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     PANDUAN INI HANYA UNTUK SISWA SEKOLAH TOEFL 

Selamat Bergabung di Keluarga Besar Sekolah TOEFL 

 

Kawan… 

 

Saya ingin bercerita tentang sebuah sekolah; sekolah yang tidak memiliki gedung; 

sekolah yang tidak memiliki lokasi; sekolah yang tidak memiliki dana operasional; 

sekolah yang tidak memungut biaya apapun; tetapi, siswa yang belajar di sekolah 

tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, beberapa ada yang sedang 

tinggal di luar negeri. Siswa sekolah ini bukan hanya siswa SMA dan mahasiswa, 

tetapi juga Pekerja Professional dan Ibu Rumah Tangga. 

 

Di Sekolah ini, kami mencoba mendidik diri untuk tidak duduk berdiam diri 

menerima realita yang ada. Keterbatasan waktu, uang, atau pun fasilitas belajar 

bukan alasan untuk tidak bisa berbuat lebih dari yang orang lain pikirkan. 

 

Di Sekolah ini, kami belajar membangun karakter; karakter yang tidak dibudaki 

oleh uang dan kesenangan sesaat. Belajar memahami apa artinya memenangkan 

sebuah beasiswa sebenarnya. Kami ingin bisa berbuat dan bermanfaat untuk orang 

lain, karena begitulah cara merayu Tuhan agar mempermudah jalan hidup kami. 

 

Di luar sana, mimpi-mimpi kami memanggil; orang-orang menari-nari, 

memamerkan keberhasilan mereka meraih mimpi. Sudah pasti, cukupkan berdiam 

diri, waktunya menikmati perjuangan mendesain masa depan yang lebih baik. 

 

Tidak ada hal yang bisa diselesaikan dengan ingin belaka, kawan. Sebutkan apa 

yang bisa selesai dengan hanya berani membangun mimpi didalam imajinasi saja, 

kawan. Jawabannya, tidak ada! 

 

Bermimpilah.. dan hiduplah bersamanya. Bayar mimpimu dengan usaha, 

ketekunan, dan kerja keras. 

  

Let's break the limits..!! 

 

Selamat! Anda sudah menjadi bagian dari kami.. 
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Sistem Belajar di Sekolah TOEFL 

• Sistem belajar di Sekolah TOEFL dimulai di hari Senin dan berakhir di Temu Online di 

hari Sabtu, setiap minggu.  

• Tiga hal yang akan diberikan oleh Mentor Sekolah TOEFL setiap minggu: 

1. Link materi belajar mingguan 

2. Questions of the day (QOTD), diberikan 2x dalam seminggu 

3. Temu Online, setiap sabtu malam pukul 20.00 – 22.00 WIB 

Ringkasan aktivitas belajar setiap minggu di Sekolah TOEFL terangkum dalam gambar 

dibawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Siswa bebas mengatur jam belajarnya masing-masing selama masih dalam jadwal yang 

tertera diatas.  

 

1. Link materi belajar mingguan 

• Mentor akan memberikan satu link materi di hari Senin setiap minggu di FB grup 

• Siswa, kemudian, membuka link dan memulai proses belajar secara mandiri. 

• Siswa dapat berkomunikasi dengan Mentor melalui sosial media yang diikuti saat 

pendaftaran lalu.  

• Link materi belajar mingguan berisi: video dan mp3 penjelasan materi dan latihan.  

• Siswa dapat mengakses materi mingguan menggunakan smartphone atau laptop selama 

memiliki koneksi internet.  
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Contoh tampilan materi mingguan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Questions of the day (QOTD) 

• Mentor akan memberikan soal-soal latihan yang diambil dari tes TOEFL sebenarnya.  

• Soal-soal TOEFL ini disebut QOTD.  

• Dalam QOTD, soal-soal yang diberikan meliputi skill yang tidak dipelajari di minggu 

bersangkutan.  

• QOTD ini bertujuan untuk membiasakan siswa menghadapi soal-soal TOEFL dan akan 

ada pembahasan disetiap minggunya.  

 

Contoh tampilan QOTD di HP.  
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3. Temu Online 

• Siswa wajib menghadiri Temu Online di FB Grup Sekolah TOEFL 

• Saat Temu Online, Mentor akan memberikan latihan soal TOEFL untuk menguji 

pemahaman siswa terhadap skill yang telah dipelajari di minggu bersangkutan.   

• Tampilan tes saat Temu Online hampir sama dengan tampilan saat QOTD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kawan, kita tidak sedang bermain les-lesan di Sekolah TOEFL ini. 

Kita tidak sedang menghabiskan waktu sia-sia.  

Sekolah TOEFL berbeda dengan program online lain yang pernah anda ikuti. 

Di Sekolah TOEFL, aturan dan sistem belajar jelas dan ketat agar tujuan pembelajaran siswa 

benar-benar tercapai. 

Mohon, jangan gunakan alasan kesibukkan untuk tidak belajar seolah saya dan teman - teman 

lain di Sekolah TOEFL ini tidak memiliki kesibukkan. 

Selalu ada waktu untuk sesuatu yang diprioritaskan. 

Ingat dan laksanakan selalu … 

Kewajiban Siswa Sekolah TOEFL 

❖ Mempelajari materi mingguan yang diberikan oleh Mentor. 

❖ Merespon “Questions of the Day” yang diberikan di Facebook Group di hari Rabu dan 

Jum’at. 

❖ Mengikuti Temu Online setiap hari Sabtu pukul 20.00 – 22.00 WIB di Facebook Group 

masing-masing. Bila siswa berhalangan hadir, izin dengan mentor Budi Waluyo. 

❖ Menge-like atau komen postingan yang disebar saat Temu Online sebagai indikasi 

kehadirannya. 

❖ Menge-like atau komen setiap kali ada postingan informasi yang disebar di Grup FB 

agar keaktifan grup terjaga. 

TOEFL Prediction Test 

• Setiap bulan atau 2 bulan sekali ada TOEFL Prediction Test di Sekolah TOEFL dengan 

tujuan agar siswa dapat memprediksi skor TOEFL mereka. 

• Walaupun siswa belum mempelajari semua skill TOEFL, siswa diharapkan memiliki 

pengalaman dalam mengikuti tes TOEFL dan mampu membiasakan diri serta belajar 

dari soal-soal yang muncul di tes.  

• Mentor akan mengumumkan di Facebook Grup Sekolah TOEFL saat waktunya telah 

tiba. 
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Gambaran ringkasan materi yang akan dipelajari  

Structure 

• Week 1 sampai ± Week 8 

Written Expression 

• Week 1 sampai ± Week 12  

• Selama 12 Minggu, dimulai ketika bagian Structure sudah berakhir. 

Listening 

• Week 1 sampai ± Week 12 

• Selama 12 Minggu, dimulai ketika bagian Written Expression berakhir 

Reading 

• Dimulai ketika bagian listening berakhir 

 

Diantara minggu-minggu ini akan ada fase seleksi untuk memisahkan siswa yang aktif dari 

yang pasif. Mentor akan memberitahu saat waktunya tiba. 

Semua yang dijelaskan di Panduan Belajar ini akan dimulai pada tanggal 4 Maret 2019. Mentor 

akan muncul di Facebook Grup dan mulai melaksanakannya satu persatu. 

Demikian panduan belajar untuk siswa Sekolah TOEFL. 

Saya dulu benci dan bodoh sekali di Bahasa Inggris. Otak saya rasanya berhenti bekerja setiap 

kali masuk pelajaran bahasa Inggris. 

Saya juga bukan berasal dari keluarga yang kaya raya. Ayah saya meninggal dunia saat usia saya 

3 tahun. Sejak itu, ibu saya yang tidak tamat SD berusaha membiayai sekolah saya dengan 

bekerja serabutan mulai dari berjualan kue sampai menjadi pembantu rumah tangga.  

Tapi, Alhamdulillah saya berhasil meraih beasiswa IFP Ford Foundation studi S2 di University 

of Manchester, Inggris setelah tamat S1 dan beasiswa Fulbright Presidential Scholarship studi S3 

di Lehigh University, Amerika Serikat setelah tamat S2.  

Tolong, jangan jelaskan ke saya tentang bagaimana rasanya menjadi orang yang bodoh di bahasa 

Inggris; bagaimana sulitnya membuat diri memahami bahasa Inggris.  

Mohon, jangan beritahu saya bagaimana rasanya hidup dalam kemiskinan; bagaimana sulitnya 

hidup dalam kondisi yang serba terbatas. 

Saya sudah lebih dahulu mengalami semua itu. 

Kawan, cukupkanlah mengeluhnya, maksimalkan usahanya. Mengeluh dan mengutuk keadaan 

tidak akan mengubah apapun selain memberikan kekecewaan. 
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Yuk, bersama kita meningkatkan kualitas dan kapasitas diri agar pantas memikul prestasi yang 

diimpikan. 

Yuk, bersama menikmati perjuangan mendesain masa depan yang lebih baik.. 

          Let’s break the limits..!!! 

 

Mentor Sekolah TOEFL 

Budi Waluyo, Ph.D. 

 

Note: Mohon maaf. Anda akan melihat beberapa iklan di blog tempat materi Sekolah TOEFL.  

Ini dibutuhkan untuk biaya administrasi blog dan agar tidak membebani siswa dengan biaya apapun.   


