih dari 180 negara
di seluruh dunia (Wang, Schwab, Fenn,
& Chang, 2013). Tingginya jumlah
penutur inilah yang menjadikan salah
satu alasan bahasa Inggris digunakan
dalam berbagai kegiatan akademik,
bisnis, dan sosial di forum-forum global.
Kedudukan bahasa Inggris ini juga
pulalah yang menjadikan bahasa Inggris
sebagai bahasa yang dianggap penting
untuk dikuasai oleh banyak orang.
Untuk menghadapi laju pertumbuhan
globalisasi yang saat ini terjadi dengan
sangat cepat, bahasa Inggris telah
diajarkan sejak dini di hampir seluruh
non-English speaking countries. Di
Indonesia sendiri, pembelajaran bahasa
Inggris sudah dimulai sejak pendidikan
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dasar. Pemerintah juga mewajibkan
agar pembelajaran bahasa Inggris
dipelajari hingga di jenjang pendidikan
sekolah akhir. Bahasa Inggris juga saat
ini menjadi mata kuliah wajib di banyak
perguruan tinggi di Indonesia.
Akan tetapi, walaupun bahasa Inggris
telah dipelajari dalam jangka waktu
yang lama, kemampuan bahasa Inggris
masyarakat Indonesia masih tergolong
rendah. EF English Proficiency Index
menunjukkan bahwa Indonesia berada
pada posisi 80 dari 112 negara yang
disurvey, dengan kategori rata-rata
rendah. Rendahnya penguasaan bahasa
Inggris ini disebabkan oleh berbagai
faktor
yang
menyebabkan
permasalahan ini menjadi cukup
kompleks
untuk
diselesaikan,
diantaranya kualifikasi dan tingkat
kecapakan
bahasa
(language
proficiency) guru bahasa Inggris sendiri
yang juga masih cukup rendah
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(Sulistiyo, 2016; Renandya, Hamied,
Nurkamto,
2018).
Selain
itu,
Poedjiastutie, Akhyar, Hidayati, & Gasmi
(2018) menyatakan bahwa kurikulum
juga
mengambil
bagian
dalam
ketidakberhasilan pembelajaran bahasa
Inggris di Indonesia.
Perkembangan teknologi saat ini
sepertinya dapat menjadi salah satu
alternatif yang dapat mengatasi
permasalahan dalam pembelajaran
bahasa Inggris di Indonesia. Saat ini, ada
banyak sekali sumber belajar di Internet
dan berbagai aplikasi belajar bahasa
Inggris yang tersedia dan mampu
membantu
pembelajar
untuk
meningkatkan kemampuan berbahasa
Inggris mereka. Ketersediaan sumber
belajar di Internet ini juga mampu
menjadikan siswa untuk menjadi
pembelajar yang mandiri, yang tidak
hanya bergantung pada waktu-waktu
belajar di ruangan kelas.
Permasalahan
yang
kompleks
mengakibatkan kita tidak hanya dapat
secara
penuh
mengandalkan
pembelajaran bahasa Inggris hanya
melalui pendidikan formal di sekolah.
Pembelajar bahasa Inggris diharapkan
tidak hanya menggunakan kesempatan
di sekolah untuk meningkatkan
kemampuan mereka dalam berbahasa
Inggris. Saat ini, dengan semakin
berkembangnya teknologi informasi dan
kecepatan informasi di Internet,
pembelajar bahasa juga diharapkan
mampu menggunakan sumber belajar
tersebut
untuk
memfasilitasi
pembelajaran bahasa. Akan tetapi,
kesempatan itu mungkin tidak dapat
dimanfaat secara optimal jika tidak
didukung dengan strategi belajar yang
tepat. Oleh karena itu, penting bagi
pembelajar bahasa untuk mampu
meregulasi diri mereka menjadi
pembelajar bahasa yang mandiri
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dengan memanfaat kemajuan teknologi
informasi.
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
mengidentifikasi profil penggunaan
media digital dalam memfasilitasi
pembelajaran bahasa Inggris secara
mandiri (dengan self-regulated learning
strategy). Penelitian ini berusaha
menganalisa
apakah
terdapat
perbedaan penggunaan media dalam
memfasilitasi pembelajaran bahasa
Inggris mahasiswa dari tiga program
studi yang berbeda, yaitu Bahasa
Inggris,
Ilmu
Pendidikan,
dan
Manajemen.
Tinjauan Pustaka
Perkembangan teknologi, khususnya
teknologi informasi, yang berkembang
dengan sangat pesat saat ini
memberikan keuntungan yang sangat
besar bagi para pembelajar, khususnya
pembelajar bahasa. Kemudahan akses
terhadap berbagai sumber belajar yang
tersedia di Internet dapat dicapai di
mana saja selama koneksi Internet
tersedia. Selain itu, banyak pula materi
yang tersedia dapat diunduh tanpa
harus mengeluarkan uang, sehingga
dapat membantu siswa ketika hendak
mempelajari kembali topik-topik yang
kurang dipahami atau ingin dipelajari
kembali.
Kemudahan-kemudahan
tersebut tentunya akan sangat mampu
memfasilitasi
para
pembelajar,
khususnya pembelajar bahasa Inggris,
untuk
dapat
mengembangkan
kemampuan berbahasa Inggris secara
mandiri.
Pembelajaran mandiri atau yang lebih
dikenal dengan self-regulated learning
merupakan strategi belajar yang
mengedepankan kemandirian siswa
tidak hanya dalam mengonstruksi ilmu
pengetahuan, tetapi juga memilih,
mengatur,
memonitor,
dan
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mengevaluasi
ilmu
pengetahuan
tersebut. Lebih lanjut lagi, Daumiller
dan Dresel (2019) berpendapat bahwa
self-regulated learning terdiri atas
sekumpulan usaha yang coba dilakukan
siswa
untuk
memulai,
mempertahankan,
dan
mengubah
kognitif, afektif, dan perilaku yang
secara
tersistematis
berorientasi
terhadap capaian belajar. Dengan kata
lain, siswa yang mengimplementasikan
pembelajaran mandiri (SRL) mengetahui
dan memiliki satu tujuan belajar yang
jelas yang ingin dicapai, yang
menjadikan siswa tersebut menerapkan
sejumlah
usaha-usaha
yang
tersistematis untuk mencapai tujuan
belajar tersebut. Segala usaha-usaha
tersebut tentunya tidak hanya dilakukan
secara berkesadaran, tetapi juga
dirancangkan agar dapat sesuai dengan
capaian yang diharapkan.
Menurut Zimmerman (1986), siswa
yang
menerapkan
self-regulated
learning, pada umumnya akan juga
menerapkan strategi belajar tingkat
tinggi (high-order learning strategy)
yang digunakan untuk merencanakan,
memonitor, merefleksikan, dan/ atau
mengevaluasi proses belajar yang telah
dilalui. Yang mengendalikan seluruh
proses belajar dan usaha-usaha
tersebut, bukanlah pihak di luar si
pembelajar tersebut, tetapi pembelajar
tersebutlah yang mengendalikan dirinya
sendiri untuk dapat mencapai hasil
belajar yang diinginkan.
Di dalam pembelajaran mandiri,
keaktifan
siswa
menjadi
kunci
keberhasilan pencapaian tujuan belajar
tersebut. Siswa tidak hanya secara aktif
mencari informasi atau sumber-sumber
belajar dan tidak bergantung dengan
sumber belajar yang disediakan oleh
guru, tetapi juga harus secara aktif
mampu menentukan aktivitas-aktivitas
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yang perlu untuk dilakukan selanjutnya
dan mengevaluasi apakah informasi
yang diperoleh tersebut relevan untuk
diri mereka sendiri. Selain itu,
pembelajar mandiri juga dikatakan
harus mampu secara aktif dan
berkesinambungan
memonitor
keefektifan strategi belajar yang
diterapkan
serta
pemahamannya
terhadap
topik-topik
pelajaran
(Daumiller & Dresel, 2019).
Lebih lanjut lagi, Zimmerman (1998)
manyatakan 3 fase yang menjadi
pembelajaran secara mandiri dapat
berhasil, yaitu ramalan (forecast),
kontrol eksekusi (execution control),
dan refleksi diri (Self-reflection).
Sementara itu, berangkat dari 3 fase
tersebut, Yot-Domínguez & Marcelo
(2017) mengkategorikan penggunaan
teknologi media dalam memfasilitasi
pembelajaran
mandiri
kedalam
beberapa faktor. Faktor yang pertama
adalah berbagi informasi (share
information). Faktor ini digambarkan
melalui perhatian pembelajar untuk
menyiarkan atau menyebarluaskan dan
membagikan berbagai hal yang mereka
persiapkan untuk kelas bahasa mereka.
Faktor yang kedua adalah kehadiran
aktif (active presence). Faktor ini
digambarkan sebagai strategi yang
dilakukan siswa untuk memfasilitasi
pembelajaran mereka bukan hanya
melalui materi-materi yang tersedia di
laman di Internet, tetapi juga melalui
berbagai diskusi di berbagai jejaring
sosial virtual yang tentunya dilakukan
untuk memfasilitasi pembelajaran.
Faktor
yang
keempat
adalah
penggunaan
dangkal
dengan
pemrosesan informasi yang terbatas
(superficial use with limited information
processing). Pada faktor ini, siswa
menggunakan ensiklopedia maupun
kamus daring ketika mereka butuh
untuk melihat definisi atau konsep
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tertentu. Faktor 5 adalah perluasan dan
informasi mendalam (expansion and indepth
information).
Faktor
itu
memberikan gambaran sikap siswa yang
proaktif, yang tidak hanya bergantung
pada informasi atau materi pelajaran
yang mereka terima dari guru di
sekolah. Untuk memperluas informasi
terbatas yang mereka peroleh tersebut,
siswa menggunakan berbagai sumber
belajar baik dalam bentuk video, blog,
atau presentasi yang tersedia di
Internet. Faktor yang selanjutnya adalah
monitoring
dan
umpan
balik
(monitoring and feedback). Tidak
seperti faktor-faktor lainnya, faktor ini
meliputi
berbagai strategi yang
melibatkan
pendengaran.
Melalui
pendengaran, siswa diharapkan mampu
memutar ulang materi-materi baik yang
mereka dengar sebelumnya ataupun
materi yang mereka persiapkan untuk
dapat diulas kembali, sehingga mampu
memperdalam pemahaman mereka
terhadap topik tertentu. Berikutnya
adalah pengelolaan personal (personal
management). Dalam hal pengelolaan
personal, siswa tidak hanya mampu
mengelola informasi yang diperlukan,
tetapi juga mampu mengelola waktu
mereka dalam belajar. Selanjutnya
adalah faktor evaluasi diri (selfevaluation). Evaluasi diri merupakan
strategi
yang
dilakukan
untuk
memampukan siswa merenungkan
materi yang telah dipelajari, apakah
strategi belajar yang digunakan efektif
atau tidak. Faktor yang terakhir adalah
pembelajaran kolaboratif (collaborative
learning). Faktor ini merujuk pada
dukungan
sosial
pada
strategi
pembelajaran mandiri. Dimana siswa
secara
aktif
berkolaborasi
dan
berinteraksi dengan teman sekelas
untuk
dapat
saling
mendukung
tercapainya tujuan belajar.
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Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian
kuantitatif deskriptif untuk menganalisa
penggunaan sumber belajar digital
dalam memfasilitasi strategi belajar
mandiri dalam pembelajaran bahasa
Inggris. Adapun yang menjadi subjek
dalam penelitian ini adalah mahasiswa
program
studi
bahasa
Inggris,
manajemen,
dan
pendidikan
di
beberapa perguruan tinggi di Medan.
Dengan teknik random sampling,
sebanyak 173 orang dijadikan sebagai
sampel dalam penelitian ini (bahasa
Inggris 58 orang, manajemen 57 orang,
dan pendidikan 58 orang). Data
dikumpulkan dengan cara menyebarkan
kuesioner secara daring menggunakan
Google Form. Responden hanya mengisi
kuesioner sebanyak satu kali dan tidak
diperbolehkan
untuk
mengedit
tanggapan mereka.
Kuesioner yang digunakan merupakan
adaptasi dari kuesioner strategi belajar
mandiri dalam memanfaatkan teknologi
yang
dikembangkan
oleh
YotDomínguez
&
Marcelo
(2017).
Kuesioner
ini
digunakan
untuk
mengidentifikasi penggunaan teknologi
dalam memfasilitasi strategi belajar
mandiri. Adapun variabel yang diukur
melalui kuesioner di penelitian ini
adalah share information, active
presence,
documentation
and
classification, superficial use with
limited processing, expansion and indept
information,
personal
management, self-evaluation, dan
collaborative learning. Uji reliabilitas
dan validitas kuesioner ini juga sudah
dilakukan dengan Cronbach alpha= 0.91
(Sebayang & Sinaga, 2021).
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Hasil dan Pembahasan
Tabel 1. Perbandingan Nilai Rata-Rata dan Standar Deviasi Variabel Berbagi Informasi
(Share Information)
Pernyataan

Bahasa Inggris
Mean
SD

28. Ketika belajar bahasa Inggris, saya
membuat peta konsep dengan
menggunakan aplikasi atau software
peta konsep tertentu.
27. Sebelum mengumpulkan tugas
bahasa Inggris, saya memverifikasi hasil
kerja saya (grammar, pemilihan kata,
dll) menggunakan software seperti
Grammarly.
26. Saya mendaftarkan diri untuk
memperoleh informasi atau materi
pembelajaran bahasa Inggris yang ada
di Internet.
22. Saya memiliki blog tempat saya
membagikan pemahaman saya tentang
materi bahasa Inggris yang telah saya
pelajari.

Program Studi
Pendidikan
Mean
SD

Manajemen
Mean
SD

1,8

1

2,5

1,34

2,12

1,21

2,4

1,1

2,88

1,29

2,81

1,36

2,6

1,2

2,76

1,3

2,35

1,17

1,6

0,9

2,17

1,22

1,84

1,03

Tabel 1 menunjukkan profil penggunaan
teknologi
responden
untuk
memfasilitasi
pengimplementasian
strategi belajar mandiri (self-regulated
learning), khususnya variabel berbagi
informasi (shared information) dalam
pembelajaran bahasa Inggris. Dari tabel
tersebut
dapat
dilihat
bahwa
penggunaan
teknologi
dalam
memanfaatkan
teknologi
dalam
pembelajaran bahasa Inggris masih
cenderung rendah. Secara umum, dapat
pula dilihat bahwa responden yang
berasal dari program studi Ilmu
Pendidikan memiliki nilai rata-rata yang
paling tinggi dibandingkan nilai rata-rata
dari
responden
program
studi
manajemen dan bahasa Inggris.
Sementara itu, nilai rata-rata responden
program studi bahasa Inggris, secara
umum, yang paling rendah, jika
dibandingkan dengan nilai rata-rata
responden dari program studi Ilmu
Pendidikan dan Manajemen.
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Ketika mengamati nilai rata-rata setiap
butir pernyataan pada variabel berbagi
informasi
(shared
information),
ditemukan bahwa nilai rata-rata
responden dari ketiga program studi
untuk
pernyataan
‘Sebelum
mengumpulkan tugas bahasa Inggris,
saya memverifikasi hasil kerja saya
(grammar,
pemilihan
kata,
dll)
menggunakan
software
seperti
Grammarly’, berada pada nilai 2. Hal ini
mengindikasikan bahwa mayoritas
responden pada penelitian ini (baik
yang berasal dari program studi
Pendidikan,
Manajemen,
maupun
bahasa Inggris) jarang menggunakan
software tertentu untuk memeriksa
kembali tugas yang dikerjakan sebelum
dikumpulkan dosen. Selain itu, ketiga
kelompok responden juga sama-sama
memiliki nilai rata-rata yang paling
rendah untuk pernyataan ‘Saya memiliki
blog
tempat
saya
membagikan
pemahaman saya tentang materi
bahasa Inggris yang telah saya pelajari’.
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Tabel 2. Perbandingan Nilai Rata-Rata dan Standar Deviasi Variabel Kehadiran Aktif
(Active Presence)
Program Studi
Pernyataan

Bahasa Inggris
Mean

SD

Pendidikan
Mean

SD

Manajemen
Mean

SD

23. Saya adalah anggota grup di jejaring sosial
(seperti Quora, WordReference, FluentU,
Facebook, Instagram, Twitter) yang membahas,
bertukar informasi, dll., tentang pembelajaran
bahasa Inggris.

2,1

1,2

2,48

1,37

2,56

1,39

25. Saya membagikan gambar-gambar di
Instagram, Pinterest, Facebook, dan platform
sejenis, tentang kerja praktek yang dilakukan
untuk mata pelajaran bahasa Inggris.

2,1

1,1

2,62

1,34

2,4

1,29

24. Saya mencari informasi terkait konten bahasa
Inggris, berita, dll. yang didistribusikan di jejaring
sosial.

3,4

1

3,1

1,17

3,05

1,17

1. Saya mendiskusikan topik yang didiskusikan
oleh dosen pada mata kuliah Bahasa Inggris
(misal grammar, vocabulary, reading) pada forum
diskusi di media social seperti Twitter, Facebook
dan media sosial lain yang sejenis.

2,7

1,2

3,02

1,15

2,91

1,37

Tabel 2 memberikan gambaran profil
penggunaan teknologi pada variabel
kehadiran aktif (active presence) di
jejaring sosial dalam pembelajaran
bahasa Inggris. Jika dilihat dari
keseluruhan nilai rata-rata untuk semua
pernyataan pada variabel kehadiran
aktif
di
jejaring
sosial
dalam
memfasilitasi pembelajaran bahasa
Inggris, responden dari ketiga program
studi tidak menunjukkan perbedaan
nilai rata-rata yang signifikan. Secara
umum, dapat dilihat bahwa, responden
dari ketiga program studi dalam
penelitian
ini
masing
jarang
memanfaatkan jejaring sosial. Dari data
yang ditunjukkan di Tabel 2, dapat
dilihat bahwa responden dari program
studi Bahasa Inggris, Pendidikan, dan
Manajemen secara bersama-sama
menunjukkan nilai rata-rata yang cukup
tinggi pada pernyataan ‘Saya mencari
informasi terkait konten bahasa Inggris,
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berita, dll. yang didistribusikan di
jejaring sosial’. Walaupun nilai rata-rata
yang ditunjukkan pada butir pernyataan
ini menunjukkan nilai rata-rata yang
paling tinggi dibandingkan butir
pernyataan lain pada variabel ini, tetapi
nilai
rata-rata
tersebut
masih
menunjukkan kategori penggunaan
sedang, yaitu ‘kadang-kadang’.
Tingginya penggunaan jejaring sosial
media seperti Facebook khususnya
dalam mencari informasi didukung oleh
Basak & Calisir (2015). Siswa yang juga
merupakan pengguna jejaring sosial
tersebut berselancar di Facebook atau
media
sosial
sejenis
untuk
mengumpulkan
informasi
yang
dianggap menarik atau berguna bagi
dirinya. Mereka dapat memperoleh
informasi yang cukup besar tanpa harus
mengeluarkan biaya yang mahal melalui
postingan
yang
dibagikan
oleh
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pengguna lainnya atau dengan cara
bergabung
di group-group yang
mampu membantu mereka mencapai
tujuan belajar tertentu. Keberhasilan
mengumpulkan
informasi
dan
peningkatan pemahaman ini nantinya

akan memberikan kepuasan bagi siswa,
yang pada akhirnya akan menyebabkan
si pembelajar menggunakan platform
tersebut secara terus menerus untuk
memfasilitasi
proses
belajarnya.

Tabel 3. Perbandingan Nilai Rata-Rata dan Standar Deviasi Variabel Perluasan dan
Informasi Mendalam (expansion and in-depth information)
Pernyataan
3. Ketika belajar Bahasa Inggris, saya
mencari sumber belajar multimedia
atau presentasi yang berisi konten
atau materi yang sedang saya pelajari
(Slideshare, Pinterest, Youtube, dan
platform sejenis lainnya).
5. Ketika belajar Bahasa Inggris, saya
mencari berbagai video yang
berkaitan dengan materi yang sedang
saya pelajari di Youtube, Vimeo, atau
media sosial berbasis video lainnya
yang sejenis.
11. Saya mengikuti saluran video
Youtube dimana terdapat videovideo yang berhubungan dengan
topik bahasa Inggris yang saya
pelajari.
12. Saya mengikuti blog oleh para
ahli yang menerbitkan kontenkonten tentang pembelajaran Bahasa
Inggris.

Bahasa Inggris
Mean
SD

Program Studi
Pendidikan
Mean
SD

Manajemen
Mean
SD

3,8

0,9

3,67

0,98

3,6

1,18

3,3

1,1

3,43

1,17

3,26

1,19

3,1

1

3,21

1,15

3

1,18

2,7

1,1

2,86

1,25

2,44

1,28

Tabel 3 menunjukkan perbandingan
nilai rata-rata variabel perluasan dan
informasi mendalam (expansion and indepth information) pada responden dari
ketiga program studi (Bahasa Inggris,
Pendidikan, dan Manajemen). Dari data
tersebut, dapat dilihat bahwa secara
umum nilai rata-rata variabel ini lebih
tinggi dibandingkan nilai rata-rata
variabel sebelumnya. Akan tetapi, dapat
dilihat bahwa secara umum, nilai ratarata pada variabel ini masih berada
pada kategori ‘kadang-kadang’. Dari
keseluruh pernyataan pada variabel ini,
responden dari ketiga program studi
secara bersama-sama menunjukkan
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kecenderungan penggunaan platform
yang memberikan sumber belajar dalam
bentuk video ataupun slide presentasi
seperti Youtube. Namun demikian, nilai
rata-rata masih menunjukkan tingkat
keseringan
penggunaan
platform
tersebut pada kategori ‘kadang-kadang’.
Sementara itu, data pada Tabel 3
menunjukkan bahwa penggunaan blog
dalam memfasilitasi pembelajaran
bahasa Inggris secara mandiri masih
tergolong cukup rendah. Nilai rata-rata
yang ditunjukkan pada ketiga program
studi terdapat pada kategori jarang.
Data pada Tabel 3 juga menunjukkan
penggunaan blog yang cukup rendah
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oleh responden. Dapat dilihat secara
bersama-sama, responden dari program
studi Bahasa Inggris, Pendidikan, dan
Manajemen memiliki nilai rata-rata
pada angka 2 (jarang).
Padahal
menurut Sharma & Xie (2008), siswa
yang menggunakan blog dalam aktivitas
belajarnya dapat membantu mereka
memperkaya
pembelajaran
dan

meningkatkan kemampuan berpikir
melalui berbagai pandangan alternatif
yang mampu memfasilitasi siswa
menguji
topik-topik
yang
telah
dipelajari. Selain itu, penggunaan blog
juga mampu memfasilitasi siswa dalam
berpikir reflektif melalui penyusunan,
transformasi, dan berbagi pengetahuan
(Sun,
2010).

Tabel 4. Perbandingan Nilai Rata-Rata dan Standar Deviasi Variabel Pemantauan dan
Umpan Balik (Monitoring and Feedback)
Pernyataan

Bahasa Inggris
Mean
SD

2. Saya merekam penjelasan dosen/
guru ketika menjelaskan materi
perkuliahan Bahasa Inggris dengan
menggunakan ponsel pintar saya.
6. Ketika belajar Bahasa Inggris, saya
mendengarkan podcast yang berisi
materi Bahasa Inggris yang sedang saya
pelajari di Podcast, Spotify, Joox, iTunes
atau aplikasi podcast sejenis lainnya.
7. Saya merekam sendiri materi yang
sedang saya pelajari supaya bisa saya
gunakan lagi ketika saya belajar di
kemudian hari.
12. Saat mempersiapkan presentasi,
ujian praktik atau evaluasi Bahasa
Inggris sejenis, saya merekam diri saya
menggunakan perangkat genggam
(audio recorder atau video recorder).

Program Studi
Pendidikan
Mean
SD

Manajemen
Mean
SD

2,6

1,2

2,62

1,27

3,12

1,25

2,5

1,3

2,91

1,32

2,7

1,12

2,6

1,1

3

1,2

3,11

1,19

2,6

1,1

2,86

1,26

2,47

1,36

Tabel
4
menunjukkan
nilai
perbandingan
rata-rata
variabel
pemantauan dan umpan balik dalam
memfasilitasi pembelajaran bahasa
Inggris secara mandiri. Secara umum,
dapat dilihat bahwa nilai rata-rata
variabel ini tergolong cukup rendah,
dengan nilai rata-rata pada kategori
jarang.
Berdasarkan
data
yang
ditampilkan Tabel 4, dapat dilihat
bahwa responden program studi
Manajemen menunjukkan nilai rata-rata
yang paling tinggi pada butir pernyataan
‘Saya merekam sendiri materi yang
sedang saya pelajari supaya bisa saya
gunakan lagi ketika saya belajar di
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kemudian hari’, dengan nilai rata-rata
3,11. Namun demikian, nilai rata-rata ini
masih menunjukkan tingkat keseringan
yang moderat, yaitu kadang-kadang. Hal
ini mengindikasikan bahwa responden
masih belum secara teratur merekam
sendiri materi yang dipelajari untuk
memfasilitasi pembelajaran di waktu
mendatang. Selain itu, responden
program studi Manajemen juga
menunjukkan nilai rata-rata yang paling
tinggi pada butir pernyataan ‘Saya
merekam penjelasan dosen/ guru ketika
menjelaskan materi perkuliahan Bahasa
Inggris dengan menggunakan ponsel
pintar saya’, dengan nilai rata-rata 3,12.
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Sama halnya dengan butir pernyataan
yang menyatakan aktivitas merekam
sendiri materi yang sedang dipelajari
untuk dipelajari kembali di kemudian

hari, butir pernyataan merekam sendiri
materi penjelasan yang diberikan dosen
juga tampaknya masih belum dilakukan
secara teratur.

Tabel 5. Perbandingan Nilai Rata-Rata dan Standar Deviasi Variabel Manajemen
Personal (personal management)
Pernyataan
13. Saya menggunakan program
seperti Google Calendar, EverNote
atau platform pengatur jadwal
sejenis untuk membantu saya
mengatur jadwal saya belajar Bahasa
Inggris.
14. Saya mengunduh (mendowload)
materi-materi yang dapat membantu
saya dalam belajar Bahasa Inggris
dari sumber belajar tidak berbayar
seperti British Council atau laman
sejenis.
15. Saya mengaktifkan notifikasi
untuk menerima informasi terbaru
tentang materi-materi belajar Bahasa
Inggris dari laman yang saya ikuti.

Bahasa Inggris
Mean
SD

Program Studi
Pendidikan
Mean
SD

Manajemen
Mean
SD

2

1,3

2,78

1,31

2,46

1,32

3,1

1,4

3,28

1,28

3,14

1,23

2,6

1,3

3,29

1,36

2,82

1,28

Berdasarkan data yang ditunjukkan
Tabel 5 dalam hal manajemen personal,
dapat dilihat bahwa responden dari
ketiga program studi (Bahasa Inggris,
Pendidikan, dan Manajemen), secara
bersama-sama memiliki nilai rata-rata
yang menunjukkan kategori yang cukup
rendah. Data pada Tabel 5 juga
menunjukkan bahwa nilai rata-rata
mayoritas responden baik dari program
studi Bahasa Inggris, Pendidikan, dan
Manajemen dalam hal mengunduh
materi-materi yang membantu dalam
pembelajaran bahasa Inggris yang
paling tinggi dibandingkan dengan 2
butir pernyataan lain di dalam variabel
ini, yaitu pada angka 3. Walaupun
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demikian, angka tersebut menunjukkan
bahwa
responden
kadang-kadang
mengunduh materi belajar untuk
memfasilitasi pembelajaran bahasa
Inggris secara mandiri. Dapat pula
dilihat bahwa nilai rata-rata ketiga
group responden dalam penelitian ini
jarang menggunakan program-program
pengingat tertentu yang mampu
membantu mereka dalam mengatur
jadwal belajar. Oleh karena itu, dapat
disimpulkan bahwa secara umum,
responden dalam penelitian ini masih
belum memanfaatkan teknologi secara
optimal untuk membantu mereka
dalam mengelola diri sendiri dalam
pembelajaran bahasa Inggris.

144

JURNAL STINDO PROFESIONAL

I S S N (Media Online) : 2775 – 3271
I S S N (Media Cetak) : 2443 - 0536
Tabel 6. Perbandingan Nilai Rata-Rata dan Standar Deviasi Variabel Evaluasi Diri (Self
Evaluation)
Program Studi
Pernyataan

Bahasa Inggris

Pendidikan

Manajemen

Mean

SD

Mean

SD

Mean

SD

17. Saya mencari latihan-latihan
yang tersedia di Internet untuk
evaluasi diri dan saya
menggunakannya untuk
mempersiapkan ujian bahasa
Inggris.

3

0,9

3,16

1,15

2,67

1,3

18. Saya membuat sampel ujian
online (dengan menggunakan
ExamTime, Google Forms atau
platform sejenis) dan
membagikannya dengan teman
sekelas saat mempersiapkan
ujian bahasa Inggris.

1,6

1

2,71

1,34

1,98

1,09

Data pada Tabel 6 menunjukkan
penggunaan
teknologi
dalam
memfasilitasi responden mengevaluasi
diri sendiri melalui latihan-latihan.
Secara umum, nilai rata-rata yang
ditunjukkan pada tabel tersebut masih
cenderung rendah, dengan kategori
jarang. Dengan kata lain, responden
dalam penelitian ini jarang melakukan
evaluasi terhadap diri sendiri, baik
melalui latihan-latihan yang tersedia di
Internet maupun dengan membuat
sampel ujian dan membagikannya
dengan teman lainnya. Dari data
tersebut, dapat juga dilihat bahwa
responden dari ketiga program studi

dalam penelitian ini juga secara
bersama-sama memiliki nilai yang cukup
berbeda untuk butir pernyataan
‘mencari latihan yang tersedia di
Internet’ dan ‘membuat sampel ujian
secara online dan membagikan sampel
ujian
tersebut’.
Nilai
rata-rata
menunjukkan bahwa, responden dari
ketiga program studi secara bersamasama,
cenderung
lebih
sering
menggunakan latihan-latihan yang
tersedia di Internet daripada membuat
sampel
ujian
sendiri
untuk
mengevaluasi diri terhadap materi yang
telah dipelajari sebelumnya.

Tabel 7. Perbandingan Nilai Rata-Rata dan Standar Deviasi Variabel Pembelajaran
Kolaboratif (Collaborative Learning)
Program Studi
Pernyataan
4. Saya membagikan materi belajar
yang berkaitan dengan Bahasa
Inggris dengan teman sekelas saya
menggunakan Dropbox, Google+,
atau platform berbagi sejenis
lainnnya.

Bahasa Inggris

Pendidikan

Manajemen

Mean

SD

Mean

SD

Mean

SD

3,1

1,2

2,88

1,17

2,21

1,15
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19. Saya menghasilkan karya
kolaboratif menggunakan alat
seperti Wiki, Google Drive dan
platform sejenis lainnya.
20. Saya berinteraksi di luar kelas
dengan teman sekelas
menggunakan aplikasi (WhatsApp,
Line...) dan kami bertukar
informasi yang berkaitan dengan
pembelajaran bahasa Inggris,
memecahkan keraguan, dll.
21. Saya berkomunikasi dengan
teman sekelas saya melalui
konferensi video (Skype, Google
Talk, Zoom, Google Meet atau
platform sejenis) untuk
memecahkan atau mendiskusikan
topik yang berkaitan dengan
bahasa Inggris.

2

1,1

2,52

1,34

1,81

1,09

3,9

1

3,4

1,15

3,51

1,24

2,9

1,2

3,1

1,28

2,79

1,29

Tabel 7 menunjukkan perbandingan
nilai rata-rata penggunaan teknologi
dalam memfasilitasi pembelajaran
bersama (collaborative learning) pada
pembelajaran bahasa Inggris mahasiswa
program
studi
Bahasa
Inggris,
Pendidikan, dan Manajemen. Dari data
tersebut, didapat gambaran umum
pembelajaran kolaboratif responden
yang masih cenderung rendah. Jika nilai
rata-rata
ketiga
program
studi
dibandingkan, maka dapat dilihat
bahwa responden pada penelitian ini
masih cenderung jarang menggunakan
teknologi digital dalam memfasilitasi
pembelajaran bersama ketika belajar
bahasa Inggris secara mandiri. Tidak
terlihat perbedaan nilai rata-rata yang
signifikan antara mahasiswa program
studi bahasa Inggris, Pendidikan,
maupun Manajemen.
Ketika nilai rata-rata per butir
pernyataan setiap program studi
dibandingkan, dapat dilihat bahwa butir
pernyataan yang menunjukkan nilai
rata-rata yang paling tinggi adalah butir
pernyataan
yang
menyatakan
penggunaan media jejaring sosial
seperti WhatsApp, Line, dan sejenisnya
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untuk bertukar informasi mengenai
materi bahasa Inggris yang sedang
dipelajari. Pada butir pernyataan ini,
terlihat bahwa mahasiswa program
studi Bahasa Inggris yang cenderung
lebih sering menggunakan media
tersebut untuk bertukar informasi
dibandingkan mahasiswa responden
dari program studi Pendidikan dan
Manajemen. Akan tetapi, walaupun
nilai rata-rata mahasiswa program studi
Bahasa Inggris menunjukkan nilai yang
paling tinggi, keseringan penggunaan
masih pada kategori kadang-kadang.
Hal
ini
mengindikasikan
bahwa
mahasiswa Bahasa Inggris masih belum
menggunakan media tersebut secara
rutin dalam pembelajaran mereka.
Jika penggunaan media jejaring sosial
menunjukkan
kecenderungan
penggunaan yang paling sering, hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa
penciptaan karya kolaboratif yang
paling jarang dilakukan oleh mahasiswa
dalam pembelajaran bahasa Inggris
secara mandiri. Dapat dilihat bahwa
mahasiswa jarang menghasilkan karya
ataupun tulisan yang disebarluaskan di
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Internet sebagai bagian dari evaluasi
pembelajaran mereka.

tinggi, nilai tersebut masih berada pada
kategori sedang; kadang-kadang.

Berdasarkan perbandingan nilai ratarata penggunaan media digital dalam
memfasilitasi pembelajaran bahasa
Inggris secara mandiri tersebut, dapat
dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan
antara ketiga group responden (Bahasa
Inggris, Pendidikan, dan Manajemen).
Hasil temuan ini juga sejalan dengan
hasil penelitian Wang, Schwab, Fenn, &
Chang (2013), yang juga tidak
menemukan perbedaan penggunaan
strategi belajar mandiri (self-regulated
learning) dalam hal pembelajaran
bahasa Inggris oleh mahasiswa Tiongkok
dan Jerman. Penggunaan media digital
oleh ketiga group responden dalam
penelitian ini juga masih tergolong
rendah untuk keseluruhan variabel selfregulated learning yang diteliti.
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