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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat bersaing secara
global senantiasa berubah setiap dekade. Beberapa kemampuan yang dahulu
dibutuhkan, sekarang kurang dibutuhkan karena dapat digantikan oleh peralatan
teknologi. Di sisi lain, kebutuhan terhadap kemampuan tertentu semakin meningkat.
Gambar 1 merupakan hasil penelitian Levy dan Murnane (Koenig, 2011) yang
menunjukkan perubahan kebutuhan skill yang dibutuhkan pada abad ke-21.

Gambar 1: Perubahan Kebutuhan Skill yang
Dibutuhkan pada Abad ke-21
Levy dan Murnane selanjutnya mendefi nisikan masing-masing kemampuan
tersebut sebagai berikut: (a) routine cognitive tasks, seperti pengarsipan; (b) routine
manual tasks, seperti-mengkoordinasi pekerjaan; (c) tugas-tugas yang memerlukan
expert thinking, seperti mengidenti-fikasi dan menyelesaikan masalah baru; (d) tugastugas yang memerlukan complex communication, seperti pekerjaan yang melibatkan
informasi yang kritis dan menyampaikan hal untuk meyakinkan audien tentang masalah
interpretasi.
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Dalam rangka mengantisipasi perubahan tersebut, lembaga pendidikan di
Indonesia, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, harus mampu menghasilkan
lulusan yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan jamannya. Lulusan lembaga
pendidikan harus memiliki kemampuan: (a) beradaptasi dengan perubahan yang lebih
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cepat dari sebelumnya; (b) beradaptasi dengan pekerjaan yang akan diciptakan
kemudian; (c) menggunakan teknologi yang akan ditemukan, dan 4) menyelesaikan
masalah yang akan muncul kemudian.
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Lambung
Mangkurat memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan lulusan yang merupakan
tenaga terdidik, terlatih dan terampil, yang memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan
oleh dunia kerja dalam bidang pendidikan yang relevan serta memiliki wawasan yang
luas tentang perkembangan dunia pendidikan. Keberhasilan lulusan salah satunya
ditentukan oleh keberhasilan proses belajar mengajar. Kompetensi yang harus dimiliki
mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar adalah menguasai mata
kuliah Manajemen Berbasi Masyarakat (MBS). Mata kuliah MBS merupakan salah satu
mata kuliah prasyarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan
Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
Pencapaian kompetensi mahasiswa dalam proses pembelajaran maka digunakan
beberapa pendekatan model pembelajaran. Model pembelajaran yang selama ini
dilakukan adalah dengan model pembalajaran konvensional. Pada model ini sering
disebut sebagai “Teacher Centred Learning” yang meletakkan dosen sebagai
pelaku/subjek dan mahasiswa sebagai objek. Pandangan-pandangan untuk mengubah
Teacher-centred Learning menjadi Student-centred Learning sangat didukung dengan
adanya perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat. Student Centered
Learning adalah suatu model pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai
pusat dari proses belajar, mahasiswa diharapkan aktif dan mandiri dalam proses
belajarnya, yang bertanggung jawab dan berinisiatif untuk mengenali kebutuhan
belajarnya, menemukan sumber-sumber informasi untuk dapat menjawab kebutuhannya,
membangun serta mempresentasikan pengetahuannya berdasarkan kebutuhan dan
sumber-sumber yang ditemukannya. Disisi lain, para dosen beralih fungsi dari pengajar
menjadi mitra pembelajaran maupun sebagai fasilitator (from mentor in the center to
guide on the side).
Dalam proses pendidikan khususnya proses belajar mengajar, dosen melakukan
proses pembelajaran dengan mempertimbangkan penggunaan model pembelajaran yang
sesuai dengan karakteristik mata kuliah. Pemilihan model pembelajaran yang digunakan
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berpengaruh terhadap kualitas dan hasil pembelajaran. Sistem pembelajaran yang baik
menuntut adanya pengembangan, perbaikan dan perubahan sepanjang masa.
Seiring dengan perkembangan teknologi yang ada, implementasi dari
pemanfaatan internet untuk pembelajaran salah satunya adalah e-learning. E-learning
atau Internet enable learning menggabungkan metode pengajaran dan teknologi sebagai
sarana dalam belajar. Definisi e-learning adalah proses belajar secara efektif yang
dihasilkan dengan cara menggabungkan penyampaian materi secara digital yang terdiri
dari dukungan dan layanan dalam belajar (Barbara, et al, 2008, p.4). Pendapat lain juga
dikemukan oleh Seok (2008, p.5) menyatakan bahwa “e-learning is a new form of
pedagogy for learning in the 21 st century. E-Teachers are e-learning instructional
designer, facilitator of interaction and subject matter experts”. Kelebihan e-learning
dapat memberikan fleksibilitas, interaktifitas, kecepatan dan visualisasi melalui berbagai
kelebihan dari masing-masing teknologi. Selanjutnya dikenal pula istilah blended
learning (hybrid learning) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perpaduan
metode belajar tatap muka (di dalam kelas) dengan materi yang diberikan secara online.
Blended learning tidak sepenuhnya pembelajaran dilakukan secara online yang
menggantikan pembelajaran tatap muka di kelas, tetapi untuk melengkapi dan mengatasi
materi yang belum tersampaikan pada pembelajaran saat mahasiswa belajar di kelas.
Menurut Bonk dan Graham (2006, p.5) mendefinikan kombinasi dari e-Learning dan
pembelajaran tatap muka dikelas sebagai berikut :
Blended learning is the combination of instruction from two historically
separate models of teaching and learning: Tradi-tional learning systems and
distributed learning systems. It emphasizes the cen-tral role of computer- based
technologies in blended learning.
Dosen menggunakan teknologi komputer dengan akses internet dalam
menyediakan informasi, bahan bacaan, dan materi kuliah untuk mahasiswa. Beberapa
dosen memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan
teknologi komunikasi asynchronous dan synchronous. Komunikasi asynchronous
didefinisikan sebagai instruksi atau komunikasi yang berlangsung diwaktu yang berbeda
dan lokasi yang berbeda (Fenton & Watkins, 2010, p.233). Komunikasi synchronous
didefinisikan sebagai instruksi atau komunikasi yang terjadi
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secara real time, dimana mahasiswa dan dosen berada pada waktu yang sama serta
kemungkinan besar dari berbagai lokasi (Fenton & Watkins, 2010, p.240).
Beberapa studi penelitian telah menemukan bahwa blended learning dapat
meningkatkan hasil belajar sama dengan atau lebih tinggi dari mahasiswa yang
belajar secara konvensional atau sepenuhnya online, meskipun tingkat keberhasilan
bervariasi antara disiplin ilmu (Heinze, 2008, p.35). Oleh karena itu tidak
mengherankan bahwa banyak sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi telah
menerapkan atau mempertimbangkan model blended learning. Hal tersebut juga
didukung oleh pendapat Graham (2006, p.7) yang mengemukakan: “we can be pretty
certain that the trend toward blended learning systems will increase”. Namun, harus
diperhatikan bahwa keberhasilan blended learning tidak terjadi secara otomatis,
faktor utama dalam keberhasialan blended learning yaitu mempertimbangkan
pedagogi dan desain instruksional terkait dengan cara terbaik untuk memanfaatkan
alat-alat teknologi, bagaimana memfasilitasi interaksi antara mahasiswa, cara
memotivasi mahasiswa, serta mangatur materi yang terbaik disampaikan melalui
Internet dibandingkan tatap muka.
Penerapan blended learning dapat memberikan minat belajar mandiri mahasiswa
karena banyak informasi mutakhir yang dapat diperoleh melalui internet, metode ini
sangat efisien karena selain mahasiswa bisa mendapatkan perkuliahan tatap muka
dengan dosen di dalam kelas, mereka juga bisa mengakses materi yang diberikan secara
online di manapun mereka berada. Blended Learning sangat bermanfaat untuk
mengembangkan dan menanamkan keterlibatan mahasiswa akan perkuliahan yang
diadakan karena mahasiswa harus aktif mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam
kampusnya.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan masalah dalam
penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimana pengembangan model Blended LearningAudio-video (BLAVO)
yang memenuhi kriteria valid pada perkuliahan Bahasa Indonesia di PGSD
FKIP ULM?
2. Bagaimana hasil pengembangan model Blended LearningAudio-video
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(BLAVO) yang memenuhi kriteria praktis pada perkuliahan Bahasa Indonesia
di PGSD FKIP ULM?
3. Bagaimana hasil pengembangan model Blended Learning Audio-video
(BLAVO) yang memenuhi kriteria efektif pada perkuliahan Bahasa Indonesia
di PGSD FKIP ULM?
C. Tujuan Pengembangan
Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian
ini, adalah:
1. Menghasilkan model Blended Learning Audio-video (BLAVO) yang
memenuhi kriteria valid pada perkuliahan Bahasa Indonesia di
PGSD FKIP ULM.
2. Menghasilkan model Blended Learning Audio-video (BLAVO) yang
memenuhi kriteria praktis pada perkuliahan Bahasa Indonesia di PGSD FKIP
ULM.
3. Menghasilkan model Blended Learning Audio-video (BLAVO) yang
memenuhi kriteria efektif pada perkuliahan Bahasa Indonesia di PGSD FKIP
ULM.
D. Tujuan Khusus
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan Model BLAVO pada
perkuliahan Bahasa Indonesia di PGSD FKIP ULM. Model BLAVO diharapkan dapat
membekali mahasiswa menjadi pemikir yang handal dan pembelajar yang mandiri.
Sebagaimana peranan model pembelajaran pada umumnya, maka penggunaan model
BLAVO, diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses perkuliahan di PGSD FKIP
ULM, dan meningkatkan kemampuan belajar serta memberikan kemudahan kepada
mahasiswa dalam menguasai materi ajar. Selain itu BLAVO diharapkan dapat
meningkatkan kemampuan belajar mahasiswa untuk dapat memahami pelajaran secara
lebih dalam melalui berbagai sumber belajar yang lebih variatif. Serta bagi Dosen yaitu
dengan mudah melakukan pemutakhiran bahan ajar
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sesuai dengan perkembangan keilmuan yang terjadi. Dosen mempunyai pengalaman
belajar dengan menggunakan berbagai fasilitas pembelajaran blended learning.
E. Urgensi (Keutamaan) Penelitian
Hasil penelitian ini nantinya untuk menjadi salah satu pedoman dan acuan dalam
penggunaan Model BLAVO pada perkuliahan Bahasa Indonesia di PGSD FKIP ULM.
Selain itu, urgensi penelitian ini yaitu sebagai pelopor model BLAVO di lingkungan
Universitas Lambung Mangkurat. Karena, sampai saat ini belum ada penelitian
pengembangan model BLAVO di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengembangan Model Pembelajaran
Uraian kajian teori dideskripsikan secara konseptual tentang teori pengembangan
model pembelajaran yaitu: konsep pengembangan model pembelajaran, konsep model
yang dikembangkan, kerangka teoretik, dan rancangan model pembelajaran.
a. Konsep pengembangan model pembelajaran
Bagian ini mengkaji tentang konsep model yang menjadi pijakan dalam
pengembangan, yaitu: teori pengembangan model, relevansi model, dan langkahlangkah model yang dikembangkan. Ketiga konsep model dapat dikemukakan sebagai
berikut:
1) Teori pengembangan model pembelajaran
Sebelum mengkaji pengembangan model pembelajaran, perlu dikemukakan
terlebih dahulu tentang desain pembelajaran. Desain sering dikacaukan dengan
pengembangan. Istilah pengembangan sistem instruksional (instruksional system
development) dan desain instruksional (instrucsional design) sering dianggap sama, atau
setidak-tidaknya tidak dibedakan secara tegas dalam penggunaannya, meskipun menurut
arti katanya ada perbedaan antara “desain” dan “pengembangan”. Kata “desain” berarti
membuat sketsa atau pola atau outline atau rencana pendahuluan. Sedang
“Pengembangan” berarti membuat tumbuh secara teratur untuk menjadikan sesuatu
lebih besar, lebih baik, lebih efektif dan sebagainya (Harjanto, 2008: 95). Sesungguhnya
secara konseptual desain merupakan fungsi perencanaan, pada
tingkat makro adalah program kurikulum dan pada tingkat mikro adalah strategi
pembelajaran, metode, bahan belajar dan aktivitas pembelajaran (Cennamo & Kalk,
2005). Penguatan uraian tersebut Seel & Rechey (2011:30), mendefinisikan bahwa
design is proses of specifyng condition for learning, artinya desain merupakan wujud
proses untuk menentukan kondisi belajar dan aktivitas cara menggunakan berbagai
sumber belajar. Selanjutnya Gagne (2005: 26), menyatakan bahwa; “the design
component of the instructional system design process results in a plan or blueprint for
guiding the development of instructional”. Maksudnya bahwa komponen desain adalah
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suatu proses desain sistem pembelajaran yang menghasilkan rencana atau blueprint
untuk mengarahkan pengembang mendesain suatu produk.
Selanjutya, desain menekankan pada proses dan kondisi belajar yang berfungsi
sebagai kerangka acuan untuk mengidentifikasi kemampuan atau kapabilitas yang
merupakan hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran dalam bentuk tujuan pembelajaran
dikembangkan lebih dahulu, kemudian pembelajaran didesain berdasarkan peristiwa
pembelajaran yang mendukung tahapan pembelajaran (Hergenhahn & Olson. 2011: 197).
Dengan demikian, desain pembelajaran menghasilkan cetak biru atau blueprint. Desain dan
pengembangan merupakan suatu aktivitas untuk menghasilkan sesuatu bentuk yang dapat
dicontoh dan ditiru berdasarkan ukuran yang telah ditetapkan. Jadi prototipe adalah bentuk
awal (contoh) produk atau standar ukuran dari sebuah entitas dalam bidang desain, sebuah
prototipe dibuat sebelum dikembangkan atau dibuat khusus untuk pengembangan sebelum
dibuat dalam skala sebenarnya atau sebelum diproduksi secara massal. Selanjutnya konsep
tentang prototipe pembelajaran dikemukakan Gentry (1994: 160), bahwa a prototype is
fungsional version of an instructional unit, usually in an unifinished state, whose
efectiveness and effisiency can be tested, artinya prototipe adalah suatu versi fungsional dari
satuan pembelajaran yang biasanya masih dalam bentuk draff yang sudah selesai dan
komponen isinya terintegrasi dan masih perlu dilakukan uji efektivitas dan efesiensinya
melalui tahapan uji coba. Prototipe yang telah diuji coba efektivitasnya disebut produk
model yang merupakan hasil dari suatu pengembangan, maka prototipe merupakan produk
desain pembelajaran yang dikemas satu paket lengkap dalam bentuk draff yang digunakan
dalam pembelajaran.

Seels & Richey (2011: 35), mengemukakan bahwa pengembangan merupakan
suatu “the proses of translation the design specifications into physical from”, artinya
pengembang memandang sebagai suatu proses menerjemahkan spesifikasi desain ke
dalam bentuk fisik atau prototipe, dalam kajian ini prototipe yang dimaksud adalah
bahan belajar, panduan pendidik dan panduan mahasiswa yang digunakan secara
bersama dalam kegiatan pembelajaran.
Kajian pembelajaran dalam kamus bahasa Indonesia merupakan proses dan cara
menjadikan orang atau makhluk hidup dapat belajar. Secara umum bahwa pembelajaran
merupakan usaha yang dilakukan pendidik untuk membuat mahasiswa dapat belajar dan
mencapai hasil yang maksimal. Pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja,

12

bertujuan, dan terkendali agar orang belajar atau terjadi perubahan yang relatif menetap
pada diri pemelajar (Charles & Alison, 2009:23). Duffy (2006: 270-272),
mengemukakan bahwa pembelajaran (intructional) adalah suatu usaha yang sengaja
melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki pendidik untuk
mencapai tujuan pembelajaran. Jadi Instruction atau pembelajaran merupakan kegiatan
mengitervensi dengan tujuan agar terjadi belajar (Seels & Richey, 2011: 149).
Selanjutnya pembelajaran merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu
proses belajar mahasiswa, berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun
sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar yang
bersifat internal. Rangkaian peristiwa tersebut didasarkan terjadinya proses pemusatan
perhatian pada suatu topik atau materi, membantu mahasiswa untuk mencapai tujuan
pembelajaran, menstimulus, memperlihatkan kemampuan yang telah dipelajari,
pemahaman dan transfer pengetahuan yang telah dipalajari. Dengan demikian,
pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan pendidik dalam menyampaikan
pengetahuan kepada mahasiswa atau interaksi belajar dan mengajar sebagai suatu proses
yang saling mempengaruhi antara pendidik dan mahasiswa.
Pengembangan menghasilkan produk pembelajaran melalui beberapa tahapan uji
coba untuk menghasilkan model pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran
yang berorientasi pada produk dan sistem pembelajaran. Dengan demikian, desain
pembelajaran sebagai suatu proses pengembangan yang sistematik dan spesifikasi
pembelajaran yang berpijak pada teori belajar dan pembelajaran untuk mencapai kualitas
pembelajaran. Desain pembelajaran dipandang sebagai suatu proses analisis terhadap
kebutuhan belajar, tujuan, dan pengembangan sistem penyampaian. Proses yang dimaksud
meliputi; pengembangan bahan belajar, aktivitas pembelajaran uji coba, dan evaluasi
efektivitas terhadap keseluruhan sistem pembelajaran. Maka desain pembelajaran sebagai
suatu cabang disiplin ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian dan teori
tentang strategi pembelajaran serta proses untuk mengembangkan aktivitas belajar membuat
kualitas proses pembelajaran lebih baik. Desain pembelajaran dipandang sebagai ilmu untuk
mempelajari

bagaimana

menciptakan

secara

rinci

untuk

mengembangkan,

mengimplementasikan, mengevaluasi, dan mengelola kondisi belajar dalam satuan pokok
bahasan dan subpokok bahasan untuk pembelajaran. Dengan
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demikian, pengembangan pembelajaran merupakan pendekatan yang sistematik untuk
mendesain, memproduksi, dan mengimplementasikan pembelajaran. Artinya, desain
pembelajaran memfokuskan pada kegiatan yang berhubungan dengan desain yang
sistematik, pengembangan, implementasi, dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada
tingkat mata kuliah yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki hasil pembelajaran dan
memberi kemudahan belajar mahasiswa secara efektif, dan efisien.
Suatu desain pembelajaran dikatakan efektif jika pembelajaran yang dihasilkan
mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebagai indikator untuk
menentukan efektivitas pembelajaran, dan efisien berhubungan dengan waktu yang
digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Semakin pendek waktu yang
digunakan untuk mencapai tujuan, maka desain pembelajaran efektif. Oleh karena itu,
efesiensi dipahami sebagai ratio antara sumber yang dibutuhkan untuk mencapai hasil,
sedangkan efektivitas adalah kesesuain antara hasil yang diperoleh dengan tujuan
pembelajaran yang dicapai.
Sifat desain

pembelajaran berada

pada

tiga

orientasi dasar,

seperti:

(1) berpusat pada mahasiswa, (2) berorientasi tujuan, (3) berorientasi pada perbaikan
kemampuan. Ketiga orientasi tersebut desain pembelajaran dikerjakan secara empiris,
berulang, dapat dikoreksi, dan merupakan usaha yang dilakukan secara bersama.
Desain pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dimaksudkan untuk
memberi atau meningkatkan motivasi belajar, semakin menguatkan pemahaman secara
mendalam terhadap bahan balajar yang dipelajari, semakin positif sikap mahasiswa
terhadap bahan balajar yang dikaji.
Desain

pembelajaran

berorientasi

tujuan

yang

menempatkan

tujuan

pembelajaran sebagai pijakan untuk mengembangkan bahan belajar, strategi
pembelajaran, media, dan evaluasi. Gagne (2005: 109), membagi tujuan pembelajaran
dalam lima domain seperti: (a) informasi verbal, (b) kemampuan intelektual,
(c) kemampuan kognisi, (d) sikap, dan (e) kemampuan motorik. Bloom membagi
kemampuan pada tiga ranah yaitu: (a) kognitif, (b) psikomotorik, dan (c) afektif. Ketiga
kemampuan yang telah dikemukakan para ahli, maka dalam pengembangan ini akan
dipilih tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar yang
diharapkan berdasarkan kondisi pembelajaran yang terjadi.
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Desain pembelajaran yang berorientasi perbaikan dengan maksud untuk
meningkatkan atau membuat lebih baik pada kualitas, nilai, kegunaan. Perbaikan upaya
membuat desain dapat dipercaya dengan cara-cara yang lebih baik dan unggul untuk
mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, desain pembelajaran harus mampu
memfasilitasi kebutuhan belajar mahasiswa, harus mampu mengakomodasi dan
mengembangkan kemampuan individu mahasiswa, secara sederhana pengajaran dan
pembelajaran dapat dikemukakan perbedaannya pada Tabel 2.2.
Tabel 2.1 Perbedaan antara Pengajaran dan Pembelajaran
Pengajaran
Dilaksanakan

bagi

Pembelajaran
mereka yang Dilaksanakan

berprofesi sebagai pendidik

bagi

mereka

yang

berprofesi dan dapat membuat orang

belajar
Tujuan menyampaikan informasi
Tujuan agar terjadi belajar pada diri
kepada mahasiswa
mahasiswa.
Merupakan salah satu pencapaian Merupakan cara untuk mengembangkan
strategi pembelajaran.

rencana

yang

terorganisir

untuk

keperluan belajar.
Kegiatan belajar akan berlangsung jika Kegiatan belajar dapat berlangsung
ada pendidik pada ruang dan waktu dengan atau tanpa kehadiran pendidik
yang telah ditetapkan.

pada ruang dan waktu di mana saja.

Uraian di atas, menunjukkan bahwa penyelenggaraan pembelajaran merupakan
proses interaksi antara pendidik dan mahasiswa bersama sumber belajar dalam suatu
lingkungan belajar yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan. Esensi pembelajaran
adalah proses pengolahan pengetahuan yang menekankan pada kumpulan bahan belajar
dengan mengutamakan pada kemampuan mahasiswa untuk mengolah dan menggunakan
hasil belajar yang telah diperoleh dari kegiatan pembelajaran.
Proses pembelajaran menekankan pada aspek kegiatan atau keaktifan belajar
mahasiswa, bukan kegiatan pendidik. Kualitas pembelajaran tidak terletak pada baiknya
pendidik menerangkan, tetapi ada pada kualitas dan kuantitas belajar mahasiswa.
Artinya seberapa banyak dan seberapa sering mahasiswa terlibat secara aktif mengkaji
bahan belajar yang digunakan untuk menyelesaikan masalah belajar yang dihadapi,
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sehingga peran utama pendidik hanya pada upaya menciptakan situasi, menyediakan
kemudahan belajar, merancang kegiatan, dan membimbing agar mereka terlibat dalam
proses pembelajaran secara berkesinambungan dengan tujuan terjadinya belajar (Seels
& Richey, 2011: 140).
Pelaksanaan pembelajaran yang berpijak pada proses berpikir, seperti:
(1) proses pembelajaran yang diarahkan untuk pembentukan keterampilan mental
tertentu, seperti: keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, dan berpikir produktif, (2)
proses pembelajaran yang mengarahkan pada usaha menciptakan lingkungan belajar
yang dapat mendorong pengembangan kognitif sehingga mahasiswa dapat berkembang
secara optimal, (3) pembelajaran yang diarahkan pada upaya membantu agar mahasiswa
lebih sadar terhadap proses berpikirnya, kegiatan pembelajaran ini menekankan pada
penggunaan strategi pembelajaran (Sharon, 2009: 12).
Pengembangan pembelajaran adalah suatu proses kegiatan yang sistematis untuk
mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Kegiatan dengan
pengidentifikasian masalah, pengembangan strategi dan penggunaan bahan belajar, serta
mengevaluasi bahan belajar untuk menentukan hal apa yang harus direvisi (Suparman,
2014: 32). Uraian ini mengandung arti bahwa hasil akhir dari pengembangan
pembelajaran adalah berupa satu set bahan belajar dan strategi pembelajaran yang
efektif dan efisien dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Proses pengembangan pembelajaran dimulai dengan melakukan identifikasi
masalah pembelajaran, dilanjutkan dengan mengembangkan strategi dan bahan
pembelajaran, kemudian diakhiri dengan melakukan evaluasi efektivitas dan efisiensi.
Dalam hal ini proses evaluasi di dalamnya terkandung maksud untuk melakukan
perbaikan atau penyempurnaan setiap komponen pengembangan model pembelajaran.
Konsep pengembangan pembelajaran beberapa ahli membedakan antara desain
dan rancangan pembelajaran. Desain merupakan aktivitas atau proses untuk
meningkatkan kualitas hasil yang berhubungan dengan perencanaan. Sedangkan
perencanaan (planning) dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu,
dalam proses pengembangan pembelajaran di mulai dengan mengarahkan aktivitas
sebagai suatu desain untuk menghasilkan blueprint ketika suatu kegiatan menjadi
kempleks, maka ungkapan yang dapat digunakan adalah desain. Dengan demikian,
pendidik dapat menggunakan perancangan (design) jika suatu program kegiatan yang

berhubungan dengan pembelajaran untuk aktivitas kegiatan yang lebih tinggi dan rumit
dan ungkapan desain sudah mencakup keduanya (Smith & Ragan, 2005: 67).
Maka pengembangan pembelajaran merupakan proses desain yang dimulai dari
identifikasi masalah kebutuhan pembelajaran dan diakhiri dengan identifikasi bahan
belajar dan strategi pembelajaran dengan memilih topik bahan belajar dan
menuangkannya

ke

dalam

strategi

pembelajaran,

kemudian

diakhiri

dengan

mengevaluasi strategi berikut bahan belajar yang digunakan untuk mengetahui
efektivitas suatu produk atau prototipe pembelajaran.
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mengimplementasikan serta mengevaluasi program pembelajaran (Seels & Reckey,
2011: 138). Dengan demikian, pengembangan pembelajaran merupakan suatu
pendekatan sistematik dari suatu desain atau rancangan, produksi, evaluasi, dan
pemanfaatan menjadi suatu sistem pembelajaran yang lengkap. Oleh karena itu, desain
pembelajaran harus berorientasi pada kondisi belajar mahasiswa, tujuan untuk
mendapatkan hasil belajar yang dapat diukur secara benar, selain itu, desain
pembelajaran juga mengandung hal yang empiris, berulang, dapat dikoreksi dengan
memperhatikan suatu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (Berger
& Rosalin, 2012). Dengan pendekatan tersebut dapat meningkatkan motivasi belajar
mahasiswa dan memperkuat perolehan pengetahuan yang mendalam pada bahan belajar.
Pembelajaran merupakan susunan aktivitas yang luas karena mempunyai proses
multisegi bagi setiap mahasiswa yang menghadapi masalah pembelajaran untuk
memperoleh berbagai kemampuan atau keterampilan (Wibowo, 2010: 3). Jadi, belajar
merupakan proses yang aktif, dan dapat menjangkau pikiran melibatkan proses
assimilasi organik dari dalam dan mengambil posisi untuk berada pada pihak
mahasiswa, bukan bagaimana isi bahan belajar yang menentukan kualitas dan kuantitas
proses pembelajaran.
2) Relevansi model
Pengembangan model pembelajaran mengalami banyak kendala mulai dari teori
belajar yang mendasarinya dan teori desain yang digunakan. Rendahnya kualitas proses
pembelajaran seperti: (1) kemampuan bertanya yang rendah, (2) waktu penyelesaian
tugas tidak tepat, (3) bahan belajar yang digunakan sangat sederhana, (4) partisipasi

mahasiswa rendah, dan (5) strategi pembelajaran yang digunakan tidak konsisten
dengan bahan belajar. Relevansi model terhadap komponen sistem membuat rendahnya
kualitas proses pembelajaran (Darlan, 2012).
Penguatan konseptual model ditunjukkan pada relevansi model konseptual
pembelajaran terhadap model yang dihasilkan agar mahasiswa dapat belajar dan
beraktivitas sesuai dengan kondisi belajar yang dimiliki. Untuk menentukan relevansi
model konseptual dengan kondisi belajar, maka diperlukan suatu proses seperti: (1)
mengidentifikasi kebutuhan belajar, (2) mendesain pengembangan,(3) mengimplementasikan pembelajaran dan (4) mengevaluasi pembelajaran yang dikembangkan.
Hubungan antara teori model dengan pengembangan model pembelajaran mengandung
arti bahwa teori desain pembelajaran menghasilkan blueprint, sedangkan pengembangan
menghasilkan produk. Jadi relevansi antara kondisi aktual, teori belajar dan desain
pembelajaran serta pengembangan model menghasilkan sistem pembelajaran dan
penggunaan produk pembelajaran.
3) Langkah model yang dikembangkan
Langkah-langkah pengembangan model pembelajaran yang diperlukan, adalah:
(1) mengidentifikasi, (2) mengembangkan dan (3) mengevaluasi serta (4) merevisi.
Selanjutnya untuk aktivitas pengembangan memerlukan tahapan seperti: (1) merancang,
(2) mengembangkan, (3) mengimplementasikan, dan menilai pembelajaran, dan (4)
melakukan revisi (Dick & Carey, 2001: 3). Jadi desain pembelajaran sebagai sebagai
suatu landasan pengembangan diperlukan kegiatan seperti: (1) pendefinisian, (2)
mendesain, (3) mendemonstrasikan, (4) mengembang-kan, dan (5) menyajikan
(Cennamo & Debby, 2005: 10).
Berdasarkan tahapan desain pembelajaran membuat desain pembelajaran sebagai
upaya untuk menganalisis kondisi pembelajaran yang berlangsung saat ini dengan
memperhatikan kebutuhan pembelajaran, seperti: (a) mengembangkan kerangka isi
pembelajaran, (b) mengembangkan kerangka pembelajaran, dan (c) menerapkan sistem
pembelajaran. Ketiga fase desain pembelajaran merupakan perencanaan pembelajaran
tentang kondisi belajar di kelas yang dapat mengurutkan kegiatan pembelajaran yang
efektif.
Model

pembelajaran

merupakan

suatu

susunan

rangkaian

komponen

pembelajaran yang saling terintegrasi secara lengkap seperti: penataan urutan isi bahan

belajar, penggunaan rangkuman atau ringkasan, penggunaan contoh, dan penggunaan
strategi yang berbeda untuk memotivasi mahasiswa. Untuk itu, model merupakan
gambaran mental yang dapat membantu untuk menjelaskan sesuatu dengan lebih jelas
terhadap sesuatu yang tidak dapat dialami secara langsung, secara spesifik model dapat
berupa gambar, skema yang menjelaskan keterkaitan dari berbagai komponen dan
subkomponen lainnya dalam suatu pola yang disajikan secara utuh. Model dapat
menjelaskan keterkaitan secara lebih tepat, utuh, konsisten, dan menyeluruh dari suatu
aktivitas (Reigeluth & Alison, 2009: 9). Oleh karena itu, model disusun dalam upaya
untuk mengkonkritkan keterkaitan suatu komponen yang masih abstrak dalam suatu
gambar, skema yang mencerminkan alur pikir. Dengan demikian, secara esensial model
pembelajaran

mengandung

komponen

yaitu:

analysis,

design,

development,

implementation, dan evaluation (ADDIE). Komponen tersebut dilakukan secara
sistematik terhadap strategi pembelajaran, bahan belajar, sarana, kompetensi pendidik,
dan karakteristik mahasiswa untuk membantu perancang pembelajaran menghasilkan
model pembelajaran yang efektif, efisien dan menarik. Penggunaan komponen model
pembelajaran yang telah dikemukakan sebagai pijakan dalam pengembangan, jika
pengembangan model pembelajaran harus disesuaikan dengan tahapan model desain
pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan model pembelajaran paket keahlian
audio-video. Jika ada komponen pengembangan model pembelajaran paket keahlian
audio-video ada yang tidak mendukung, maka dilakukan penyesuaian dalam
pengembangan model pembelajaran paket keahlian audio-video.
2. Model blended learning
a)

Konsep

blended

learning
Blended learning istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yang terdiri atas dua
suku kata, blended dan learning. Kata Blend berarti campuran yang berarti terdapat
berbagai macam pola pembelajaran yang digunakan. Sedangkan Learning memiliki
makna umum yakni belajar, dengan demikian dapat dimaknai sebagai pola pembelajaran
yang mengandung unsur pencampuran, atau penggabungan antara pola dengan pola
lainnya. Elena Mosa (2006) menyampaikan yang dicampur adalah dua unsur utama,
yakni pembelajaran di kelas (classroom lesson) dengan online learning.

Blended learning menurut Semler (2005):“Blended learning combines the best
aspects of online learning, structured face-to-face activities, and real world practice”.
Maknanya bahwa blended learning merupakan kombinasi aspek terbaik dari
pembelajaran online, pembelajaran tatap muka dan pengalaman di dunia nyata. Driscoll
& Carliner (2002), mendefinisikan: “Blended learning integrated or blends learning
programs in different format to archieve a common goal” yang dapat diartikan blended
learning mengintegrasikan atau menggabungkan program belajar dalam format yang
berbeda dalam mencapai tujuan pembelajaran. Thorne (2003:16), menjelaskan bahwa
blended learning sebagai “it represents an opportunity to integrate the innovative and
technological advances offered by online learning with the interaction and participation
offered in the best of traditional learning”. Merupakan kesempatan untuk
mengintegrasikan kemajuan inovatif dan teknologi yang ditawarkan oleh pembelajaran
online dengan interaksi dan partisipasi ditawarkan dalam yang terbaik dari pembelajaran
tradisional. Jadi dapat disimpulkan bahwa blended learning adalah pembelajaran yang
mengintegrasikan atau menggabungkan antara pembelajaran on-line (e-learning)
dengan pembelajaran tradisional (tatap muka) secara harmonis untuk mencapai tujuan
pembelajaran.
Bentuk lain dari blended learning adalah pertemuan virtual antara pendidik
dengan mahasiswa. Mereka mungkin saja berada di dua dunia berbeda, namun bisa
saling memberi feedback, bertanya, atau menjawab. Semuanya dilakukan secara real
time. Sebagian menyebutnya dengan Long Distance Instructed Learning, yang lain
menyebutnya Virtual Instructor Led Training yang dipandu oleh instruktur betulan
secara virtual karena antara peserta dan instruktur berada di tempat yang berbeda.
Apapun namanya, model pembelajaran ini memanfaatkan teknologi IT lewat media
video conference, phone conference, atau chatting online.
Menurut Driscoll & Carliner (2002): “Perceives blended learning from four
different perspectives: a) the combination of modes of web-based technology; b) the
combination of various pedagogical approaches; c) the combination of any
instructional technology with face-to-face instruction; and d) the mixture of
instructional technology with actual job tasks”.Memandang dari empat perspektif yang
berbeda: a) kombinasi mode teknologi berbasis web; b) kombinasi berbagai pendekatan

pedagogis; c) kombinasi teknologi instruksional dengan instruksi tatap muka; dan d)
campuran teknologi instruksional dengan tugas pekerjaan yang sebenarnya.
BlendedLearning dibutuhkan pada saat situasi yang ada menuntut diadakannya
kombinasi atau mencampurkan berbagai lingkungan belajar untuk mencapai tujuan
pembelajaran. Misalnya ketika pembelajaran jarak jauh tidak begitu dibutuhkan maka
dibutuhkan pembelajaran tatap muka. Proses pembelajaran blendedlearning ini
dibutuhkan pada mahasiswa yang membutuhkan penambahan dan pengkombinasian
dalam pembelajaran. Blendedlearning dibutuhkan pada saat; (1) proses belajar mengajar
tidak hanya tatap muka, namun menambahwaktu pembelajaran dengan memanfaatkan
teknologi dunia maya, (2) mempermudah dan mempercepat proses komunikasi non-stop
antara pendidik dan mahasiswa, (3) membantu proses percepatan pengajaran (Prayitno,
2016: 8).
Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa tujuan blended learning
adalah; (1) membantu pembelajar untuk berkembang lebih baik di dalam proses belajar,
sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar, (2) menyediakan peluang yang
praktis realistis bagi pendidik dan mahasiswa untuk pembelajaran secara mandiri,
bermanfaat, dan terus berkembang, (3) peningkatan penjadwalan fleksibilitas bagi
mahasiswa, dengan menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi online.
Kelas tatap muka dapat digunakan untuk melibatkan para mahasiswa dalam pengalaman
interaktif. Sedangkan porsi online memberikan mahasiswa dengan konten multimedia
yang kaya akan pengetahuan pada setiap saat, dan di mana saja selama mahasiswa
memiliki akses internet (Prayitno, 2016: 6). (4) mengatasi masalah pembelajaran yang
membutuhkan penyelesaian melalui penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi.
b) Komponen blended learning
Berdasarkan uraian dari para ahli mengenai blended learning, maka blended
learning mempunyai 2 (dua) komponen lingkungan belajar yang dicampur yaitu:
(1)

Pembelajaran online
“Online learning as educational material that is presented on a computer”.

Diartikan bahwa pembelajaran online merupakan materi pendidikan yang ditayangkan

dengan memanfaatkan komputer. Dalam Asynchronous Online Learning mahasiswa
dapat mengakses materi pelajaran kapan saja, sedangkan Synchronous Online Learning
memungkinkan interaksi nyata (real time) antara mahasiswa dengan pendidik (Ally,
2007). Rosenberg (2001), menjelaskan bahwa e-learning merujuk pada penggunaan
teknologi internet untuk mengirimkan berbagai materi ajar dan serangkaian solusi yang
dapat

memecahkan

masalah

belajar

serta

meningkatkan

keterampilan

yang

menggunakan blended learning. E-Learning dapat dilaksanakan secara formal maupun
informal. E-learning secara formal misalnya adalah pembelajaran dengan kurikulum,
silabus, mata pelajaran dan tes yang telah diatur dan disusun berdasarkan jadwal yang
telah disepakati pihak-pihak terkait (pengelolah e-learning dan mahasiswa sendiri). Jadi,
online learning adalah lingkungan pembelajaran yang menggunakan teknologi internet,
intranet, dan berbasis web dalam mengakses materi pembelajaran yang memungkinkan
terjadinya interaksi pembelajaran antar sesama mahasiswa atau dengan pendidik di
mana saja dan kapan saja.
E-Learning dengan Pendekatan Moodle adalah sebuah nama untuk sebuah
program aplikasi yang dapat merubah sebuah media pembelajaran ke dalam bentuk web.
Aplikasi ini memungkinkan mahasiswa untuk masuk ke dalam ruang kelas digital untuk
mengakses materi ajar. Dengan menggunakan moodle, kita dapat membuat materi
pembelajaran, kuis, jurnal elektronik dan lain-lain. Moodle itu sendiri adalah singkatan
dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, sehingga berbagai
bentuk materi pembelajaran dapat diisikan dalam aplikasi moodle.
Berbagai sumber dapat ditempelkan sebagai materi pembelajaran atau naskah
tulisan dari aplikasi pengolah kata Microsoft Word, materi presentasi yang berasal dari
Microsoft Power Point, Animasi Flash dan bahkan materi dalam format audio dan video
dapat ditempelkan sebagai materi pembelajaran. Sehingga pembelajaran dimasukkan
dalam aplikasi Moodle adalah sebagai berikut: (1) assignment, fasilitas ini digunakan
untuk memberikan penugasan kepada mahasiswa secara online, mahasiswa dapat
mengakses materi tugas dan mengumpulkan hasil tugas mereka dengan mengirimkan
file hasil pekerjaan mereka, (2) chat, fasilitas ini digunakan untuk melakukan proses
chatting (percakapan online) antara pendidik dan mahasiswa dapat melakukan dialog
teks secara online, (3) forum, sebuah forum diskusi secara online dapat diciptakan dalam

membahas suatu materi pembelajaran. Antara pendidik dan peserta pembelajaran dapat
membahas topik-topik belajar dalam suatu forum diskusi, (4) Kuis, dengan fasilitas ini
memungkinkan untuk dilakukan ujian ataupun test secara online, (5) survey, fasilitas ini
digunakan untuk melakukan jajak pendapat.
(2) Pembelajaran tatap muka
Pembelajaran tatap muka merupakan model pembelajaran yang sampai saat ini
masih terus dilakukan dan sangat seringdigunakan dalam proses pembelajaran.
Pembelajaran tatap muka merupakan salah satu bentuk model pembelajaran
konvensional yang mempertemukan pendidik dengan mahasiswa dalam satu ruangan
kelas dengan waktu yang sama serta materi yang tersampaikan dari ruang yang sama.
Dengan demikian karakteristik pembelajaran tatap muka adalah kegiatan yang terencana
berorientasi pada tempat, serta interaksi sosial dalam ruang kelas.
Pembelajaran tatap muka pendidik akan menggunakan berbagai macam metode
dalam proses pembelajarannya untuk membuat proses belajar lebih aktif dan menarik.
Yang biasanya digunakan adalah: (a) metode ceramah, metode yang paling sederhana
karena pendidik hanya menyampaikan materi pembelajaran melalui kegiatan
berbicara/ceramah di depan kelas dan terkadang menggunakan media lain untuk
menunjang proses pembelajaran, (b) metode penugasan, metode pembelajaran dengan
memberikan penugasan untuk dikerjakan didalam kelas, melatih kemandirian dan
tanggung jawab mahasiswa. (c) metode tanya jawab, metode pembelajaran yang
menimbulkan interaksi antara mahasiswa dengan pendidik, pendidik memberikan
pertanyaan lalu mahasiswa menjawab pertanyaan atau sebaliknya. (d) metode
demonstrasi,
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di

mana
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mempertunjukan kepada mahasiswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang
sedang dipelajari baik yang sebenarnya maupun yang tiruan disertai dengan penjelasan
singkat. Dengan demikian pembelajaran tatap muka adalah pembelajaran pembelajaran
konvensional yang mempertemukan pendidik dengan mahasiswa dalam satu ruangan
kelas untuk belajar yang menggunakan metode ceramah, metode penugasan, metode
tanya jawab dan metode demonstrasi.

3. Pengembangan Model Blended Learning
Pendapat Haughey & Anderson (1998), tentang pengembangan blended learning
mengungkapkan bahwa terdapat tiga kemungkinan model dalam pengembangan sistem
pembelajaran berbasis internet, yaitu model web course, web centric course, dan web
enhanced course.
Model web courseadalah penggunaan Internet untuk keperluan pendidikan, yang
mana mahasiswa dan pendidik sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap
muka. Seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, ujian, dan kegiatan
pembelajaran lainnya sepenuhnya disampaikan melalui internet. Dengan kata lain model
ini menggunakan sistem jarak jauh. Intinya, semua aktivitas belajar mengajar dilakukan
secara online tanpa adanya tatap muka sama sekali.
Model web centric courseadalah penggunaan internet yang memadukan antara
belajar jarak jauh dan tatap muka (konvensional). Sebagian materi disampaikan melalui
internet, dan sebagian lagi melalui tatap muka, sedangkan fungsinya saling melengkapi.
Dalam model ini pendidik bisa memberikan petunjuk pada mahasiswa untuk
mempelajari materi pelajaran melalui web yang telah dibuatnya. Mahasiswa juga
diberikan arahan untuk mencari sumber lain dari situs-situs yang relevan. Dalam tatap
muka, mahasiswa dan pendidik lebih banyak diskusi tentang temuan materi yang telah
dipelajari melalui internet tersebut. Model ini lebih relevan untuk digunakan dalam
pengembangan pendidikan pendidik, dilihat dari kondisi, kultur dan infrastruktur yang
dimiliki saat ini. Secara substansial materi keguruan identik dengan nilai yang tidak
hanya dapat ditransfer melalui pembelajaran tanpa tatap muka, melainkan diperlukan
direct learning, sehingga unsur-unsur modelling dari seorang pendidik dapat diadaptasi
dengan baik. Untuk penguasaan materi konseptual, teoritikal dan keterampilan dapat
menggunakan blended learning dengan sistem jarak jauh.
Model web enhanced course adalah pemanfaatan internet untuk menunjang
peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Fungsi internet adalah untuk
memberikan pengayaan dan komunikasi antara mahasiswa dengan pendidik, sesama
mahasiswa, anggota kelompok, atau mahasiswa dengan nara sumber lain. Oleh karena itu
peran pendidik dalam hal ini diharapkan untuk menguasai teknik mencari informasi di
internet, membimbing mahasiswa mencari dan menemukan situs-situs yang relevan

dengan bahan pembelajaran, menyajikan materi melalui web yang menarik dan diminati,
melayani bimbingan dan komunikasi melalui internet, dan kecakapan lain yang
diperlukan.
Selain model pengembangan di atas, penggunaan ICT dalam pendidikan,
pendidik dapat mengacu pada model dari Harmon & Jones, (2000: 125), yang
memberikan penjelasanan tentang lima level penggunaan ICT dalam pembelajaran,
yaitu:
Level-1 Information: Pada level ini bahan-bahan pembelajaran tidak terlalu
banyak disajikan melalui ICT, tetapi terbatas pada bahan yang sifatnya informasi untuk
menunjang proses pembelajaran bahkan cenderung bersifat administratif dan aturan
pembelajaran. Misalnya silabus perkuliahan, jadwal perkuliahan, dan disediakan juga
tempat untuk menyimpan informasi bagi pendidik.
Level-2 Supplemental: Pada level ini sudah mulai memasukkan bahan
pembelajaran, namun sifatnya masih terbatas, belum menguraikan isi pembelajaran
secara lengkap, materi yang disajikan pokok-pokoknya saja. Misalnya bahan
pembelajaran bagi pendidik di sajikan melalui presentasi power point, acrobat reader,
dan file html yang sudah ditempatkan di web untuk disediakan dan direvisi oleh para
pendidik.
Level-3 Essensial. Dalam level ini hampir semua materi pembelajaran disediakan di
dalam web. Aktivitas belajar para pendidik dan mahasiswa tidak akan berjalan baik jika
tidak menggunakan fasilitas web. Dengan demikian, sudah ada ketergantungan penggunaan
ICT dalam pembelajaran di mana antara pendidik sebagai mahasiswa dengan pengelola
pembelajaran menggunakan infrastruktur ICT secara lebih baik.

Level-4 Communal: Pada level ini mengkombinasikan pola tatap muka dikelas
atau penggunaan web secara online. Begitu halnya dengan penyajian bahan
pembelajaran disajikan melalui cara langsung di kelas dan disajikan online. Pada pola
ini diharapkan kemandirian dari para pendidik untuk mencari dan mengembangkan
bahan belajarnya secara madiri materi-materi pelajaran yang dikuasainya maupun
materi tentang kependidikan.
Level-5 Immersive: Pada level ini pembelajaran dilangsungkan secara virtual.
Seluruh isi materi pembelajaran disajikan secara online. Level ini memandang

pembelajaran mulai dari perekrutan, proses pembelajaran, sistem evaluasi, dan
kelulusan dilangsungkan secara virtual.
Blended learning memiliki dua kategori utama, yaitu; (1) Peningkatan bentuk
aktivitas tatap-muka, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam
aktivitas tatap-muka, baik dalam bentuknya yang memanfaatkan internet (webdependent) maupun sebagai pelengkap (web-supplemented) yang tidak merubah model
aktivitas, (2) pembelajaran yang mengurangi aktivitas tatap-muka tapi tidak
menghilangkannya, sehingga memungkinkan mahasiswa untuk belajar secara online.
Jadi blended learning yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi berbasis web untuk menunjang peningkatan
kualitas pembelajaran tatap muka yang dilakukan di kelas.
4. Landasan model BLAVO
Konsep dasar pengembangan model pembelajaran didasarkan pada teori belajar
dan pembelajaran. Setiap teori memiliki konsep atau prinsip sendiri tentang belajar yang
mempengaruhi bentuk penerapan dalam kegiatan pembelajaran. Setiap teori belajar
mempunyai fokus yang menjadi pusat kajiannya; ada yang mengutamakan pada hasil
belajar, ada yang menekankan pada isi bahan belajar, ada yang mementingkan sistem
informasi dalam proses pembelajaran.
Secara umum setiap teori mempunyai fokus dan masing-masing mempunyai
perbedaan, akan tetapi umumnya teori mempunyai persamaan dalam memandang proses
pembelajaran seperti: (a) adanya perubahan atau kemampuan baru, (b) perubahan atau
kemampuan baru tidak berlangsung sesaat, tetapi menetap dan dapat disimpan, (c)
perubahan atau kemampuan baru terjadi karena usaha, (d) perubahan atau kemampuan
baru tidak hanya timbul karena faktor pertumbuhan (Miarso, 2003: 550-551). Oleh
karena itu, desain pembelajaran dan pengembangan model pembelajaran perlu memilih
rujukan konsep model yang relevan dan tepat untuk digunakan dalam proses
pembelajaran yang akan dikembangkan.
Berdasarkan komponen yang ada dalam blended learning maka teori belajar
yang mendasari model tersebut adalah teori belajar behaviorisme dari Gagne & Barliner,
humanisme dari C. Roger & Arthur Comb, kognitif dari Piaget, Bruner, Gagne &

Blooms, konstruktivisme dari Piaget. Adapun implikasi dari teori belajar tersebut
terhadap model BLAVO dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Behaviorisme, yang memandang bahwa belajar merupakan proses perubahan

tingkah laku yang dapat diamati tidak memperhatikan apa yang terjadi dalam
pikiran manusia. Dengan kata lain, lebih menekankan pada hasil dari pada
proses pembelajaran. Aliran ini, menekankan pada tingkah laku yang nyata
dan konkrit dan dapat diamati. Dalam desain pembelajaran rujukan ini harus
memahami karakteristik mahasiswa dan kondisi lingkungan belajar agar
tingkat keberhasilan mahasiswa selama proses pembelajaran dapat diketahui.
Selain itu, penerapan rujukan ini tergantung pada sifat bahan belajar yang
disajikan, media, dan fasilitas yang tersedia. Harapan dari rujukan ini adalah
pentingnya merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas dan spesifik agar
dapat dicapai dan dapat diukur.
b) Kognitivisme yang berorientasi pada perkembangan berpikir mahasiswa dengan
melibatkan kondisi dan lingkungan belajar yang sesuai dengan karakteristik
mahasiswa. Teori ini beranggapan bahwa belajar adalah pengorganisaian aspek
kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman tentang kondisi yang
berhubungan dengan tujuan dan perubahan tingkah laku yang terjadi dalam
proses internal selama pembelajaran. Dengan demikian, belajar merupakan
proses berpikir yang kompleks dan mengutamakan proses pembelajaran.
Terapan rujukan ini digunakan dalam pengembangan model pembelajaran
seperti: (a) mahasiswa mampu mengingat, menggunakan jika bahan belajar
disusun berdasarkan pola dan logika tertentu, (b) susunan bahan belajar harus
dari sederhana ke yang rumit, (c) diperlukan pemahaman yang konkrit dan
hindari hapalan, (d) perbedaan individu harus diperhatikan.
c) Humanisme yang memandang bahwa dalam pembelajaran menekankan pada

kebabasan individu kapan dan di mana terjadi belajar dan mahasiswa
cenderung berpikir induktif untuk mencapai aktualisasi diri. Rujukan ini
lebih mengutamakan isi bahan belajar daripada proses. Terapan teori ini
berpijak pada memanusiakan manusia dan cenderung abstrak. Maka dalam
proses pembelajaran yang sangat diperlukan adalah pembuatan pedoman

langkah-langkah pembelajaran dalam desain dan pengembangan model
pembelajaran.
d)

Konstrutivisme yang menekankan pada kemampuan mahasiswa untuk
membangun

sendiri

pengetahuan

baru

melalui

proses

berpikirnya

berdasarkan objek, pengalaman dan lingkungan, serta keaktifan mahasiswa
menjadi unsur yang utama dalam menentukan keberhasilan proses
pembelajaran bagi mahasiswa karena dengan aktivitas yang tinggi
merupakan jaminan untuk mencapai hasil belajar yang sesungguhnya.
Terapan rujukan ini dalam proses pembelajaran adalah: (1) mahasiswa
didorong untuk melakukan diskusi tentang bahan belajar, (2) berpikir
alternatif, artinya suatu soal tidak hanya satu jawaban yang benar tetapi ada
jawaban lain, (3) selalu menggunakan informasi pada kondisi baru.
Mengingat rujukan ini menekankan pada aspek kebebasan yang terstruktur
maka perlu menyediakan berbagai tugas alternatif dan menggunakan waktu
yang cukup berdasarkan kemampuan, serta selalu melibatkan pengalaman
yang konkrit. Dengan demikian, dalam proses pembelajaran beri kesempatan
kepada mahasiswa untuk cara berpikir yang sesuai dengan mereka, lebih
diarahkan untuk melayani pertanyaan dan pandangan mahasiswa dan lebih
ditekankan pada proses pembelajaran.
e) Cybernetisme bahwa dalam pembelajaran otak manusia dalam hal ini

mahasiswa aktif memeroses informasi melalui ransangan panca indra, membuat
reaksi dan meresponnya (Suparman, 2012: 16-20). Terapan rujukan ini adalah
sajian bahan belajar berdasarkan urutan yang logis dan sangat prosedural atau
tahap demi tahap untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian,
aplikasi rujukan ini dapat diterapkan dengan menetapkan tujuan pembelajaran,
langkah-langkah penggunaan bahan belajar, mengkaji sistem informasi dalam
bentuk algoritmatika dan membimbing mahasiswa

sesuai dengan sistem informasi yang terjadi.
Kelima rujukan teori belajar dan pengembangan model pembelajaran yang
dikaji, maka perlu untuk diketahui bahwa tidak ada satupun teori pembelajaran yang
digunakan dalam desain pembelajaran yang ideal untuk semua kondisi belajar, sesuai

untuk semua karakteristik mahasiswa dan rujukan model yang dikembangkan akan
terjadi atau tampak pada saat berlangsungnya proses pembelajaran.
Pandangan tentang model diartikan sebagai penggambaran keseluruhan konsep
yang saling berkait untuk mengkonkritkan suatu teori sebagai sebuah analogi serta
representasi dari variabel-varibel yang terdapat dalam teori (Pribadi, 2004: 86). Jadi
model pembelajaran adalah suatu susunan rangkaian komponen pembelajaran yang
saling terintegrasi secara lengkap.
Berdasarkan uraian konsep pengembangan model dapat mengoptimalkan
penerapan teori belajar dan pembelajaran dalam desain dan pengembangan model
pembelajaran. Implikasi berbagai rujukan belajar terhadap desain pembelajaran dapat
disederhanakan pada tabel berikut:
Tabel 2.2 Implikasi Teori Belajar terhadap Desain Pembelajaran
No. Pijakan Teoretik
1.

Behaviorisme

Implikasi terhadap Desain Pengembangan Model
Pembelajaran
1. Tujuan tingkah laku
2.

2.

3.

Kognitivisme

Humanisme

3. Model sistem
1. Bertujuan kognitif
2.

Strategi pembelajaran

3.

Taksonomi belajar

4. Keterampilan terstuktur
1. Bertujuan pembelajaran
2.

4.

5.

Konstruktivisme

Cybernitisme

Penilaian berdasarkan kompetensi

Fokus pada pelayanan belajar

3. Kondisi belajar
1. Berbasis penilaian otentik
2.

Aktivitas belajan berbasis masalah

3.

Pembelajaran bersifat ekploratif

4. Memperhatikan lingkungan belajar
1. Berbasis pada tujuan pembelajaran
2.

Sistematika sajian dalam bentuk algoritmatik
dan heuristik.

3.

Berbasis sistem informasi

Implikasi teori belajar terhadap desain pengembangan pembelajaran bahwa
setiap mahasiswa mempunyai perhatian atau respon terhadap bahan belajar yang
digunakan. Jadi bahan belajar harus dibuat menarik dan memberi kemudahan. Semua
proses pembelajaran memperhatikan waktu dan motivasi mahasiswa serta proses
pembelajaran yang sesuai dengan kondisi belajar yang terjadi pada setiap mahasiswa.
Oleh karena itu, implikasi teori belajar terhadap desain model pembelajaran adalah
untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kondisi yang terjadi dalam
pembelajaran.
5. Sintesis model desain
Rujukan konsep pengembangan model didasarkan hasil kajian teori model yang
digunakan untuk mendesain model, maka model desain pembelajaran yang digunakan
sesuai dengan karakteristik komponen pengembangan model, maka rujukan
pengembangan model pembelajaran yang digunakan adalah; (1) Model Plomp, (2)
Model Dick and Carey, (3) ADDIE, (4) Model ASSURE, (5) Model Banathy,
(6)

Model MPI, (7) model Gagne-Briggs. Penetapan ketujuh rujukan konsep

pengembangan model desain sistem pembelajaran yang digunakan dapat dikemukakan
sebagai berikut:
a) Model Plomp
Plomp (1997: 5) menunjukkan suatu model dalam merancang pendidikan
(termasuk pembelajaran) yang terdiri atas 5 (lima) tahap, kelima tahap tersebut disajikan
pada Gambar 2.1.
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Gambar 2.1 The General Model of Educational Problem
Solving Keterangan:
Arah kegiatan timbal balik antara tahapan pengembangan dengan
implementasi yang dilakukan
Arah kegiatan tahapan pengembangan
Arah kegiatan balik ke tahapan pengembangan sebelumnya
Adapun tahapan pengembangan terdiri atas 5 (lima) tahap pengembangan, yaitu:
(1) tahap investigasi awal, tahap ini merupakan tahap analisis kebutuhan atau masalah
yang mencakup pengkajian teori-teori yang relevan, pengidentifikasian informasi,
analisis informasi, mendefinisikan/membatasi masalah, dan merencanakan kegiatan
lanjutan, (2) tahap perancangan, kegiatan pada tahap ini bertujuan untuk merancang
penyelesaian masalah yang telah diidentifikasikan pada tahap pertama. Rancangan yang
dibuat meliputi suatu proses yang sistematik dengan membagi-bagi masalah besar
menjadi masalah-masalah kecil dengan rancangan pemecahannya masing-masing.
Selanjutnya semua bentuk solusi dikumpulkan dan dihubung-hubungkan kembali
menjadi

suatu

struktur

pemecahan

masalah

secara

lengkap,

(3)

tahap

realisasi/konstruksi, pada tahap ini dibuat prototipe (draf awal), yaitu rancangan utama
yang berdasarkan pada rancangan awal. Dalam konteks pendidikan, tahap kedua dan
ketiga di atas disebut tahap produksi, (4) tahap tes, evaluasi, dan revisi, tahap ini
bertujuan mempertimbangkan mutu dari rancangan yang akan dikembangkan termasuk
membuat keputusan melalui pertimbangan yang matang, (5) Tahap implementasi, tahap
ini menurut Plomp terdiri atas dua macam, yaitu implementasi terbatas dari masingmasing tahapan sebelumnya dan implementasi setelah keempat tahapan telah dilalui
atau setelah pemecahan masalah telah ditemukan. Oleh karena itu, pemecahan yang
dipilih dapat diimplementasikan atau diterapkan dalam situasi yang sesungguhnya yang
ruang lingkupnya lebih umum dan lebih luas.

b) Model Dick and Carey
Sebagai suatu sistem pendekatan model pembelajaran mengacu pada tahapan
umum sistem pengembangan pembelajaran (instructional System Development) (Dick &
Carey, 2009: 68).
St9
Revise
St2
Conduct

Intructio
n

Instructi
St1

Assess
Needs
to
Identify
goal(s)

onal

Analysis

St5

St6

St7

Write

Develop

Develop

Develop &

Perporman
ce
Objectives

Assessmet
Instrument
s

Instructiona
l Strategy

St4

St3
Analyze

Select
Instruction
al
Materials

St8
Design &

Conduct
formative
evaluation
of
intruction

Learners

and
Contexts

St10
Design &
Conduct
Summativ
e
evaluation

Gambar 2.2 Model Dick & Carey (2005: 3)
Tahapan pengembangan terdiri atas 10 sepuluh tahap pengembangan, yaitu: (1)
mengidentifikasi tujuan pembelajaran umum, (2) melakukan analisis pembelajaran, (3)
identifikasi kemampuan awal dan karakteristik pembelajaran, (4) menuliskan tujuan
instruksional khusus, (5) mengembangkan tes, (6) mengembangkan strategi pembelajaran, (7) mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran, (8) mendesain dan
melakukan evaluasi formatif. (9) merevisi kembali pembelajaran, dan (10) mendesain
dan melakukan evaluasi sumatif.
c) Model ADDIE
Model desain pembelajaran ini menekankan pada aspek kemudahan untuk
mengimplementasikan komponen isi model sebagai suatu aktivitas desain (Rasak.
2012). Model dikembangkan dan digunakan Reiser dan Molenda yang mendeskripsikan
desain pembelajaran secara umum untuk membangun bahan belajar yang dapat
digunakan dalam untuk pembelajaran tatap muka langsung maupun pembelajaran

online. Model ini juga mempunyai tahapan kerja yang sederhana untuk merancang
pembelajaran karena proses dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan pembelajaran
karena komponen model yang digunakan umum. Uraian komponen model ADDIE dapat
dikemukakan sebagai berikut; (1) analysis, tahapan ini yang dilakukan adalah: analisis
kemampuan, dan analisis kebutuhan. Analisis kemampuan dilakukan untuk mengetahui
dan

mengklarifikasi

masalah

kemampuan

yang

dihadapi

dan

membutuhkan

penyelesaian masalah dalam bentuk program pembelajaran. analisis kebutuhan
dilakukan untuk memenuhi kemampuan yang sangat perlu untuk dipelajari
mahasiswadalam meningkatkan hasil belajarnya, (2) design, tahapan ini dilakukan untuk
menentukan hasil belajar yang harus diperoleh mahasiswadalam pembelajaran. langkah
ini mampu menjawab pertanyaan apakah program pembelajaran yang telah didesain
dapat digunakan untuk mengatasi kesenjangan, selanjutnya dilakukan klarifikasi
terhadap program pembelajaran yang telah didesain untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan, (3) development, tahap ini dilakukan untuk mengembangkan atau
memproduksi bahan belajar yang akan digunakan. Proses pengembangan bahan belajar
perlu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Tahap ini juga mencakup penentuan atau
penggunaan metode, media, dan strategi pembelajaran, (4) implementation, pelaksanaan
program pembelajaran dilakukan secara spesifik seperti: membimbing mahasiswauntuk
mencapai tujuan pembelajaran, memberi layanan pemecahan masalah untuk mengurangi
hambatan belajar agar mereka memliki kompetensi terhadap pengetahuan, sikap,
keterampilan yang diperlukan. (5) evaluation, kegiatan ini memberikan penilaian
terhadap program pembelajaran dan evaluasi hasil belajar untuk mengetahui sikap
mahasiswaterhadap aktivitas pembelajaran secara keseluruhan, peningkatan kompetensi
atau kemampuan bagi mahasiswamerupakan dampak dari program pembelajaran.
Berdasarkan tahapan model yang di kemukakan di atas, pada prinsipnya setiap
tahapan dapat dilakukan evaluasi untuk mengetahui keterbatasan program yang telah
ditetapkan.
d) Model IDI
Model IDI (Instructional Development Institut) merupakan hasil pengembangan
kerja sama antar perguruan tinggi di Amerika Serikat. Model ini menggunakan model
pendekatan sistem terdiri atas beberapa tahap, yaitu: penentuan, pengembangan, dan
evaluasi, serta umpan balik untuk melakukan revisi atau perbaikan (Marlina, 2012).

Tahapan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut; (1) tahap penentuan, dilakukan
untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dengan menentukan prioritas. Dalam
penentuan proritas ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian yaitu: karakteristik
mahasiswa, kondisi belajar, dan sumber belajar yang digunakan, (2) tahap
pengembangan, dilakukan dengan menganalisis tujuan pembelajaran yang akan dicapai
dan selanjutnya

menetapkan metode pembelajaran. Pemilihan metode harus

mempertimbangkan beberapa hal seperti; (a) metode apa yang sesuai digunakan untuk
mencapai tujuan pembelajaran, (b) penyajian urutan bahan belajar yang digunakan, (c)
bentuk pembelajaran yang dipilih dan sesuai dengan karakteristik mahasiswa, (3) tahap
penilaian, setelah desain pembelajaran disusun kemudian dilakukan beberapa tahapan
uji coba untuk menentukan keterbatasan dan keunggulan, serta efesiensi dan efektivitas
suatu program pembelajaran yang dikembangkan. Fokus uji coba dimaksudkan apakah
tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai atau belum, apakah metode
yang digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran, apakah tidak ada kesalahan
instrumen yang digunakan.
Berdasarkan uraian tahapan pengembangan model IDI, maka yang sangat
diperlukan pada model ini adalah eveluasi terhadap setiap komponen model yang
digunakan.
e) Model ASSURE
Menekankan pada model desain sistem pembelajaran yang menekankan pada
desain yang akan digunakan dengan memperhatikan kondisi belajar yang aktual.
Pengembangan model ini didasarkan pada pandangan Gagne (2005) dalam
pembelajaran yang menggunakan sembilan peristiwa pembelajaran sebagai suatu
tahapan yang konsisten seperti: (a) perhatian, (b) harapan, (c) mengingat kembali
infomrmasi, (d) persepsi, (e) pengkondisian, (f) retrival dan respon, (g) penguatan, (h)
petunjuk, (i) kemampuan generalisasi (Gredler, 2003: 186). Sembilan tahapan tersebut
menempatkan proses pembelajaran sebagai suatu kegiatan yang sistematik, penilaian,
dan pemberian balikan.
Tahapan penggunaan model ASSURE digunakan untuk mengembangkan model
desain sistem pembelajaran dengan enam tahapan utama kegiatan (Pribadi, 2011: 76-79)
adalah; (1) Analysis Learning Characteristics, pada tahapan pertama yang dilakukan
adalah menganalisis karakteristik mahasiswayang akan dilibatkan dalam pembelajaran

agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Aspek yang perlu diperhatikan adalah:
karakteristik umum, kompetensi khusus mahasiswayang dimiliki dan gaya belajar, (2)
State Objectives, tahapan ini adalah menuliskan tujuan pembelajaran yang khusus
(spesifik). Tujuan pembelajaran digunakan untuk mendeskripsikan pengetahuan,
keterampilan, sikap yang diperoleh mahasiswadalam pembelajaran. (3) Select
Instructional Methods, Media and Material, tahapan ini pendesain pembelajaran harus
memilih metode, media, serta bahan belajar yang akan digunakan dalam pembelajaran.
Proses pemilihan tersebut dapat mengoptimalkan hasil belajar untum mencapai tujuan
pembelajaran. (4) Utilize Metode, Media and Materials, penggunaan metode, media,
dan bahan belajar yang terpilih dilakukan uji coba untuk memutuskan bahwa ketiga
subkomponen dapat digunakan dalam pembelajaran yang sesungguhnya. (5) Require
Leaner Participation, proses pembelajaran pendidik dapat melibatkan mahasiswasecara
aktif agar dapat memahami bahan belajar yang disajikan, kemudian dilakukan
pemberian balikan dari pendidik agar motivasi mereka selalu bangkit untuk mencapai
tujuan pembelajaran, (6) Evaluate and Revisi, tahapan akhir dari model ini adalah
melaksanakan evaluasi untuk memperoleh gambaran yang lengkap kualitas proses
pembelajaran yang telah dilakukan. Hal yang sama juga pendidik dapat mengukur
seberapa banyak tujuan pembelajaran dan isi bahan belajar yang dicapai.
f) Model Banathy
Model ini dikembangkan untuk mencapai hasil belajar yang maksimal dengan
menggunakan pendekatan sistem berdasarkan pada kenyataan, bahwa kegiatan
pembelajaran merupakan aktivitas yang kompleks. Secara umum model ini
menempatkan empat komponen utama, yaitu: (1) menganalisis dan merumusan tujuan
pembelajaran, (2) menganalisis dan merumusan tugas-tugas belajar, (3) mendesain
sistem, dan (4) mengimplementasikan (Suparman, 2014: 46).
g) Model Pengembangan Instruksional (MPI)
Model ini digunakan untuk keperluan praktis daripada keperluan teoritis dan
uraian isi komponen model dibuat sederhana dan dimaksudkan untuk pengembangan
pembelajaran pada tingkat mata pelajaran. Hasil dari model ini adalah sistem
pembelajaran yang didesain secara sistematis. Tahapan pengembangan model terdiri

atas: (1) identifikasi kebutuhan pembelajaran dan penulisan tujuan pembelajaran umum,
(2) menganalisis pembelajaran, (3) identifikasi perilaku dan karakteristik awal, (4)
menuliskan tujuan pembelajaran khusus, (5) menuliskan tes acuan patokan, (6)
menyusun strategi

pembelajaran,

(7)

mengembangkan

bahan

pembelajaran,

(8) melaksanakan evaluasi formatif. Kedelapan tahapan pengembangan model
dilakukan revisi hanya pada tahap dua sampai tahap delapan.
h) Model Gagne-Briggs
Model ini menempatkan tiga ciri utama desain yaitu: (1) pembelajaran yang
didesain untuk tujuan dan sasaran yang spesifik dengan subkomponen adalah:
identifikasi kebutuhan dan tujuan, mengidentifikasi kelayakan tujuan, menyusun tujuan
kurikulum, membuat tujuan akhir pembelajaran, (2) mengembangkan pembelajaran
menggunakan media dan teknologi pembelajaran dengan subkomponen adalah: analisis
tujuan dan subketerampilan, menulis tujuan kompetensi, mengidentifikasi kegiatan
pembelajaran, memilih media, mengembangkan tes, (3) menerapkan sistem dengan
subkomponen adalah: melaksanakan latihan dan penggunaan sistem, melakukan coba,
revisi bahan belajar dan pengujian lapangan atas bahan belajar yang merupakan bagian
integral dari proses desain pembelajaran (Gredler, 2001: 215-216), model ini
sesungguhnya adalah merencanakan pembelajaran berbasis kelas yang efektif.
Rujukan konsep pengembangan yang telah dikemukakan merupakan model
pengembangan yang sesuai dengan karakteristik komponen desain yang diharapkan.
Oleh karena itu, model yang dikembangkan menggunakan komponen model yang ada
dalam konsep model. Jadi model yang dihasilkan merupakan kombinasi dari beberapa
komponen konsep model yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan model
pembelajaran.

BAB III. METODE PENELITIAN
Penelitian

ini

merupakan

penelitian

dan

pengembangan

(Research

&

Developmental) (R&D). Putra (2012: 67) mendefinisikan penelitian dan pengembangan
sebagai metode penelitian secara sengaja, sistematis, bertujuan untuk menemukan,
merumuskan, memperbaiki, mengembangkan, menghasilkan, menguji keefektifan

produk, model, metode/strategi/cara, jasa, prosedur tertentu yang lebih unggul, baru,
efektif, efisien, produktif, dan bermakna. Gall, Gall & Borg (2003: 569) menjelaskan
R&D dalam pendidikan adalah sebuah model pengembangan berbasis industri di mana
temuah penelitian digunakan untuk merancang produk dan prosedur baru, yang
kemudian secara sistimatis di uji dilapangan, dievaluasi, dan disempurnakan sampai
mereka memenuhi kriteria tertentu, yaitu efektifitas, dan berkualitas. Menurut Setyosari
(2010: 230), menyatakan bahwa penelitian pengembangan adalah suatu proses yang
dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Dengan demikian,
yang menjadi produk dalam penelitian dan ini adalah model Blended LearningAudiovideo (BLAVO).
3.1 Model Pengembangan
Penelitian ini menggunakan komponen model pendekatan Research and
Development (R&D).Pengembangan model pembelajaran dalam penelitian ini
perpaduan model (1) Plomp (1997), (2) Dick & Carey (2005), dan Joyce et al (2004).
Model Plomp digunakan untuk tahap penelitian dan pengembangan model, Dick &
Carey untuk desain instruksional, dan Joyce et al untuk isi model. Sehingga model yang
dihasilkan merupakan adaptasi dari ketiga pengembangan model yang telah
dikemukakan, merupakan kombinasi hiharki dan prosedural.
3.2 Prosedur Pengembangan Model BLAVO
Prosedur pengembangan model BLAVO terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu tahap prapengembangan dan tahap pengembangan. Tahap pra-pengembangan meliputi:
Investigasi awal, desain dan realisasi, sedang tahap pengembangan meliputi tes, evaluasi
dan revisi. Tahap ini difokuskan pada uji coba lapangan yang terdiri atas uji coba
perorangan, ujicoba kelompok kecil dan uji coba diperluas.
3.3 Tahap prapengembangan
a. Investigasi awal

Tahap investigasi awal dimaksudkan untuk melakukan analisis kebutuhan model
BLAVO yang akan dikembangkan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah
sebagai berikut.
1) Identifikasi tujuan pembelajaran
Identifikasi tujuan pembelajaran dimaksudkan untuk menentukan tujuan yang akan
dicapai setelah melaksanakan proses pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan pada tahap
ini, yaitu melakukan identifikasi melalui serangkaian tujuan pembelajaran yang
diperoleh berdasarkan analisis kebutuhan.
2) Analisis pembelajaran
Analisis pembelajaran yang terkait dalam kegiatan pembelajaran, pengkajian teoriteori pembelajaran yang relevan, analisis permasalahan pembelajaran, dan analisis
kurikulum.
3) Analisis karakteristik mahasiswa
Analisis karakteristik Mahasiswa yang meliputi kemampuan sikap, pengetahuan
dan keterampilan dan karakteristik awal mahasiswa.
b. Tahap perancangan/desain
1) Merumuskan tujuan pembelajaran
Menjabarkan tujuan umum ke dalam tujuan yang lebih spesifik yang berupa tujuan
unjuk kerja, atau operasional. Pengembang melakukan penerjemahan tujuan umum atau
dari standar kompetensi yang telah ada ke dalam tujuan yang lebih operasional dengan
indikator-indikator tertentu.
2) Merumuskan instrumen kompetensi belajar
Merumuskan tes kompetensi belajar berkaitan langsung dengan tujuan operasional
yang ingin dicapai berdasarkan indikator-indikator tertentu.
3) Mengembangkan strategi pembelajaran
Mengembankan strategi pembelajaran, yang secara spesifik untuk membantu
mahasiswa untuk mencapai tujuan khusus.

4) Merumuskan material pembelajaran
Langkah ini merupakan kegiatan memilih dan mengembangkan bahan
pembelajaran yang dalam hal ini dapat berupa bahan cetak dan non cetak (file).
b. Tahap realisasi/konstruksi
Tahap

realisasi/

konstruksi

menghasilkan

draf

awal

sebagai

hasil

desain/perancangan, yaitu realisasi: 1) produk model BLAVO; dan 2) perangkat
pembelajaran. Selain itu, hasil realisasi/konstruksi kemudian diteliti kembali yang
berkaitan: apakah kecukupan teori-teori pendukung telah dipenuhi dan diterapkan
dengan baik pada setiap komponen model BLAVO dan perangkat pembelajarannya,
sehingga siap untuk dievaluasi. Sampai pada tahap ini diperoleh produk awal yang
merupakan panduan model BLAVO dan perangkat pembelajaran.
5. Tahap Pengembangan
Kegiatan pada tahap pengembangan sering juga disebut tahap ujicoba, evaluasi,
dan revisi. Tahap ujicoba bertujuan untuk mempertimbangkan kualitas dari rancangan
yang dikembangkan dengan membuat keputusan melalui pertimbangan yang matang.
Evaluasi mencakup kegiatan menghimpun, memproses, dan menganalisis informasi
secara sistematis. Revisi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, kemudian kembali
kepada kegiatan merancang, dan seterusnya. Siklus tersebut, merupakan siklus umpan
balik dan berhenti setelah memperoleh pemecahan (model BLAVO) yang diinginkan.
Setelah pemecahan diperoleh, maka akan diamati dampak instruksional dan dampak
pengiring yang ditimbulkan dengan menggunakan model BLAVO.
Secara operasional kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, yaitu: (1) Uji validasi;
uji validasi dalam penelitian ini dilakukan oleh ahli dan praktisi, yaitu (a) ahli
pendidikan teknik elektronika audio-video yang berpengalaman dalam pengembangan
pembelajaran; dan (b) praktisi adalah pendidik paket keahlian audio-video yang telah
memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun dan memiliki sertifikasi pendidik
dalam bidang keahlian audio-video; (2) Ujicoba perorangan; ujicoba perorangan
diberikan kepada mahasiswa untuk memperoleh masukan awal tentang prototipe model
BLAVO dan perangkat pembelajarannya dapat terbaca dengan jelas dan dapat dipahami

oleh pendidik dan mahasiswa; (3) Ujicoba kelompok kecil; uji coba ini diberikan kepada
mahasiswa paket keahlian Audio-video. Uji coba melibatkan mahasiswa dan pendidik.
Hasil ujicoba kelompok kecil ini dipakai untuk melakukan revisi produk atau
rancangan; (4) Ujicoba diperluas, (ujicoba lapangan) bertujuan untuk mengetahui bahwa
model BLAVO secara nyata di lapangan memenuhi kriteria kepraktisan dan keefektifan.
Uji coba diberikan kepada mahasiswa dan pendidik paket keahlian audio-video.
Berdasarkan langkah-langkah pengembangan yang dikemukakan di atas berikut diagram
alur prosedur penelitian model BLAVO seperti disajikan pada Gambar 3.1.
3.4 Desain ujicoba
Ujicoba produk merupakan kegiatan tahap pengembangan, yaitu: tahap tes,
evaluasi, dan revisi. Tahap pengembangan dilakukan untuk menguji kualitas model
BLAVO yang dikembangkan, apakah memenuhi kriteria valid, praktis dan efektif.
Deskripsi dari kegiatan pengembangan adalah sebagai berikut:
a. Ujicoba perorangan dan review ahli
Ujicoba perorangan diberikan kepada mahasiswa untuk memperoleh masukan
awal tentang prototipe model BLAVO dan perangkat pembelajaran dapat terbaca dengan
jelas, dapat dipahami oleh mahasiswa. Uji coba melibatkan 6 responden mahasiswa dan
2 responden pendidik. Setelah dilakukan uji coba perorangan, produk atau rancangan
direvisi.
b. Ujicoba kelompok kecil
Uji coba diberikan kepada mahasiswa dan pendidik paket keahlian Audio-video.
Uji coba melibatkan 15 responden mahasiswa dan 2 responden pendidik. Hasil ujicoba
kelompok kecil dipakai untuk melakukan revisi produk atau rancangan.
c. Ujicoba diperluas
Ujicoba diperluas (ujicoba lapangan) bertujuan untuk mengetahui bahwa model
BLAVO secara nyata dilapangan memenuhi kriteria kepraktisan dan keefektifan. Uji
coba diberikan kepada mahasiswa dan pendidik paket keahlian Audio-video. Uji coba
melibatkan 50 responden mahasiswa dan 2 responden pendidik.
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Gambar 2.3 Prosedur Penelitian dan Pengembangan

3.4 Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah
Dasar FKIP Universitas Lambung Mangkurat yang mengambil Mata Kuliah Bahasa
Indonesia (MBS).

3.5 Jenis data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dan
kualitatif. Data tersebut memberikan informasi atau gambaran tentang validitas, praktis,
dan efektifnya model pembelajaran yang dikembangkan.
3.6 Instrumen pengumpul data
Instrumen yang

digunakan

dalam

penelitian

dan

pengembangan

ini

menggunakan instrumen yang berupa:
a. Lembar validasi instrumen
Lembar validasi instrumen digunakan dengan harapan dapat diperoleh instrumen
yang valid dengan melibatkan pakar dibidangnya. Selanjutnya instrumen yang sudah
valid tersebut digunakan untuk mengukur valid, praktis dan efektifnya model BLAVO.
b. Lembar validasi Perangkat Pembelajaran
Lembar validasi Perangkat Pembelajaran digunakan untuk memvalidasi
perangkat pembelajaran yang digunakan dalam mendukung model BLAVO.
c. Lembar validasi model
Lembar validasi dipergunakan untuk mengetahui validitas isi dan validitas
konstruksi model BLAVO. Validitas isi dimaksudkan untuk mengukur ketepatan teori
belajar yang digunakan dalam membangun model BLAVO. Sedangkan validitas
konstruk dimaksudkan untuk mengukur konsistensi secara internal diantara komponenkomponen model BLAVO. Penilaian validitas model BLAVO yang dikembangkan
ditinjau dari Sembilan aspek, yaitu: (1) cakupan teori pendukung; (2) sintaks; (3) sistem
sosial; (4) prinsip reaksi pengelolaan; (5) dampak instruksional dan dampak pengiring;
(6) sistem pendukung; (7) pelaksanaan pembelajaran; (8) lingkungan belajar dan tugastugas perencanaan; dan (9) evaluasi/penilaian.
d. Lembar penilaian praktis model
Lembar penilaian praktis dipergunakan sebagai pedoman oleh ahli dan praktisi
berdasarkan penguasaan teori dan pengalaman yang dimilikinya untuk menyatakan
bahwa model tersebut dapat dilaksanakan dan pelaksanaannya akan praktis dilapangan.

e. Lembar observasi keterlaksanaan model
Lembar observasi keterlaksanaan model BLAVO dipergunakan sebagai pedoman
observer untuk mengamati keterlaksanaan pada saat ujicoba. Hal ini dimaksudkan untuk
mengetahui apakah model BLAVO yang dimaksud memenuhi kriteria praktis.

Keterlaksanaan pembelajaran diukur dari 4 (empat) aspek, yaitu keterlaksanaan:
(1)

sintaks; (2) sistem sosial; (3) prinsip reaksi pengelolaan; dan (4) sistem pendukung.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh pengamat dengan memberi tanda cek (√)
pada lembar observasi terhadap aspek model BLAVO yang terlaksana. Kategori
pengamatan, yaitu: terlaksana (2), terlaksana sebagian (1), dan tidak terlaksana (0).
f. Angket respon mahasiswa terhadap pembelajaran
Angket respon mahasiswa merupakan ungkapan perasaan, pendapat, dan
komentar mahasiswa terhadap kegiatan pembelajaran yang menggunakan model
BLAVO. Selain itu, komentar mahasiswa yang bersifat konstruktif dipergunakan
sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan revisi terhadap model BLAVO yang
digunakan dalam pembelajaran.
g. Tes kompetensi dan rubrik penilaian
Tes kompetensi belajar dipergunakan untuk mengukur kompetensi hasil belajar
mahasiswa. Tes kompetensi hasil belajar mahasiswa yang digunakan adalah tes pilihan
ganda yang disusun berdasarkan rumusan indikator pencapaian kompetensi dasar yang
telah ditetapkan, maka digunakan penilaian acuan patokan (PAP) yang berorientasi pada
tingkat penguasaan mahasiswa terhadap seluruh materi yang diujikan, sehingga nilai
yang diperoleh mencerminkan tingkat kompetensi hasil belajar mahasiswa. Langkahlangkah penyusunan tes kompetensi hasil belajar mahasiswa, yaitu: (1) menentukan
kisi-kisi tes kompetensi belajar berdasarkan indikator pencapaian kompetensi dasar; (2)
menyusun tes kompetensi belajar; dan (3) menentukan pedoman penskoran.
3.7 Teknik analisis data
Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data
secara deskriptif-kualitatif. Adapun analisis data yang dilakukan adalah:

a. Analisis validitas instrumen
Sebelum instrumen digunakan untuk mengukur validasi, praktis dan efektifnya
model BLAVO, terlebih dahulu harus diuji validasi dan reliabilitasnya. Karena itu untuk
memperoleh data validitas perangkat pembelajaran yang dikembangkan, maka format
validasi, perangkat pembelajaran, dan instrumen yang akan divalidasi diberikan kepada
para ahli & praktisi yang dipandang layak untuk memberikan penilaian terhadap aspek
yang tercantum dalam perangkat dan instrumen tersebut. Aspek-aspek yang dinilai pada
umumnya terdiri atas aspek tujuan, petunjuk, materi dan bahasa.
Kategori validitas setiap aspek atau keseluruhan aspek yang dinilai ditetapkan
berdasarkan kriteria pengkategorian yang diadaptasi dari pengkategorian menurut
Bloom. et al. (1981) sebagai berikut.
0,80 < Va ≤ 1,00
Sangat Valid
0,60 < Va ≤ 0,80
Valid
0,40 < Va ≤ 0,60
Cukup Valid
0,20 < Va ≤ 0,40
Kurang Valid
0,00 < Va ≤ 0,20
Tidak Valid
Keterangan: Va adalah rerata skor validasi setiap aspek yang dinilai
Kriteria yang digunakan untuk memutuskan bahwa instrumen yang digunakan
memiliki derajat validitas yang memadai apabila nilai Va berada dalam kategori minimal
valid.
Selanjutnya untuk menentukan tingkat reliabilitas instrumen menggunakan
percentage of agreements oleh Grinnel (1988:160) dengan rumus sebagai berikut :

Keterangan:
A adalah besarnya frekuensi kecocokan antara data dua validator/pengamat
D adalah besar frekuensi yang tidak cocok antara data dua
validator/pengamat R adalah koefisien (derajat) reliabilitas instrumen.
Kriteria lembar instrumen dikatakan reliable jika nilai reliabilitasnya R≥ 0,70
(Nitko dan Brokhart, 2007: 80)
b. Analisis validitas model BLAVO dan validitas perangkat pembelajaran
Berdasarkan data hasil validasi model BLAVO dan validitas perangkat pembelajaran
dari para ahli dan praktisi kemudian ditentukan nilai rata-rata dari rata-rata nilai yang
diberikan oleh masing-masing penilai. Selanjutnya ditentukan nilai rata-rata

total validasi model BLAVO dan validitas perangkat pembelajaran, kemudian dirujuk
pada interval pengkategorian kualitas oleh diadaptasi dari Bloom, et al. (1981), yaitu:
0,80 < Va ≤ 1,00
Sangat Valid
0,60 < Va ≤ 0,80
Valid
0,40 < Va ≤ 0,60
Cukup Valid
0,20 < Va ≤ 0,40
Kurang Valid
0,00 < Va ≤ 0,20
Tidak Valid
Keterangan: Va adalah rerata skor validasi setiap aspek yang dinilai
Kriteria validitas model BLAVO dan Validitas Perangkat pembelajaran, apabila
menurut penilai ahli & praktisi menunjukkan bahwa nilai Va berada pada kategori
minimal valid. Apabila tidak demikian maka perlu dilakukan revisi berdasarkan saran
validator atau dengan melihat kembali aspek-aspek yang nilainya kurang. Selanjutnya
dilakukan validasi ulang, kemudian dianalisis kembali. Demikian seterusnya sampai
diperoleh model BLAVO dan Validitas Perangkat pembelajaran yang ideal berdasarkan
ukuran validitas isi dan validitas konstruk.
c. Analisis Kepraktisan Model BLAVO
Model BLAVO dikatakan praktis, apabila: (1) secara nyata di lapangan model
BLAVO dapat diterlaksana (menurut hasil ujicoba) di mana untuk semua aspek teramati
minimal termasuk kategori terlaksana sebagian; dan 2) kemampuan pendidik
mengelolah pembelajaran termasuk kategori minimal cukup baik.

Keterlaksanaan pembelajaran
Kategori keterlaksanaan setiap aspek atau keseluruhan aspek model BLAVO
ditetapkan

berdasarkan

kriteria

kualitas

pengembangan

sistem

instruksional

pembelajaran yang diadaptasi dari pengkategorian menurut Bloom, et al. (1981) sebagai
berikut.
1,5 ≤ T ≤ 2,0 terlaksana seluruhnya
0,5 ≤ T ≤ 1,5 terlaksana sebagian
0,0 ≤ T ≤ 0,5 tidak terlaksana
Keterangan: T adalah Keterlaksanaan.
Kriteria yang digunakan untuk menyatakan bahwa model BLAVO terlaksana
apabila minimal nilai T berada dalam kategori terlaksana sebagian. Namun jika nilai T

berada di dalam kategori tidak terlaksana, maka perlu dilakukan pengkajian ulang
dengan melihat kembali aspek-aspek yang tidak terlaksana. Selanjutnya dilakukan
kembali pengamatan terhadap pembelajaran yang menggunakan model BLAVO hasil
revisi, lalu dianalisis kembali. Demikian seterusnya sampai memenuhi kriteria nilai T
minimal berada dalam kategori terlaksana sebagian.
d. Analisis Keefektifan Model BLAVO
Model BLAVO dikatakan efektif apabila secara operasional di lapangan model
tersebut memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan ujicoba, dengan
indikator sebagai berikut:
1) Aktivitas Mahasiswa dalam Pembelajaran, untuk mengukur aktivitas mahasiswa
dalam pembelajaran digunakan Lembar observasi aktivitas mahasiswa dalam
pembelajaran. Kriteria aktivitas peserta didi dikatakan efektif, apabila untuk setiap
pertemuan persentase frekuensi seluruh aspek teramati aktivitas peserta didi terlaksana
dalam setiap pertemuan. Apabila kriteria aktivitas peserta didi belum memenuhi kriteria
efektif, maka peneliti melakukan peninjauan ulang (dilakukan revisi) terhadap pedoman
model BLAVO dan perangkat pembelajarannya, sehingga aktivitas yang belum
terlaksana dapat terlaksana pada pembelajaran berikutnya. Selanjutnya dilakukan
ujicoba ulang yang bertujuan untuk memenuhi kriteria efektif pada model BLAVO
berdasarkan aktivitas peserta didi dalam pembelajaran.
2) Respon Mahasiswa dalam pembelajaran, untuk mengukur respon mahasiswa dalam
pembelajaran digunakan Lembar observasi respon Mahasiswa dalam Pembelajaran.
Data hasil angket dianalisis dengan menentukan banyaknya mahasiswa yang memberi
jawaban bernilai respon positif atau negative untuk setiap kategori yang ditanyakan.
Respon positif artinya mahasiswa merespons dalam kategori senang, baru, berminat,
jelas dan tertarik untuk setiap aspek yang direspons terhadap pembelajaran, sedangkan
respon negative berarti sebaliknya.
Kriteria untuk menyatakan bahwa respon mahasiswa terhadap pembelajaran
adalah positif, apabila lebih dari 80% mahasiswa yang menyatakan: (1) senang terhadap
pembelajaran; (2) pembelajaran merupakan hal baru; (3) berminat terhadap
pembelajaran; (4) dapat memahami dengan jelas bahasa yang digunakan dalam
pembelajaran dan (5) tertarik dengan penampilan (tulisan, ilustrasi/gambar dan tata letak

gambar) perangkat pembelajaran. Sedangkan komentar mahasiswa yang konstruktif
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan revisi terhadap pedoman
dan perangkat pembelajaran.
Apabila respon mahasiswa terhadap pembelajaran belum memenuhi kriteria
efektif, maka peneliti melakukan revisi dengan melihat kembali aspek-aspek yang
mendapatkan nilai kurang berdasarkan hasil respon mahasiswa. Selanjutnya dilakukan
ujicoba ulang yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang efektif terhadap model
BLAVO berdasarkan indikator respon mahasiswa terhadap pembelajaran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Instruksional
Sesuai dengan langkah–langkah penelitian, pada tahap pertama diperoleh hasil
Analisis Instruksional. Menurut Dick and Carey (2001:61), analisis instrukusional adalah
suatu prosedur yang apabila diterapkan pada suatu tujuan instruksional akan
menghasilkan identifikasi kemampuan-kemampuan bawahan berupa tugas-tugas pokok
untuk mencapai tujuan instruksional itu

sendiri.

Analisis

Instruksional

berupa

pengelompokkan materi yang bisa digunakan untuk blended learning atau yang
konvensional pada perkuliahan Bahasa Indonesia SD 2.
Pengelompokan Materi yang bisa Blended Learning Dan Konvensional
No
1
2
3

Blended Learning
Keterampilan Berbahasa
Keterampilan Menyimak
Bahan dan Metode Pengajaran

Konvensional
Efektivitas Menyimak
Efektivitas Berbicara

4
5
6
7
8

Menyimak
Keterampilan Berbicara
Pengajaran Berbicara di Sekolah
Keterampilan Membaca
Keterampilan Menulis
Keterpaduan Keterampilan Berbahasa

9

Dengan Fokus Menyimak
Keterpaduan Keterampilan Berbahasa

10

Dengan Fokus Berbicara
Keterpaduan Keterampilan Berbahasa

11

Dengan Fokus Membaca
Keterpaduan Keterampilan Berbahasa
Dengan Fokus Menulis

B. Pengembangan Garis–Garis Besar Model

Pembelajaran Blended Learning

Pada tahap ini dihasilkan Garis-garis Besar Model Pembelajaran Blended
Learning untuk matakuliah Bahasa Indonesia SD 2.

Desain Skenario Perkuliahan Berbasis Model BLAVO

C. Pengembangan Model BLAVO
Pada tahap ini dijelaskan pengembangan model Pembelajaran Blended Learning
adalah sebagai berikut: pada tahap awal dosen melakukan registrasi untuk menjadi
member/anggota pada e-learning. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan aplikasi
Edmodo. Setelah mendapatkan login user dan password maka dosen melakukan login
dan membuat permohonan untuk menjadi instruktur kepada admin, setelah mendapat
persetujuan dari admin maka dosen akan membuat matakuliah, forum, chatting dan lainlain sesuai fasilitas yang ada pada e-learning Atutor. Mahasiswa juga akan melakukan hal
yang sama untuk registrasi member/anggota dan setelah mendapatkan user dan password
mahasiswa dapat login untuk masuk ke materi kuliah Bahasa Indonesia SD 2 yang dibuat.
Mahasiswa yang berhasil login dan masuk ke matakuliah yang bersangkutan maka dapat
melakukan download, chatting, konsultasi pada forum dan lain-lain.

Gambar 1. Peneliti membuat kelas e-learning di platform Edmodo

D. Pelaksanaan Model BLAVO

Gambar 2. Pemberian tugas melalui platform Edmodo

Gambar 3. Peneliti mengisi deskripsi tugas

Gambar 4. Salah satu tugas BLAVO

Gambar 4. Peneliti menjelaskan tentang BLAVO kepada mahasiswa

Gambar 5. Mahasiswa menyelesaikan tugas yang diberikan secara online

Gambar 5. Mahasiswa menyelesaikan tugas yang diberikan secara online

B.

PEMBAHASAN

Blended Learning di Era revolusi Industri 4.0
Era revolusi industri adalah era dimana semua kehidupan bahkan pembelajaran perlu
menggunakan teknologi. Menyesuaikan dengan era revolusi industri 4.0, metode dalam
Blended Learning yang di gabungkan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan mahasiswa.
selain itu, metode yang perlu digabungkan merupakan metode yang kekinian, dan melibatkan
mahasiswa. dengan demikian kesesuian penggabungan metode sangat penting untuk
diperhitungkan, sehingga akan sesuai dengan perkembangan era revolusi industri 4.0.
Adapun metode yang sesuai dan dapat digabungkan seperti Blogging dan Case-Base
Learning. Blogging merupakan diari online atau suatu tempat bagi penulis untuk berbagi
sesuatu di internet. Menurut Rouf dan Sopyan (2007), blog adalah suatu laman (situs) online
yang berfungsi sebagai media jurnal/diari bagi seseorang. Ditambahkan Jovan (2007) bahwa
blog adalah “a personal diary, a daily pulpit, a collaborative space, a political soapbox, a
breaking-news outlet, a collection of links, one’s own private thoughts, and memos to the
world.”. selain itu Graham (2005) menyatakan bahwa membuat blog tidaklah sulit karena
hanya memerlukan pemahaman sederhana mengakses internet, sama mudahnya untuk

membuat dan mengirim e-mail. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Blogging sangat
muda sebagi suatu tempat untuk manusia untuk berbagi sesuatu.
Selain itu, penggabungan blogging dengan metode lain ini dilakukan dikarenakan
manfaat dari blogging yang sangat bermanfaat. Menurut Papert (dalam Zagal & Bruckman,
2011) dalam konteks pembelajaran, selain efek yang terkait dengan pembelajaran berbasis
catatan kertas, blogging menawarkan kemungkinan untuk belajar kolaboratif dengan
memungkinkan peserta didik untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan satu sama
lain. Dengan demikian, Blogging dapat menjadi metode pembelajaran yang menggunakan
teknologi dan juga berfokus pada mahasiswa yang mana menjadi pelaku dalam proses
pembelajarannya. Lalu metode yang digabungkan dengan Blogging adalah Case-Base
Learning.
Case-Base Learning atau biasa disebut sebagai pembelajaran berbasis kasus,
merupakan pembelajaran yang mana mahasiswa akan mengembangankan potensi analisis
melalui pemecahan suatu kasus dan merefleksikannya dalam kehidupan. Tony (2016)
mengungkapkan bahwa With case-based teaching, students develop skills in analytical
thinking and reflective judgment by reading and discussing complex, real-life scenarios.
Dengan demikian, case-based learning melatih mahasiswa dari kemampuan analisis dalam
seting kehidupan nyata dan melibatkan mahasiswa dalam prose pembelajarannya.
Blended Learning yang menggabungkan kedua metode tersebut yaitu antara Blogging
dan Case-Base Learning, akan menghasilkan metode pembelajaran yang baru yang mana
melibatkan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Selain itu juga metode yang dihasilkan
merupakan metode yang mampu meningkatkan berbagai macam kemampuan dan
keterampilan. Banyak keterampilan yang mampu dikembangkan dari Blended Learning yang
menggabungkan Blogging dan Case-Base Learning. Dari penggabungan metode-metode
tersebut, akan sesuai dengan era revolusi industri 4.0.
BLAVO dalam Peningkatan Critical Thinking Skill
Peningkatan Critical Thinking Skill sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan Critical
Thinking Skill sangat membantu dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, perlunya
meningkatkan Critical Thinking Skill pada manusia. Dalam meningkatkan Critical Thinking
skill, ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan. Salah satu cara untuk meningkatkan
critical thinking skill adalah dengan proses pembelajaran yang efektif.

Melalui model pembelajaran yang menggunakan metode yang tepat akan mampu
meningkatkan Critical Thinking Skill pada diri mahasiswa. penggunaan metode yang tepat
tersebut adalah metode yang melibatkan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Saliba
(2013) Blended Learning can increase access and flexibility for learners, increase level of
active learning, and achieve better student experiences and outcomes. Dengan demikian,
penggunaan Blended Learning yang menggabungkan metode yang tepat, melibatkan
mahasiswa dalam metode nya sehingga mampu meningkatkan Critical Thinking Skill pada diri
mahasiswa.
Implementasi dari Blended Learning dalam meningkatkan Critical thinking tersebut
dilalui dengan berbagai macam kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan gabungan
antara metode yang digabungkan. Selain itu, tahapan-tahapan yang diterapkan juga berasal
dari konsep Blended Learning sendiri seperti: 1) mendisain aktivitas pembelajarannya, 2)
Implementasi dari desain Blended Learning yang mana disni dilakukan beberapa kali
pertemuan dalam impelementasinya, 3) Evaluasi keefektifan, dan 4) terakhir meningkatkan
metode untuk memperbaiki metode yang sudah diterapkan. Dari tahapan-tahapan tersebut,
setiap proses pembelajaran akan mampu meningkatkan pola berpikir, kemampuan
menganalisis, dan lain sebagainya. Dengan demikian, Blended Learning mampu untuk
meningkatkan Critical Thinking Skill mahasiswa secara optimal.
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