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Selamat Bergabung di Keluarga Besar Sekolah Inggris 

 

Tujuan utama dibuatnya Sekolah Inggris ini adalah untuk membantu teman-teman yang masih 

membutuhkan pembelajaran materi dasar bahasa Inggris.  

 

Materi yang dipelajari meliputi Tenses dan Grammar, Vocabulary, dan Listening. Semua materi ini 

ditujukan untuk membekali teman-teman dengan pengetahuan dan kemampuan dasar bahasa 

Inggris.  

 

Bagi teman-teman yang sudah bergabung di Sekolah TOEFL, materi-materi di Sekolah Inggris 

akan membantu pemahaman lebih mendalam terhadap materi TOEFL yang sedang dipelajari.  

Bagi yang belum bergabung, tekuni dan belajar serius dahulu materi-materi di Sekolah Inggris. 

Jangan dianggap remeh walaupun terasa mudah diawal.  

 

Tujuan lebih jauh dari dibuatnya Sekolah Inggris ini agar teman-teman di Indonesia memiliki 

kemampuan bahasa Inggris dasar yang merata, sehingga saat akan melanjutkan belajar ke hal-

hal lain di bahasa Inggris akan lebih mudah.   

 

Begini. Dulu waktu SMP dan SMA saya tidak menyukai mata pelajaran Bahasa Inggris. Entah 

kenapa otak saya susah sekali mencerna untuk pelajaran bahasa Inggris. Di kelas 3 SMA situasi 

mulai berubah. Berbagai keadaan membawa saya pindah dari membenci menjadi menyukai 

bahasa Inggris, bahkan memutuskan untuk mengambil S1 di jurusan pendidikan bahasa Inggris. 

Bisa panjang ceritanya kalau dijelaskan disini.  

 

Namun, satu hal yang pasti, dahulu, saya sangat membenci bahasa Inggris, tetapi ternyata hal 

yang saya benci ini justru yang membantu mengubah hidup saya dan membawa saya menimba 

ilmu studi S2 di University of Manchester, Inggris dan dan S3 di Lehigh University, Amerika 

Serikat. Semuanya dibiayai oleh beasiswa, tanpa mengeluarkan uang pribadi.  

 

Di Sekolah Inggris ini, saya ingin membagikan ilmu-ilmu yang dulu membuat saya berubah dari 

benci menjadi menyukai bahasa Inggris. Semoga dengan cara ini, ada yang mendapatkan 

manfaat dan perlahan bisa menguasai bahasa Inggris untuk meraih apa yang ditargetkan. 

 

Kawan, kita boleh membenci sesuatu, tapi jangan terkejut bila nanti Tuhan menjadikannya sebagai 

salah satu yang mengubah hidupmu.. 

 

Tekun dan seriuslah belajar dari sekarang agar nanti bisa ada hasil yang dinikmati.  

Percayalah, buah dari hasil sebuah ketekunan itu manis, kawan. Coba saja.  

 

Yuk, semangat! Stay positive..!!  

 

        Let's break the limits..!!                                                                                      - - - - Budi Waluyo, Ph.D.  
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Daftar Materi 

 

Ada 31 minggu proses pembelajaran di Sekolah Inggris.  

1 minggu atau “Week” memiliki rentang waktu 3 hari, bukan 7 hari. 

Materi dalam satu handbook terdiri dari Tenses + Grammar, Vocabulary, dan Listening. 

 

Cara Mendaftar 

Proses pembelajaran bertempat di SchoolingMe.com.  

Anda juga bisa download Mobile App SchoolingMe di Google Play.  

Untuk akses via Laptop atau Pengguna produk Apple, bisa buka SchoolingMe.com 

         Kemudian, anda registrasi sebagai user di SchoolingMe. 

         Anda tidak perlu registrasi lagi bila sudah memiliki akun di SchoolingMe. 

         Lalu, lihat bagian “All Courses” dan klik.  

Pilih course Sekolah Inggris.  

Klik “Take this Course”.  

Anda sudah resmi menjadi siswa! 

  

Sistem Belajar 

Didalam course Sekolah Inggris, anda akan melihat daftar Lesson bernama Week 1 sampai 31.  

Anda klik Lesson “Week 1”, kemudian akan muncul informasi tentang mendownload handbook dan materi belajar lain.  

Silakan download handbook dan materi lain ini. Lalu, pelajari selama 3 hari. 

 Satu materi Week akan dipelajari selama 3 hari ke depan, bukan 7 hari.  

 Lesson di Week selanjutnya akan terbuka setelah 3 hari. 

 Waktu 3 hari ini adalah waktu untuk anda menyelesaikan tugas di handbook. 

Di bagian Lesson, anda akan melihat tanggal disetiap materi Week.  

Tanggal itu adalah tanggal dibukanya materi tersebut.  

Sebelum tanggal itu, anda tidak bisa mengakses materinya.  

 Anda juga wajib menyelesaikan tugas Handbook yang sedang dijalani agar bisa lanjut ke materi Week selanjutnya. 

Penting: Pastikan anda selalu klik “Mark Complete” setiap kali akan membuka Lesson berikutnya. Lesson 

berikutnya tidak akan terbuka bila anda tidak klik Mark Complete dahulu atau tanggal terbukanya belum 

sampai. 

Tanya Mentor 

Kalau ada pertanyaan tentang materi di handbook dan pembahasan, silahkan tanya Mentor dengan mengirimkan pesan ke 

Social Media dibawah ini: 

Line : @zux2328h 

IG : @sdsafadg 

Twitter: @01_budi 
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Tugas 

Tugas terdapat didalam setiap handbook disetiap materi di Week yang ada.  

Setelah siswa menyelesaikan tugas, siswa dapat bertanya kepada Mentor.  

 Pembahasan untuk tugas/ latihan yang ada dihandbook akan tersedia di week selanjutnya.  

 Lihat dibagian Lesson akan ada yang tertulis “Pembahasan Week ..”.  

Misalnya, anda sekarang sedang mempelajari Lesson “Week 1” 

Maka, pembahasan tugas/ latihan akan tersedia bersama dengan Lesson “Week 2” 

 Tugas/ latihan tidak dikumpulkan.  

 Anda sendiri yang mengecek jawaban yang sudah anda buat dan kunci jawaban di pembahasan yang sudah 

disediakan.  

Questions of the Day (QOTD) 

QOTD adalah beberapa soal yang harus anda kerjakan seiring sedang mempelajari handbook. 

Ada 2 buah QOTD yang anda harus kerjakan disetiap minggunya.  

Ingat, setiap minggu ini maksudnya dalam rentang waktu 3 hari.  

 Soal QOTD akan anda temukan dibagian Lesson didalam setiap “Week” 

 Setelah klik Lesson setiap Week, anda akan melihat bagian Quiz yang bertuliskan “QOTD” 

 Klik saja setiap nama QOTD-nya untuk memulai quiz 

Ingat, anda harus salah maksimal 20% dari jumlah soal 

Bila salah anda masih diatas 20%, anda tidak bisa lanjut ke lesson berikutnya.  

Klik “Restart Quiz” untuk mengulangi kembali.  

 Bila anda sudah berhasil benar minimal 80% dari jumlah soal, akan ada pilihan “Click Here to Continue” untuk 

lanjut ke lesson berikutnya.  

Anda akan mendapatkan jawaban QOTD langsung setelah mengerjakannya.  

QOTD wajib dijawab dalam rentang waktu 3 hari sebelum Lesson Week selanjutnya terbuka. 

 QOTD bertujuan untuk menjaga konsistensi belajar siswa serta mengalami latihan-latihan soal tambahan terkait 

topik materi di handbook.  

 

 

 

 

 

What’s next? 

 Buka SchoolingMe.com atau download Mobile App SchoolingMe di Google Play.  

 Registrasi, lalu ambil course Sekolah Inggris.  

 Langsung mulai belajar! 

 

 

Ingat waktu saat Lesson handbook tersedia.  

Ingat kewajiban menjawab QOTD.  

Ingat cek pembahasan handbook di week selanjutnya. 
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Kawan… 

Semua materi dan sistem belajar di Sekolah Inggris sudah disusun dengan rapi dan teratur.  

Cobalah untuk mulai mengatur waktunya dengan baik.  

Kita semua sibuk dengan aktifitas masing-masing, tetapi selalu akan ada waktu untuk sesuatu 

yang memang diprioritaskan.  

Kalau sudah ketinggalan materi, akan susah mengejar kembali. Perhitungkanlah dengan baik 

kalau ada kesibukkan yang akan datang.  

Sistem Belajar di Sekolah Inggris didesain sebisa mungkin mengakomodasi siswa dengan 

berbagai kesibukkan.  

Jadi, mohon, jangan gunakan alasan sibuk untuk tidak belajar. 

Di Sekolah Inggris, anda harus mulai menyadari bahwa proses pembelajaran anda adalah 

tanggung jawab anda. Kenapa? Karena kalau anda berhasil, anda juga yang akan 

menikmati hasilnya.  

Kita mencoba jujur dan belajar membangun karakter seorang pembelajar yang tidak 

mudah menyerah walau berbagai “keterbatasan” hadir menghadang.  

Kalau bukan sekarang kita memperbaiki kualitas dan kapasitas diri, mau kapan lagi? 

Mumpung masih ada waktu dan ada kesempatan belajar di Sekolah Inggris, 

manfaatkanlah dengan baik. 

 

Yuk, kita memperbaiki kualitas dan kapasitas diri agar pantas untuk mendapatkan masa depan 

yang lebih baik! 

 

   Let’s break the limits..!! 

 

               Mentor Sekolah Inggris 

                   Budi Waluyo, Ph.D. 

 


