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RINGKASAN 
 

 

Rencana pelaksanaan penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya modernisasi 

pelaksanaan pembelajaran dalam sistem pendidikan di lingkungan universitas. Adanya 

berbagai keterbatasan sumber daya manusia, ruang belajar, dan waktu untuk tatap muka 

menyebabkan proses pem-belajaran mengalami berbagai kendala untuk mencapai hasil 

yang optimal. 

Pembelajaran dalam bentuk Hybrid learning merupakan satu di antara beberapa upaya 

alternatif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas proses perkuliahan. Melalui 

pembelajaran dengan menggunakan Hybrid learning mahasiswa dan dosen dapat 

berinteraksi dalam pembelajaran lintas jarak, waktu, dan ruang. Hybrid learning dalam 

penelitian ini difokuskan pada penugasan terstruktur dan mandiri. 

Sehubungan dengan adanya berbagai unsur yang berperan dalam suatu sistem 

pendidikan, maka penelitian mengenai pembelajaran dengan menggunakan Hybrid 

learning ini menjadi begitu penting untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan 

efesiensi proses pembelajaran. 

Bahasa Inggris merupakan salah satu mata kuliah wajib yang disajikan oleh setiap 

universitas.  Mata kuliah ini menekankan mahasiswa dapat memiliki kemampuan 

Bahasa Inggris aktif dan pasif yang dapat keilmuan mereka.  Selama ini proses 

pembelajaran Bahasa Inggris dilaksanakan dengan sistem tatap muka.  Tuntutan akan 

peningkatan digital literacy mahasiswa dalam proses pembelajaran memungkinkan 

pemutakhiran sistem perkuliahan pada mata kuliah Bahasa Inggris dengan 

mengimplementasikan proses pembelajaran berbasis hybrid learning. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu memperoleh gambaran model 

Hybrid learning untuk meningkatkan digital literacy mahasiswa dalam proses 

pembelajaran.  Data yang akan diperoleh dari penelitian ini merupakan hasil analisis 

dokumen, observasi, wawancara, dan quesioner. 

Sumber data penelitian ini yaitu mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pakuan yang terdaftar sebagai 

mahasiswa aktif untuk tahun ajaran 2016/2017. 

Penelitian akan dilaksanakan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dengan tahap-

tahap penelitian: observasi, kalibrasi instrumen, penelitian, evaluasi, analisis data, revisi 

hasil penelitian, diseminasi hasil, dan pelaporan. 

Kata kunci: Hybrid Learning, Bahasa Inggris, digital literacy, inovasi pembelajaran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan tantangan bagi 

setiap perguruan tinggi.  Tantangan tersebut, saat ini, salah satunya adalah 

meningkatkan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan 

kemampuan dalam memenuhi hajat hidup bangsa serta meningkatkan ketersediaan dan 

mutu sumber daya ipteks, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. 

Tantangan ini selaiknya diterjemahkan oleh Perguruan Tinggi dalam memetakan profil 

lulusan terhadap bidang kerja lulusan.  Hal ini penting dilakukan agar masalah strategis 

yang bersifat nasional dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi ditangani dengan 

efektif dan efisien. 

Sejauh ini lembaga pendidikan tinggi membilangkan permasalahan strategis 

yang bersifat nasional sejangkau penyediaan program bantuan pembangunan sarana dan 

prasarana untuk pembelajaran dan pengguna.  Dalam hal ini, di tingkat Perguruan 

Tinggi, praktisi dan pemerhati pendidikan mengamati, meneliti, dan menyampaikan 

saran-saran positif dan solutif untuk mengatasi permasalahan dan tantangan strategis 

nasional tersebut. 

Perguruan Tinggi sebagai pelaksana sekaligus pemerhati, peneliti, dan 

penyelenggara pendidikan tinggi tidak mengantapkan masalah strategis yang bersifat 

nasional dalam dunia pendidikan di Indonesia.  Perguruan Tinggi, dalam hal ini dosen, 

senantiasa melakukan upaya pemutakhiran dan peningkatan kualitas serta kuantitas 

unsur-unsur yang berfungsi dalam suatu proses pendidikan.  Perguruan Tinggi mencoba 

memecahkan permasalahan itu dengan cara-cara inovatif.  Satu di antara beberapa upaya 

itu, perguruan tinggi menginovasikan proses belajar tatap muka.  Inovasi itu dilakukan 

dengan mengintegrasikan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses belajar, 

yang dikenal dengan hybrid learning. 



Pembelajaran berbasis hybrid learning dalam dunia pendidikan tinggi bukanlah 

hal baru. Pada beberapa mata kuliah, model pembelajaran ini telah diaplikasikan di 

perguruan tinggi Indonesia.  Adanya karakteristik yang berbeda, baik pada proses 

pembelajaran, kuantitas pembelajaran, dosen maupun pada mahasiswa antar universitas 

membuka peluang bagi Universitas Pakuan menginovasi proses belajar melalui 

pembelajaran berbasis Hybrid learning. 

Inovasi pembelajaran dengan menggunakan Hybrid learning di Universitas 

Pakuan akan dilakukan atas dasar tiga pertimbangan.  Pertimbangan pertama 

berhubungan dengan upaya untuk menciptakan lulusan sarjana yang bermutu sumber 

daya ipteks.  Pertimbangan kedua berhubungan dengan pengembangan kemampuan 

dosen dan mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

Pertimbangan ketiga berhubungan dengan paradigma baru pembelajaran abad ke 21, 

yaitu pembelajaran berbasis internet. 

Memadukan hybrid learning dalam proses belajar memiliki beberapa 

keunggulan.  Hybrid learning dapat mengatasi keterbatasan dan perbedaan jarak, waktu, 

dan ruang antara pembelajar dan pengajar.  Melalui Hybrid learning pembelajaran tidak 

hanya dapat dilakukan melalui pertemuan antara pembelajar dan pengajar di suatu ruang 

tetapi dapat dilakukan di manapun keberadaan pembelajar dan pengajar.  Melalui 

Hybrid learning pembelajaran tidak hanya dapat dilakukan berdasarkan alokasi jadwal 

tertentu tetapi dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun. 

Keunggulan yang lain dalam pembelajaran yang menggunakan Hybrid learning 

yaitu berkenaan dengan sikap pembelajar.  Dengan menggunakan Hybrid learning, 

pembelajaran diharapkan dapat memacu tingkat kemandirian dan tanggungjawab 

pembelajar.  Melalui pembelajaran sejenis ini kemandirian pembelajar dengan 

sendirinya akan tumbuh dan berkembang.  Proses belajar mengajar yang biasanya 

dilakukan di kelas, dapat dilakukan melalui learning management system, yaitu melalui 

pemanfaatan akses internet secara jarak jauh tanpa harus dilakukan melalui tatap muka. 

Melalui teknologi ini seorang dosen dapat melaksanakan pembelajaran di depan sebuah 

komputer secara online yang berada di suatu tempat, sedangkan para mahasiswa dapat 



mengikuti pembelajaran tersebut dari komputer lain di tempat yang berbeda, baik secara 

sinkronus (dalam waktu yang bersamaan) maupun secara diakronus (dalam waktu yang 

berbeda).  Dengan demikian pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pembelajaran ini 

memiliki efisiensi dan efektivitas untuk membantu optimalisasi proses belajar mengajar. 

Oleh karena itu penyelenggaraan Hybrid learning di perguruan tinggi ini dapat menjadi 

sebuah solusi bagi salah satu permasalahan yang ada dalam bidang pendidikan. 

Sekalipun memiliki berbagai kelebihan, penyelenggaraan Hybrid learning di 

perguruan tinggi juga memiliki beberapa permasalahan.  Beberapa permasalahan yang 

muncul dalam penyelenggaraan pembelajaran berbasis online ini, yaitu: masalah dalam 

kesiapan SDM pendukung; masalah pengembangan isi yang sesuai dengan proses 

pembelajaran online; masalah pengembangan jaringan internet yang tidak stabil; 

masalah biaya pemeliharaan atau perawatan sistem; masalah pihak pemakai karena 

kurang terlibat pada proses pengembangan sistem. 

Permasalahan lain penggunaan Hybrid learning di perguruan tinggi 

berdasarkan hasil observasi di salah satu universitas swasta, yaitu: mahasiswa tidak 

difasilitasi belajar secara Hybrid learning; kekurangsiapan dosen dalam melengkapi 

sarana sistem pembelajaran yang dapat diunggah ke dalam LMS; kapasitas internet yang 

tidak bisa secara maksimal digunakan untuk belajar secara massal. 

Berdasarkan paparan mengenai penyelenggaraan Hybrid learning yang 

diuraikan di atas, maka peneliti menganggap perlu melakukan penelitian khusus yang 

berkaitan dengan inovasi proses pembelajaran melalui implementasi Hybrid learning 

dalam upaya meningkatkan kemampuan digital literacy dan hasil belajar serta 

kemandirian mahasiswa. 

 

KELAYAKAN TEKNIS 

Terkait dengan tantangan yang dihadapi Perguruan Tinggi, penelitian ini 

dilaksanakan sebagai upaya untuk memadukan penelitian pendahuluan yang bersifat 

sporadis dan parsial, agar penyelesaian masalah strategis yang bersifat nasional menjadi 

lebih fokus, lebih komprehensif, dengan cara yang lebih efisien, baik dari segi sumber 



daya manusia dan waktu maupun sumber dana (biaya).  Penelitian ini juga merupakan 

kegiatan penelitian berbasis institusi yang diharapkan dapat mewujudkan pusat 

penelitian unggulan yang mampu menumbuhkan kapasitas inovasi sejalan dengan 

kemajuan teknologi dan berorientasi pada market driven serta implementasi hasil 

penelitian untuk pembinaan karakter bangsa. 

Penelitian strategi nasional ini merupakan skema Penelitian Unggulan Strategis 

Nasional yang bersifat semi top-down terhadap kajian teknologi informasi dan 

komunikasi dalam bidang pendidikan. 

Penelitian ini melibatkan lembaga pemerintahan demi terbentuknya jejaring 

kerja sama antara perguruan tinggi dan para pengguna untuk saling bersinergi.  

Substansi penelitian yang dilakanakan merupakan kegiatan lanjutan dari penelitian yang 

terkait yang sedang dikerjakan. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis teknologi masa depan. 

Aplikasi dari desain penelitian ini bertujuan untuk mempersiapkan SDM untuk 

penguasaan dan pengembangan teknologi masa depan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dibuat beberapa rumusan masalah 

yaitu: 

1) Bagaimanakah implementasi Hybrid learning dalam meningkatkan digital literacy 

mahasiswa? 

2) Apakah implementasi Hybrid learning dapat mengembangkan kemampuan 

mahasiswa yang berorientasi pada kebutuhan pembelajar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 

1) Proses implementasi Hybrid learning dalam meningkatkan digital literacy 

mahasiswa. 



2) Efektivitas implementasi Hybrid learning dalam mengembangkan kemampuan 

mahasiswa yang berorientasi pada kebutuhan pembelajar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1) Indikator awal untuk mengukur kualitas pembelajaran; 

Setiap pembelajaran dengan model atau media tertentu akan menghasilkan prestasi 

belajar tertentu.  Prestasi belajar sebagai hasil dari penggunaan Hybrid learning 

diharapkan menghasilkan prestasi tertentu yang lebih tinggi daripada penggunaan 

media atau model yang lain. 

Prestasi belajar yang optimal dapat diraih jika proses pembelajaran dilaksanakan 

secara maksimal.  Proses balajar yang maksimal dapat terealisasi jika pengajar 

(dosen) dapat memahami kewajiban dan tugasnya sebagai sosok yang harus dapat 

membelajarkan dan pembelajar (pelajar atau mahasiswa) memahami kewajiban dan 

tugasnya sebagai sosok yang harus dapat belajar.  Agar mengajar dapat berkorelasi 

dengan belajar, maka diperlukan komponen-komponen yang dapat menjembatani 

kedua proses tersebut.  Satu diantara komponen-komponen tersebut yaitu Hybrid 

learning.  Dengan demikian hasil penelitian pembelajaran dengan menggunakan 

Hybrid learning ini diharapkan dapat menjadi indikator bagi pengukuran kualitas 

pembelajaran. 

2) Stimulus bagi peningkatan kemandirian dan prestasi belajar mahasiswa; 

Satu di antara beberapa harapan dari pembelajaran menggunakan Hybrid learning 

yaitu adanya peningkatan kemandirian belajar yang pada akhirnya mencapai prestasi 

belajar yang optimal.  Pembelajaran dengan Hybrid learning ini sangat berbeda 

dengan pembelajaran konvensional atau pembelajaran reguler yang bergantung pada 

jadwal pertemuan antara pengajar dan pembelajar di dalam kelas.  Melalui 

pembelajaran Hybrid learning pengajar dapat memotivasi, menstimulus, dan 

merancang strategi agar pembelajar dapat secara mandiri memperdalam materi-

materi pembelajaran.  Dengan demikian pembelajaran berlangsung tidak hanya di 



dalam kelas dengan waktu yang terbatas tetapi dilakukan di berbagai tempat dengan 

waktu yang bebas.  Oleh karena itu hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi 

upaya meningkatkan kemandirian dan prestasi belajar mahasiswa. 

3) Referensi untuk memanfaatkan Hybrid learning dalam pembelajaran. 

Sekalipun pembelajaran berbasis e-learning bukan merupakan model baru dalam 

dunia pendidikan kita tetapi pembelajaran dengan menggunakan Hybrid learning di 

perguruan tinggi jelas belum dijadikan upaya pilihan oleh perguruan tinggi untuk 

meningkatkan kemandirian dan prestasi belajar para mahasiswanya. 

Satu di antara beberapa penyebab pembelajaran dengan menggunakan Hybrid 

learning belum populer di kalangan akademisi yaitu masih langkanya penelitian-

penelitian tentang pembelajaran ini. Jarangnya penelitian dalam bidang ini 

menyebabkan masih banyak akademisi memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai 

kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran dengan menggunakan Hybrid learning 

ini.  Oleh karena itu hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai 

referensi penggunaan Hybrid learning dalam pembelajaran di perguruan tinggi.

 

1.5 Urgensi Penelitian 

a. Perbaikan kualitas proses pembelajaran 

Berdasarkan analisis terhadap hasil-hasil penelitian pembelajaran, hingga saat ini 

proses pembelajaran dianggap sebagai salah satu titik kelemahan dunia 

pendidikan.  Sekalipun berbagai upaya untuk mengubah paradigma pembelajaran 

telah dilakukan tetapi kenyataannya pembelajaran masih banyak dilakukans 

secara konvensional yang berlangsung secara monolog.  Pengajar masih 

dianggap atau menganggap dirinya sebagai sosok sentral dalam pembelajaran 

yang menyebabkan aktivitas dan kreativitas pembelajar tidak dapat berkembang 

sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 

Pembelajaran dengan menggunakan Hybrid learning ini diharapkan dapat 

mengatasi permasalahan-permasalahan pembelajaran yang dipaparkan di atas. 



Melalui penggunaan Hybrid learning, mahasiswa dapat mengeksploitasi segenap 

potensinya untuk mengkaji materi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. 

b. Perbaikan hasil dan prestasi belajar 

Tujuan setiap pembelajaran yaitu tercapainya hasil pembelajaran yang 

direncanakan dalam tujuan pembelajaran, sedangkan tujuan akhir dari proses 

pembelajaran secara keseluruhan yaitu tercapainya prestasi belajar yang 

memuaskan.  Melaui pembelajaran dengan menggunakan Hybrid learning ini 

diharapkan kedua tujuan pembelajaran tersebut akan lebih optimal dicapai oleh 

mahasiswa mengingat pembelajaran tidak hanya sebatas waktu yang telah 

terjadwalkan di dalam kelas tetapi pem belajaran dapat terus dilakukan secara 

mandiri oleh mahasiswa. 

c. Mempertinggi intensitas interaksi mahasiswa dan dosen 

Pembelajaran secara klasikal dengan jumlah mahasiswa yang relatif banyak akan 

membatasi kesempatan interaksi ilmiah antara mahasiswa dan dosen.  Adanya 

keterbatasan ini memungkinkan terjadinya beberapa kelemahan dalam 

pembelajaran, diantaranya materi tidak terkaji secara mendalam dan munculnya 

ketidakpuasan belajar baik dari mahasiswa maupun dosen.  Oleh karena itu 

pembelajaran dengan menggunakan Hybrid learning diperlukan untuk 

mengantisipasi dan menanggulangi sebagian dari kelemahan-kelemahan 

pembelajaran di dalam kelas. 

d. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran 

Era globalisasi menyebabkan keterbukaan dalam segala bidang kehidupan, 

termasuk bidang pendidikan.  Oleh karena itu dunia pendidikan harus mampu 

memanfaatkan segala aspek positif sebagai dampak dari segala perkembangan 

dan perubahan yang terjadi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. 

Pembelajaran dengan menggunakan Hybrid learning menuntut mahasiswa dan 

dosen terampil mengoperasikan perangkat-perangkat yang diperlukan untuk 

berinteraksi secara online.  Dengan demikian mahasiswa dan dosen yang 

terampil menggunakan perangkat komputer dan internet dengan sendirinya



akan lebih cepat mengetahui berbagai ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang 

diekspos secara online. 

 

 

1.6 Luaran yang akan Dicapai 

Luaran penelitian ini yaitu model konseptual dan pemetaan proses 

pembelajaran dan pengembangan pembelajaran dengan menggunakan Hybrid 

learning pada mahasiswa 

Rencana target capaian tahunan adalah sebagai berikut. 

Tabel 1. Rencana Target Capaian Tahunan 

No. Jenis Luaran 
Indikator Capaian 

TS1 TS2 

1 

SDM pendukung melalui 

kegiatan pelatihan dan 

workshop 

Internasional   

Nasional √  

2. 

Buku panduan pelaksanaan 

dan penilaian pembelajaran 

online 

Internasional   

Nasional √  

3 

Modul yang berisi materi 

kuliah  yang sesuai dengan 

proses pembelajaran online 

Internasional   

Nasional √ √ 

4 
Pengembangan jaringan 

internet  

Internasional   

Nasional  √ 

5 
Publikasi Ilmiah dalam 

bentuk jurnal 

Internasional   

Nasional √ √ 

6 
Pemakalah dalam pertemuan 

ilmiah 

Internasional   

Nasional  √ 

7 
Hak Atas Kekayaan 

Intelektual (HKI) 

Paten   

Paten sederhana  √ 

Desain Produk 

Industri √ √ 

8 
Model/Purwarupa/Desain/ 

Karya Seni/Rekayasa Sosial 
  √ 

9 
Tingkat Kesiapan Teknologi 

(TKT)  
√  



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Model Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai unsur yang 

saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya.  Hal ini berarti kelemahan 

dalam suatu unsur akan berdampak pada unsur yang lainnya.  Akibat dari adanya 

kelemahan ini yaitu ketidakoptimalan hasil belajar.  Satu dari unsur yang dapat 

mempengaruhi hasil pembelajaran adalah model pembelajaran. 

Model pembelajaran adalah suatu rancangan dan tahapan yang digunakan oleh 

dosen dalam pembelajaran.  Model berfungsi untuk menjembatani penyampaian pesan 

pembelajaran yang berupa informasi (kognitif, afektif, dan psikomotorik) dari berbagai 

sumber kepada mahasiswa.  Model pembelajaran mempunyai peranan penting untuk 

mempengaruhi mahasiswa agar terlibat secara aktif dalam pembelajaran.  Hal ini selaras 

dengan pendapat Bruce Joyce dkk (2019:30) yang menjelaskan bahwa model 

pembelajaran adalah rancangan bagi guru untuk menciptakan lingkungan pembelajaran 

yang dapat diterapkan.  Dengan model ini sangat berguna untuk membuat perencanaan 

pembelajaran baik materi maupun strategi. 

Menurut Suprijono (2011: 45-6), pengertian model pembelajaran, yaitu: 

(1) Model pembelajaran adalah suatu rancangan dan pedoman untuk diterapkan di kelas 

atau di luar kelas. 

(2) Model pembelajaran adalah desain yang dapat digunakan oleh guru di kelas dalam 

menyampaikan isi kurikulum. 

(3) Model pembelajaran merupakan rancangan untuk membimbing siswa dalam 

memperoleh pengetahuan, ide, keterampilan, cara berpikir, dan mengekspresikan 

ide.  Selain itu, model pembelajaran juga berguna sebagai panduan bagi para 

perancang pembelajaran dan para guru dalam merencanakan aktivitas belajar 

mengajar. 



Efektivitas pembelajaran dapat ditingkatkan melalui model pembelajaran 

secara tepat guna dan sesuai dengan materi yang diajarkan.  Menurut Komulasari 

(2010:57) model pembelajaran pada intinya adalah kerangka atau rancangan 

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan oleh guru.  Dengan 

kata lain, model pembelajaran merupakan suatu pendekatan secara oprasional, metode, 

dan teknik pembelajaran. 

Proses belajar mengajar dengan bantuan model mempertinggi kegiatan belajar 

anak didik dalam tenggang waktu yang cukup lama (Djamarah dan Zain, 2006:122). 

Dalam pendapat ini terkandung makna bahwa kegiatan belajar peserta didik dengan 

bantuan model akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik dari pada 

tanpa bantuan model.  Model pembelajaran dapat berfungsi sebagai alat untuk merekam 

dan mendokumentasikan informasi-informasi yang diperoleh mahasiswa dalam proses 

pengkajian materi pembelajaran. 

Berdasarkan paparan tersebut dapat dijelaskan bahwa model pembelajaran 

tidak dapat dipisahkan dari proses belajar mengajar.  Penggunaan model dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas proses pembelajaran.  Proses pembelajaran 

yang baik akan memberikan kepuasan, baik untuk mahasiswa maupun untuk dosen. 

Kepuasan mahasiswa berkenaan dengan kemudahan dalam menguasai materi 

pembelajaran dapat dipahami dengan lebih mudah, sedangkan kepuasan dosen 

berkenaan dengan ketercapaian tujuan pembelajaran.  Model pembelajaran san-gat 

penting untuk dimanfaatkan oleh dosen dalam proses pembelajaran.  Penggunaan model 

pembelajaran harus difokuskan untuk mencapai kualitas yang diharapkan pada aktivitas 

dan hasil pembelajaran.  Dengan demikian dosen harus membuat atau memilih model 

pembelajaran dengan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan pembelajaran. 

Model pembelajaran yang kreatif dan aktif menjadi tidak fungsional jika tidak 

mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang direncanakan. 

 

 

 



2.2 Hybrid Learning 

Sekalipun telah lama dikenal dalam dunia pendidikan, Hybrid learning masih 

merupakan istilah asing bagi sebagian praktisi pendidikan di Indonesia.  Hybrid learning 

adalah perpaduan pembelajaran tatap muka dan dalam jaringan (online learning) yang 

memanfaatkan teknologi komputer atau jaringan komputer atau internet.  Hybrid 

learning dapat memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui komputer di tempat 

mereka masing–masing tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pelajaran atau 

perkuliahan dikelas.  Sistem pembelajaran dalam jaringan (daring) adalah inovasi dalam 

proses belajar mengajar. 

Hybrid learning merupakan satu bentuk istilah dalam dunia pendidikan 

modern. Sistem belajar yang memadukan antara belajar secara bertemu muka/klasikal 

dengan belajar secara online melalui penggunaan fasilitas/media internet.  Seperti yang 

diutarakan oleh beberapa ahli dalam Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia (Vol. XI, 

No. 2, Tahun 2013 Annisa Ratna Sari) yang menentukan persentase untuk masing 

masing cara, baik itu yang sifatnya face to face atau online. 

Sloan menyebutkan pembelajaran dengan menggunakan strategi Hybrid 

Learning apabila 30-80% dari desain dan implementasi pembelajaran baik dalam hal isi 

maupun penyampaiannya dilakukan secara online.  Lebih lanjut Akhmad Faizal 

menjelaskan bahwa dalam pembelajaran Hybrid Learning, siswa tidak hanya 

mengandalkan materi yang diberikan oleh guru, tetapi dapat mencari materi dalam 

berbagai cara, antara lain, mencari ke perpustakaan, menanyakan kepada teman kelas 

atau teman saat online, membuka website, mencari materi belajar melalui search engine, 

portal, maupun blog, atau bisa juga dengan media media lain berupa software 

pembelajaran dan juga tutorial pembelajaran.  Graham (dalam Avgerinou, 2008) 

menjelaskan tiga alasan penting seorang pengajar lebih memilih mengimplementasikan 

Hybrid Learning dibandingka pembelajaran online maupun klasikal, yaitu: pedagogi 

yang lebih baik, meningkatnya akses dan fleksibilitas, serta meningkatnya biaya-

manfaat. 



Pendapat-pendapat di atas diperkuat dengan hasil penelitian Annisa tahun 2013 

bahwa implementasi strategi Hybrid Learning dikatakan berhasil ketika minimal 75% 

dari jumlah keseluruhan siswa telah memiliki Kemandirian dalam Belajar, kemampuan 

Critical Thinking, dan memperoleh prestasi belajar minimal 75 untuk nilai angka, atau 

B+ untuk nilai huruf. 

Kajian Hybrid learning terus dilakukan oleh para peneliti untuk membuktikan 

tingkat efektivitas baik proses maupun hasil belajar.  Hasil penelitian Sjukur 2012 

Penerapan Hybrid learning berbasis Learning Management System (LMS) berdampak 

pada motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa.  Terdapat perbedaan motivasi 

belajar antara siswa yang mengikuti pembelajaran Hybrid learning dibandingkan siswa 

yang mengikuti pembelajaran konvensional dengan nilai signifikansi 0,012 dengan rata-

ata perbedaan motivasi belajar 4,74. 

Model Hybrid Learning ini muncul ketika Kerres dan Witt (2003) menyatakan 

bahwa web-based learning dapat dikombinasikan dengan face-to-face learning (Luik, 

2006). Definisi Web-based learning sudah dijelaskan sebelumnya, sementara itu 

menurut Alessi and Trollip (2001) face-to-face learning atau web-based courses atau 

on-site learning adalah pembelajaran menggunakan sumber belajar web dengan tatap 

muka antara guru dan siswanya yang dilakukan di ruang kelas (Luik, 2006).  Definisi 

Hybrid learning yang dikemukakan oleh Gilbert & Jones (dalam Herman Sarjono, 2009: 

3), yaitu: pengiriman materi pembelajaran melalui model elektronik internet, 

intranet/extranet, satellite broadcast, audio atau video tape, interactive TV, CD-ROM, 

dan computer-based training (CBT).  Definisi yang hampir sama diusulkan juga oleh the 

Australian National Training Authority (dalam Herman Surjono 2009: 3) yakni meliputi 

aplikasi dan proses yang menggunakan berbagai model elektronik seperti internet, audio 

atau video tape, interactive TV, dan CD-ROM guna mengirimkan materi pembelajaran 

secara lebih fleksibel. 

Dengan demikian, Hybrid learning berarti pembelajaran perpaduan antara tatap 

muka dan belajar dalam jaringan dengan menggunakan bantuan perangkat TIK, 

khususnya perangkat komputer dan internet.  Oleh karena itu, Hybrid learning sering 

disebut dengan pembelajaran on-linecourse.  Hybrid learning atau pembelajaran melalui 

on-line merupakan pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa teknologi 

seperti telepon, komputer, internet, intranet, satelit, audio/video tape, TV, interaktif, dan 

CD-ROM. 



2.3 Peta Jalan Penelitian 

Kajian dan penerapan-penerapan hybrid learning pada beberapa mata kuliah di 

dua kelas pada mahasiswa Prodi Bahasa Inggris yang setelah dievaluasi dan 

dibandingkan dengan dua kelas lain yang menggunakan perkuliahan konvensional 

memiliki tingkat keefektifan yang lebih baik dalam kemandirian dan hasil belajar 

mahasiswa.  Uraian lebih lengkap mengenai dasar tindakan dari pengajuan penelitian ini 

dipaparkan dalam alur berikut ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Penerapan Hybrid 

Learning dengan 

bentuk tugas 

terstruktur di Prodi 

Pendidikan Bahasa 

Inggris FKIP 

Universitas Pakuan 

 

Uji coba Hybrid 

Learning pada 

bebrapa kelas di 

Prodi PGSD FKIP 

Uni-versitas Pakuan 

 

Usulan proposal 

penelitian: 
 

Implementasi  
Hybrid Learning 

dalam Meningkatkan 

Kemandirian Belajar 

 

Evaluasi penerapan 

Hybrid Learning 

melalui kajian 

komparatif dengan 

pembelajaran 

konvensional dan 

kajian skripsi dengan 

tema e-learning. 

Penelitian 

implementasi 

Hybrid Learning di 

Prodi PGSD FKIP 

Universitas Pakuan 

 

Pembelajaran dengan 

e-learning sebagai 

program pengayaan 

lebih efektif 

dibandingkan dengan 

pembelajaran 

konvensioanl 

Pembelajaran dengan 

e-learning sebagai 

program pengayaan 

lebih efektif 

dibandingkan dengan 

pembelajaran 

konvensional 

Panduan Hybrid 

Learning Bahan ajar 

Pembelajaran Mandiri 

Jurnal Nasional 

2009-2010 2013-2014 2016-2017 

2011-2012 

2014-2015 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang 

sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian 

tanpa suatu interpretasi ilmiah.  Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

gambaran apa adanya tentang bagaimana kinerja dosen dan aktivitas 

mahasiswa dalam pembelajaran dalam bentuk Hybrid learning.  Data yang 

diperoleh dari penelitian ini merupakan hasil analisis dokumen, observasi, 

wawancara, dan quesioner. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. 

 

3.3 Jenis Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk narasi, 

uraian, penjelasan, nilai akademik per semester dan pengisian angket dari 

informan baik lisan maupun tulisan yang dideskripsikan dalam bentuk catatan 

lapangan dan dokumentasi. 

 

3.4 Alur Penelitian 

Penelitian dilakukan melalui beberapa kajian dan analisis unsur-unsur 

yang berperan da-lam pembelajaran dengan menggunakan Hybrid learning. 

Latar belakang pendidikan dosen, karakteristik mahasiswa, dan kurikulum 

merupakan unsur-unsur yang dianalisis dan dijadikan dasar bagi pelaksanaan 



penelitian pembelajaran dengan menggunakan Hybrid learning. Secara 

prosedural alir penelitian ini dipaparkan dalam skema berikut ini. 
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3.5 Sumber Data dan Informan 
 

Sumber data penelitian ini adalah Dosen Tetap Program Studi Pendidikan 

Bahasa Inggris.  Informan yang ditetapkan adalah informan yang sesuai dengan kategori 

penelitian sehingga tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 

Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Pendidikan 

Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan yang 

terdaftar sebagai mahasiswa aktif untuk Tahun Akade-mik 2016 - 2017. 

 
3.6 Teknik Pengumpulan Data 
 

Teknik pengumpulan data dilakukan secara luas dan mendalam melalui 

observasi, wawancara (instrumen wawancara bersifat terbuka, terstruktur dengan 

pedoman), studi dokumentasi. Pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi.  Pada penelitian ini digunakan 

teknik pengumpulan data dengan cara observasi, kuosioner, wawancara, dan 

dokumentasi. 

 
3.7 Teknik Analisis Data 
 

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif naratif yang diterapkan 

melalui tiga alur yaitu reduksi data (membuat abstraksi, yaitu mengambil dan mencatat 

informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian atau 

mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga didapatkan inti kalimatnya saja, tetapi 

bahasanya sesuai dengan bahasa informan), penyajian data, dan verifikasi. 

 

 

 

 

 

 

 



3.8 Indikator Capaian Tahunan 
 

Penelitian ini akan menghasilkan luaran yang bermanfaat dan berguna dengan 

indikator tahunan. 

Tahun Pertama Tahun Kedua 

Hasil analisis Hybrid Learning Model Blended Learning 

Rencana Pemetaan Program Online 
Rencana Pembelajaran Semester 

Hybrid Learning 

Draf Bahan Ajar Online Bahan Ajar Online Kebahasaan 

Draf Panduan Pelaksanaan dan 

Penilaian Pembelajaran 

Panduan Pelaksanaan dan Penilaian 

Pembelajaran 

Jurnal Nasional Jurnal Nasional Terakreditasi 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

 

 

4.1 Perkiraan Biaya Penelitian 

Biaya yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

POS PENGELUARAN 
RINCIAN ANGGRAN YANG DIUSULKAN 

TAHUN 1 (Rp.) TAHUN 1 (Rp.) 

Pelaksanaan (Gaji dan Upah) 13.000.000,- 13.000.000,- 

Peralatan 2.400.000,- 2.450.000,- 

Bahan Aus (Material Penelitian) 9.410.000,- 4.600.000,- 

Perjalanan 8.000.000,- 14.000.000,- 

Pertemuan 

FGD/Lokakarya/Seminar 
13.300.000,- 10.000.000,- 

Laporan/Publikasi 2.000.000,- 2.250.000,- 

Lain-lain 1.890.000,- 3.700.000,- 

Total Anggaran 50.000.000,- 50.000.000,- 

Total Keselurahan Anggaran 100.000.000,- 

Justifikasi anggaran pada lampiran 1 

 

4.2 Jadwal Rencana Kegiatan Penelitian 

Penelitaini direncanakan selama dua tahun. Rencana kegiatan penelitaian untuk 

tahun pertama disajikan dalam bentuk tabel berikut ini: 

No. Kegiatan 

2016-2017 

Tahun Pertama Tahun Kedua 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1 Observasi Awal             

2 Kalibrasi Instrumen             

3 Pelaksanaan Penelitian              

4 
Evaluasi, Analisis Data, Revisi 

Hasil Penelitian 
            

5 Desiminasi Hasil Penelitian             

6 
Pelaporan dan Penyusunan 

Hasil Penelitian 
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Lampiran 1 

Justifikasi Anggaran Penelitian 

1. Honor 

Honor 
Honor/Jam Waktu 

Minggu 
Honor/Tahun 

(Rp. ,00) (Jam/Minggu) Tahun ke-1 Tahun ke-2 

Ketua 22.500 10 24 5.400.000 5.400.000 

Anggota 1 20.000 10 24 4.800.000 4.800.000 

Anggota 2 20.000 10 24 4.800.000 4.800.000 

Subtotal 15.000.000 15.000.000 

 

2. Peralatan Penunjang 

Material 

Justifikasi 

Kuantitas 

Harga 

Satuan 
Honor/Tahun 

Pemakaian (Rp. ,00) 
Tahun 

ke-1 

Tahun 

ke-2 

Ruangan FGD 2 1.000.000 2.000.000 2.000.000 

Proyektor FGD 2 200.000 400.000 400.000 

Sound 

System 

FGD 
2 

500.000 1.000.000 1.000.000 

Spanduk FGD 2 300.000 600.000 600.000 

Laboratorium Uji coba 2 500.000 1.000.000 1.000.000 

Media Uji coba 2 500.000 1.000.000 1.000.000 

Sewa 

Handycam 
Dokumentasi 2 

500.000 1.000.000 1.000.000 

Subtotal 7.000.000 7.000.000 

 

 

 

 



3. Bahan Habis Pakai 

Material 

Justifikasi 

Kuantitas 

Harga 

Satuan 
Honor/Tahun 

Pemakaian (Rp. ,00) 
Tahun ke-

1 

Tahun ke-

2 

Kertas 

HVS 

Proposal, 

Instrumen, 

Laporan 

15 40.000 600.000 600.000 

Double 

Folio 
Uji coba 10 40.000 400.000 400.000 

Tinta 

Printer 

(Hitam) 

Dokumentasi 5 70.000 350.000 350.000 

Tinta 

Printer 

(Warna) 

Dokumentasi 3 250.000 750.000 750.000 

Spidol Uji coba 1 100.000 100.000 100.000 

Ballpoint Uji coba 80 5.000 400.000 400.000 

Kuota 

Internet 

Pembelajaran 

Hybrid 

Learning 

12 1.000.000 12.000.000 12.000.000 

Modem 
Koneksi 

Internet 
3 400.000 1.200.000 1.200.000 

Flashdish Arsip Data 3 300.000 900.000 900.000 

Compact 

Dish 
Arsip Data 80 60.000 4.800.000 4.800.000 

Subtotal 21.500.000 21.500.000 

 

 

 



4. Perjalanan 

Material 

Justifikasi 

Kuantitas 

Harga 

Satuan 
Honor/Tahun 

Pemakaian (Rp. ,00) 
Tahun ke-

1 

Tahun ke-

2 

Lokal Perizinan 4 100.000 400.000 400.000 

Lokal 
Pembelian 

ATK 
2 100.000 400.000 400.000 

Lokal Uji coba 6 100.000 600.000 600.000 

Antarprovinsi 

Pengantaran 

Proposal 

dan 

Laporan 

2 500.000 1.000.000 1.000.000 

Antarprovinsi 
Monev 

Pusat 

1 500.000 500.000 500.000 

Akomodasi 1 500.000 500.000 500.000 

Uang Harian 1 200.000 200.000 200.000 

Antarprovinsi 
Seminar 

Nasional 

1 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Akomodasi 1 600.000 600.000 600.000 

Uang Harian 1 500.000 500.000 500.000 

Subtotal 6.500.000 6.500.000 

 

Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan Setiap Tahap 
Tahap 1 Tahap 2 

50.000.000 50.000.000 

Total Anggaran yang Dibutuhkan 100.000.000 

 

Rekapitulasi Biaya Penelitian 

Jenis Pengeluaran Tahun ke-1 Tahun ke-2 

Honor Tim Peneliti 15.000.000 15.000.000 

Peralatan Penunjang 7.000.000 7.000.000 

Bahan Habis Pakai 21.500.000 21.500.000 

Perjalanan 6.500.000 6.500.000 

Total Anggaran yang Diperlukan Setiap Tahun 50.000.000 50.000.000 

Total Anggaran yang Diperlukan Seluruh Tahun 100.000.000 

 


