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ABSTRAK 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan berpikir kreatif mahasiswa melalui 

model blended learning di sebuah universitas di Kota Yogyakarta.  Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK).  Penelitian ini dilakukan selama dua siklus. Satu siklus terdiri dari empat tahap 
(perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi).  Alat pengumpul data menggunakan lembar 
panduan observasi dan tes tertulis.  Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dan analisis 
kuantitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa model blended learning dapat meningkatkan kemampuan 
berpikir kreatif mahasiswa.  Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya nilai rata-rata kemampuan berpikir 
kreatif mahasiswa dari predikat C+ (cukup) menjadi A (sangat baik).  
 
Kata kunci: blended learning, kemampuan berpikir kreatif 

 
A. PENDAHULUAN 

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 
mengamanahkan bahwa pendidikan nasional seharusnya dapat  mengembangkan dan 
membentuk watak masyarakat yang bermartabatagar menjadi pribadi yang beriman, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. Sejalan dengan pemberlakuan undang-undang tersebut maka perlu adanya 
peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dengan didukung oleh segenap elemen-elemen 
penting khususnya stakeholderyang diharapkan dapat menanamkan sikap yang baik, individu yang 
terampil, dan memiliki pengetahuan yang luas agar dapat bersaing dalam perkembangan zaman 
yang semakin kompleks.   

Untuk menghadapi persaingan global di abad ke-21 membutuhkan high order thinking 
skills (HOTS), namun pembelajaran saat ini belum memunculkan HOTSmahasiswa khususnya pada 
aspek kemampuan berpikir kreatif.  Temuan di lapangan menunjukkan bahwa mahasiswa kurang 
dapat mengeksplor ide-idenya.  80% mahasiswa mendesain media pembelajaran yang sama, 
sehingga nampak kurang variatif dan kreatif.  Mahasiswa belum memunculkan ide-ide baru, 
terlihat dari desain media rangkaian listrik pada mata kuliah P3IPA (Praktek Pembelajaran 
Perkuliahan IPA) yang nampak sama oleh setiap kelompok.  Selain itu dalam menjawab soal essay, 
kurang terdapat jawaban yang rinci.  Dengan demikian, temuan tersebut mengindikasikan bahwa 
perlu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif mahasiswa guna menjadi bekal dalam 
dunia kerja nantinya. 

P3IPA adalah salah satu mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa semester 5 pada 
program studi jurusan pendidikan dasar.  Mata kuliah ini menuntut siswa untuk dapat berpikir 
kreatif.  Berpikir kreatif dalam hal ini meliputi menghasilkan ide-ide orisinil, mampu menguraikan 
jawaban yang merangsang high order thinking, lancar dalam mencari solusi masalah, serta dapat 
menciptakan karya-karya baik berupa media pembelajaran maupun metode pembelajaran yang 
lebih efektif dan efisien. 

Berpikir kreatif merupakan sebuah keterampilan berpikir yang harus dimiliki oleh 
mahasiswa.  Berpikir kreatif melibatkan aktivitas mental dan intelektual, sehingga kegiatan 
tersebut akan menghasilkan ide dan inovasi-inovasi baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan 
hidup umat manusia.  Seperti yang diungkapkan oleh Seng Tan (2009:7) bahwa perilaku kreatif  
merupakan sebuah fenomena mental maupun intelektual, hal tersebut diketahui sebagai berpikir 
kreatif atau cara berpikir divergen.  Hasil dari berpikir kreatif adalah kreativitas, dimana McGregor 
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(2007:168) menegaskan bahwa kreativitas individu melibatkan tipe berpikir divergen yang 
menghasilkan kemampuan untuk menciptakan inovasi baru, ide yang diciptakan bersifat orisinil 
dan unik.  

Mahasiswa yang mampu berpikir kreatif selalu aktif terlibat dalam diskusi kelas dan 
kegiatan-kegiatan lainnya.  Hal demikian terjadi karena karakteristik dari berpikir kreatif itu 
sendiri.  Lee (2005) mengutarakan kemampuan berpikir kreatif mengandung unsur kelancaran, 
fleksibilitas, orisinalitas, dan elaborasi.  Senada dengan hal tersebut, Kaufman, Plucker, & Baer 
(2008:17) merinci aspek berpikir kreatif dibagi menjadi empat ranah, yaitu kelancaran merupakan 
kegiatan mental dalam hal berpikir dapat dilihat dari kemudahan mahasiswa dalam menghasilkan 
ide atau mencari solusi masalah.  Orisinalitas dapat dilihat dari keunikan ide atau inovasi yang 
dihasilkan oleh mahasiswa dalam berpikir.  Fleksibilitas dapat dilihat dari jangkauan mahasiswa 
dalam mengembangkan ide yang variatif atau interpretasi terhadap sesuatu.  Sedangkan elaborasi 
dapat dilihat dari cara mahasiswa memberikan penjelasan secara rinci, jelas, dan detail.   

Kesenjangan antara harapan dengan kenyataan yang ditemui pada saat observasi perlu 
untuk segera dibenahi.  Beberapa metode pembelajaran menjadi alternatif untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran sesuai dengan UU No. 44 Tahun 2015 Pasal 14 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi.  Pasal tersebut memberikan acuan dalam pemilihan metode pembelajaran 
untuk melaksanakan pembelajaran mata kuliah. Salah satu alternatif cara yang dapat digunakan 
untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif yaitu dengan menerapkan model blended 
learning dalam kegiatan perkuliahan. 

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap proses pembelajaran mata kuliah di salah satu 
universitas yang terletak di kota Yogyakarta yang berinduk pada Yayasan Islam diketahui bahwa 
mahasiswa belum secara mandiri mengonstruk pengetahuannya dalam kegiatan pembelajaran.  
Hal ini terlihat dari 100 menit kegiatan pembelajaran, hanya sekitar 20% waktu diberikan kepada 
mahasiswa untuk secara mandiri mencari sumber belajar baik itu secara kelompok maupun 
individu.  Dengan demikian, kegiatan mandiri yang dicanangkan pemerintah dalam UU No. 44 
Tahun 2015 Pasal 17 dimana 70 menit per minggu dalam satu semester belum terlaksana secara 
optimal. Dalam kegiatan diskusi antar instruktur dengan mahasiswa, hanya sebagian kecil 
mahasiswa aktif melakukan tanya jawab maupun memberikan pendapat, sedangkan sebagian 
besar mahasiswa lain kurang aktif dalam kegiatan diskusi.  Muatan materi yang diberikan terlalu 
banyak, sehingga dalam waktu 2 sks (100 menit) mahasiswa belum optimal dalam menampung 
seluruh materi yang diberikan.  Oleh karena itu, kiranya metode blended learning cocok 
diterapkan untuk menghindari kekurangan waktu kuliah yang terjadi.  

Williams (Joutsenvirta & Myyry, 2010) menjelaskan bahwa blended learning sering 
didefinisikan sebagai campuran dari pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran secara 
online.  Pembelajaran tatap muka dilaksanakan di dalam ruang kelas maupun laboratorium 
dengan dampingan langsung oleh instruktur, sedangkan pembelajaran secara online dilaksanakan 
dengan bantuan jaringan internet.   Definisi tersebut sejalan dengan pendapat Mosa (Rusman, 
2011:242) yang menyampaikan desain belajar yang dipadukan adalah dua unsur primer yaitu 
pembelajaran di kelas dengan online learning.  Dengan demikian, BL merupakan pembelajaran 
yang bisa dilaksanakan dalam ruang kelas maupun di luar kelas dengan bantuan internet.  Internet 
yang digunakan merupakan internet buatan instruktur maupun universitas yang biasa disebut e-
learning. 

Blended learning diyakini sebagai salah satu metode yang tepat untuk dilaksanakan dalam 
kegiatan perkuliahan, mengingat teknologi yang kian berkembang pesat memudahkan pengguna 
untuk dapat belajar dimana saja.  Seperti yang diungkapkan oleh Stein, et all (2014) bahwa 
blended learningsebagai alternatif solusi untuk memecahkan kesenjangan belajar yang saat ini 
lebih terfokus pada pembelajaran tatap muka atau hanya pembelajaran online saja.  Perspektif 
tersebut mengungkapkan tentang pengalaman belajar online, tetapi pada dasarnya tidak hanya 
sekedar pengalaman online.  Blended learningdapat menstimulasikan keterampilan, memberi 
sikap kreatif untuk dapat melakukan kegiatan belajar secara mandiri, dimana kegiatan 
pembelajaran tidak tergantung pada instruktur, sehingga pembelajaran dengan BL terintegrasi 
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untuk memberikan kemudahan dan membangun sikap mandiri kepada siswa untuk kreatif dan 
inovatif dalam melakukan aktivitas belajar.  

Menurut perspektif Mortera-Gutierrez (Erdem&Kilbar, 2014:200) mengenai BL yang 
merupakan kombinasi atau gabungan dari banyak pendekatan yang diimplementasikan dalam 
proses pembelejaran, di dalamnya berisi paduan dari beberapa metode penyampaian materi yang 
tidak sama, seperti paduan dari beberapa software, web based course (kelas maya) atau 
komputer yang digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi, dan metode konvensional yaitu 
kegiatan pembelajaran dengan tatap muka antara instruktur dengan mahasiswa.  Relevansi 
perspektif tersebut sesuai dengan keadaan pembelajaran modern yang terjadi saat ini, bahwa 
pembelajaran dapat dilaksanakan dengan mengembangkan berbagai software yang dirancang 
untuk kegiatan pembelajaran dengan dilengkapi fasilitas-fasilitas yang mendukung proses 
pembelajaran.   

Pendapat para ahli tersebut menunjukkan bahwa blended learningdapat menguatkan dan 
mengoptimalkan kegiatan pembelajaran dibanding dengan hanya menggunakan satu model atau 
metode pembelajaran, baik secara online maupun secara konvensional saja.  Secara umum 
menurut para ahli menyimpulkan bahwa BL lebih menekankan pada perpaduan metode 
pembelajaran secara konvensional (tatap muka) dengan metode online yang banyak diaplikasikan 
melalui e-learning dengan tujuan untuk membantu mahasiswa dalam mengoptimalkan kegiatan 
pembelajaran yang belum tersampaikan secara penuh dalam bentuk tatap muka. 

Ada beberapa unsur dalam blended learning, menurut Stein, et all (2014) unsur dalam 
blended learningyaitu; 1) focus blend. Tujuan dari merancang kelas campuran ini memberi 
manfaat bagi mahasiswa dengan memberikan kemudahan dalam proses  pembelajaran baik 
secara tatap muka maupun online untuk meningkatkan motivasi mahasiswa dalam kegiatan 
belajar; 2) blended rythm. Unsur ini merupakan pembagian waktu dalam belajar tatap muka dan 
online; 3) organiztion. Unsur ini dilakukan dengan mengorganisasikan pembelajaran, segmen-
segmen dalam kegiatan perkuliahan.  Organisasi pembelajaran ini terwakilkan dalam Satuan Acara 
Perkuliahan (SAP); 4) activity and assessment. Aktivitas dalam kegiatan pembelajaran perlu 
ditentukan, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, serta kegiatan 
evaluasi.  Kegiatan evaluasi juga perlu ditentukan jenis evaluasi apa yang akan digunakan baik 
dalam kegiatan pembelajaran tatap muka maupun online; 5) class discussion interwoven onsite 
and online environments. Unsur ini menjelaskan bahwa dalam blended learningharus terdapat 
ruang utuk diskusi yang melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.  Unsurini sesuai 
dengan tujuan blended learningyaitu untuk mencitpakan suasana dan lingkungan belajar yang 
efektif, efisien, dan fleksibel; dan 6) essay portofolio with peer reviews.  Unsur ini perlu dibuat 
untuk melihat progress mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.  Lingkungan belajar online 
harus menyediakan tempat untuk mengunggah tugas yang diberikan oleh instruktur.  Berdasarkan 
unsur-unsur tersebut, nampak jelas bahwa blended learningmerupakan pembelajaran yang 
mengintegrasikan beberapa model pembelajaran konvensional yang dipadukan dengan 
pembelajaran berbasis online, namun dalam implementasinya tetap memerlukan peran instruktur 
untuk memberi arah dalam mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan.  

Karakteristik pembelajaran dengan menggunakan model BL menurut asumsi Rusman, dkk 
(2012) yaitu sebagai berikut; 1) blended learningmerupakan campuran antara dua karakteristik 
pembelajaran yang berbeda, yaitu dengan cara konvensional dan online; 2) blended learningtidak 
berarti menggantikan pembelajaran yang konvensional, tetapi menguatkan pembelajaran 
konvensional tersebut melalui konten-konten yang disediakan dan relevan dengan perkembangan 
zaman; 3) blended learningmemanfaatkan keunggulan hardware; 4) BL menggunakan bahan ajar 
bersifat mandiri (self learning materials).   Seiring dengan asumsi Watson (2008) bahwa blended 
learningmemiiliki karakteristik sebagai berikut; 1) pembelajaran yang menggabungkan berbagai 
cara penyampaian, model pengajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis 
teknologi yang beragam; 2) sebuah kombinasi pembelajaran langsung, belajar mandiri, dan 
belajar mandiri via online; 3) pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara 
penyampaian, cara mengajar dan gaya pembelajaran; dan 4) instruktur dan orang tua pebelajar 
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memiliki peran yang sama penting, instruktur sebagai fasilitator dan orangtua sebagai pendukung.  
Berdasarkan asumsi para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa BL memiliki karakteristik 
yang mengacu pada kombinasi dua metode pembelajaran, yaitu secara tatap muka dan secara 
online dengan lebih efektif dan efisien.   

BL merupakan sebuah model pembelajaran yang memanfaatkan internet sebagai sarana 
melakukan kegiatan pembelajaran selain dengan pembelajaran tatap muka.  Model blended 
learningmemiliki beberapa submodel.  Bersin (2010:85) merinci beberapa submodel BL yaitu 
sebagai berikut. Pertama, e-learning self-study with other blended media or events.  Submodel ini 
lebih menekankan pada mahasiswa untuk belajar sendiri, tanpa ada kelas, mahasiswa diarahkan 
untuk belajar mandiri melalui media-media yang telah disediakan.  Setiap media tersebut sudah 
menyajikan materi-materi yang diperlukan dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang 
ditetapkan 

Kedua, instructor-led program.  Dalam submodel ini, selain menggunakan internet (online) 
atau e-learning, juga menghadirkan instruktur dalam kegiatan pembelajaran.  Aktivitas e-learning 
digunakan sebagai prasyarat dari kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh instruktur kelas, 
dimana selain pembelajaran di kelas, mahasiswa juga harus mengakses e-learning untuk 
melengkapi pembelajaran yang dilakukan di kelas 

Ketiga, live e-learning. Submodel ini menggunakan e-learning dan ditambahkan dengan 
media video dalam kegiatan pembelajarannya, mahasiswa berinteraksi secara langsung dengan 
instruktur melalui video conference.  dalam submodel ini dapat dilihat bahwa model BL dapat 
membangun interaksi antara mahasiswa dan instruktur bisa saling diskusi dan berbagi terkait 
dengan kendala yang dihadapi mahasiswa dalam memperoleh materi. 

Keempat, on the job training. Submodel ini menekankan pada pelatihan, diskusi, dan hal-
hal lain yang terjadi di lapangan, sebab submodel ini merupakan kombinasi antara teori dan 
praktik, dimana kegiatan pembelajaran diaplikasikan dalam kegiatan praktik di lapangan.  Konsep 
ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dengan melakukan 
praktik kerja di lapangan. 

Kelima, simulation and lab centered. Simulasi fokus pada belajar dengan melakukan 
(learning by doing).  Konsep ini mahasiswa diberikan lingkungan yang aman untuk mengeksplor 
kemampuan yang dimiliki dengan menghadirkan simulasi yang mendukung.  Lingkungan yang 
digunakan sebagai tempat simulasi adalah lingkungan yang aman serta tidak menimbulkan 
berbagai resiko. 

Berdasarkan submodel yang telah dikemukakan tersebut, model blended learningyang 
akan diimplementasikan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan karakter tanggung 
jawab mahasiswa yaitu pada submodel instructur-led program.  Submodel ini relevan dengan 
konsep pembelajaran di kelas yang akan dilakukan dalam penelitian.  Konsep pembelajaran di 
kelas dengan cara konvensional, guru memberikan penjelasan materi secara garis besar.  
Kemudian dalam pembelajaran secara online, mahasiswa dapat mengeksplor pengetahuan 
mereka melalui online learning, baik itu dengan membaca literatur yang  sudah disediakan, 
mengunduh buku, atau melakukan diskusi dan mengerjakan tugas online yang disediakan oleh 
instruktur. 

Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model BL harus memenuhi lima prinsip BL.  
Charman (2005:3-7) mengemukakan lima prinsip BL secara rinci.  Pertama, pembelajaran 
langsung (live event).  Pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang dilakukan secara 
tatap muka antara instruktur dengan pebelajar.  Dalam e-learning hal ini disebut syncronous, yaitu 
pembelajaran yang dilakukan dalam waktu dan tempat yang sama, atau tempat berbeda namun 
dilaksanakan dalam waktu yang sama.  Pola pembelajaran yang diterapkan dalam kegiatan belajar 
lebih banyak digunakan untuk melakukan diskusi, motivasi, dan pengantar pembelajaran.  

Kedua, pembelajaran mandiri (self-placed learning). Aspek ini memungkinkan mahasiswa 
belajar dalam waktu dan tempat yang lebih fleksibel dan sesuai kebutuhan dan kemampuan.  
Selain itu, hal ini sesuai dengan tujuan dari BL yang membangun mahasiswa agar dapat belajar 
tidak bergantung pada keberadaan instruktur di kelas, karena pada dasarnya dalam pembelajaran 
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saat ini tidak mengharuskan instruktur selalu berada di dalam kelas, namun pembelajaran harus 
tetap dilakukan dengan rekan mahasiswa lain atau dengan berselancar dalam dunia maya melalui 
media e-learning yang disediakan.  

Ketiga, kolaborasi (collaboration).  Meskipun BL dilakukan secara tetap muka dan online, 
kolaborasi juga penting diterapkan dalam kegiatan pembelajaran.  Kolaborasi dalam BL dapat 
berupa kolaborasi antara instruktur dengan mahasiswa, maupun mahasiswa dengan mahasiswa 
lainnya.  Kolaborasi dalam BL dapat dikemas melalui perangkat-perangkat pembelajaran yang 
disediakan dalam fasilias seperti room chat, share, dan sebagainya.  

Keempat, penilaian hasil belajar (assessment).  Setiap proses pembelajaran perlu adanya 
penilaian untuk mengetahui apakah pembelajaran sudah atau belum mencapai tujuan, sehingga 
penilaian merupakan aspek penting dalam proses pembelajaran.  Pembelajaran dengan 
menggunakan BL ini mengkombinasi penilaian pada pembelajaran tatap muka dengam 
pembelajaran menggunakan e-learning. 

Kelima, dukungan sumber belajar (performance support materials).  Untuk mendukung 
pembelajaran menggunakan BL, perlu didukung oleh sumber belajar pada e-learning yaitu bahan 
ajar cetak dan digital.  Penggunaan bahan ajar bertujuan untuk menunjang kompetensi siswa 
dalam menguasai materi pelajaran yang diberikan.   

Kelima kunci tersebut harus dipenuhi supaya BL dapat optimal diimplementasikan dalam 
kegiatan perkuliahan.  Selain kelima kunci yang harus dipenuhi, dalam implementasi blended 
learningjuga memiliki langkah-langkah yang harus ditempuh instruktur.  Langkah blended 
learningyang dijelaskan oleh Slamer (Soekartiwi, 2005) secara rinci terdapat enam langkah, yaitu; 
1) Menetapkan jenis materi yang akan dipelajari.  Materi yang disampaikan dibagi menjadi tiga 
ranah, yaitu; (a) materi yang dipelajari oleh mahasiswa di kelas; (b) materi yang dipelajari 
mahasiswa ketika pembelajaran secara online.  Dalam hal ini menggunakan e-learning yang 
disediakan universitas; (c) materi yang dipelajari oleh mahasiswa secara mandiri; 2) Menetapkan 
rancangan dari BL yang digunakan.  Tahap ini merancang pembelajaran tatap muka dan online 
yang dilaksanakan.  Untuk mempermudah rancangan tahap ini, langkah-langkah dalam 
merancang pembelajaran akan diuraikan sebagai berikut; (a) menetapkan lingkup materi yang 
akan disajikan; (b) bagaimana materi tersebut disajikan; (c) menentukan materi primer dan materi 
pelengkap untuk dipelajari guna menambah pengetahuan mahasiswa; (d) faktor pendukung yang 
diperlukan untuk dapat melakukan kegiatan pembelajaran. 

Faktor pendukung yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah login pada e-learning, 
membentuk grup kelas, membangun kerjasama antar mahasiswa, kemudian membuat pusat 
sumber belajar bagi mahasiswa dalam e-learning tersebut untuk mendukung kegiatan 
pembelajaran;  1) menetapkan format online learning.  Dalam penelitian ini, bahan ajar yang 
disajikan berbentuk pdf, doc, serta membuat link untuk akses menuju situs pendidikan lainnya; 2) 
melakukan uji terhadap rancangan yang telah dibuat; 3) blended learningdilaksanakan, dengan 
bantuan instruktur untuk melayani setiap pertanyaan atau aspirasi mahasiswa terkait dengan 
materi yang disampaikan; dan 4) menyiapkan kriteria untuk evaluasi pelaksanaan blended 
learning.   

Implementasi blended learningdalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, sedangkan 
komposisi pembagian waktu untuk masing-masing pembelajaran dapat menggunakan 50/50, 
artinya dalam pembelajaran tatap muka maupun online memiliki porsi yang sama.  Disamping itu 
dapat juga 25% untuk pembelajaran tatap muka dan 75% pembelajaran online.  Graham (2006) 
menjelaskan bahwa belum ada rumusan pasti mengenai pembagian komposisi waktu antara 
pembelajaran tatap muka dengan online.  Dalam penelitian ini, menggunakan pembagian porsi 
50/50 antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online.  Pembagian aktivitas yang 
dilakukan dalam model BL adalah sebagai berikut; 1) Pembelajaran yang dilakukan dengan tatap 
muka. Materi yang disampaikan berupa penjelasan tentang konsep-konsep materi yang akan 
dipelajari, instruktur memberikan penjelasan materi secara garis besar, diskusi, serta 
menganggapi hasil diskusi online; 2) Pembelajaran offline. Mahasiswa mempelajari modul yang 
diunduh dari e-learning, serta melihat sumber-sumber lain.  Pembelajaran offline dapat dikatakan 
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sebagai kegiatan secara mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa.  Kegiatan yang dilakukan dalam 
kegiatan offline ini yaitu membaca sumber-sumber yang sudah diunduh dalam kegiatan 
pembelajaran online sebelumnya, kegiatan mengerjakan tugas kelompok maupun individu, serta 
melihat video-video yang relevan dengan materi pelajaran yang dipelajari; 3) Pembelajaran 
online. Mahasiswa mengeksplorasi sendiri dengan mengakses beberapa sumber belajar yang telah 
disediakan.  Mahasiswa melakukan diskusi dengan topik-topik yang disediakan instruktur melalui 
menu diskusi dalam room chat serta mengerjakan tugas dan latihan-latihan.   

Berdasarkam kedua langkah implementasi BL yang telah dipaparkan, penelitian ini 
merangkum langkah blended learningsebagai berikut; 1) Menetapkan jenis materi yang akan 
dipelajari oleh instruktur; 2) Membuat tujuan dan sasaran program oleh intruktur; 3) 
Implementasi BL. Konvensional (tatap muka dan offline learning) yaitu dengan penyampaian 
pengantar dan tujuan pembelajaran tentang perancangan rencana pembelajara, pembagian 
kelompok diskusi, menunjukkan langkah-langkah merancang rencana pembelajaran, pembahasan 
tentang perumusan indikator pembelajaran dalam rancangan rencana pembelajaran, 
pembahasan tentang perumusan tujuan pembelajaran. Pembelajaran Online yaitu dengan 
memberikan tugas mahasiswa untuk mencari SK KD mata pekajaran IPA maupun Buku K13, 
langkah merumuskan indikator pembelajaran, serta langkah-langkah membuat tujuan 
pembelajaran. Mencari informasi tambahan tentang langkah merumuskan indikator dan tujuan 
pembelajaran. Mahasiswa merumuskan indikator dan tujuan pembelajarna dari SK KD yang 
dipilih, atau dari pembelajaran tematik. Menjelaskan kembali bagaimana langkah merumuskan 
indikator dan tujuan pembelajaran.  Pengunggahan tugas mahasiswa pada email instruktur. 

Kegiatan pembelajaran dengan menerapkan BL dengan langkah yang tepat akan 
mendapatkan manfaat baik bagi mahasiswa maupun instruktur.  Manfaat dari pembelajaran 
menggunakan blended learningdikemukakan oleh Harriman (Hadi, 2012:170) yaitu; Pertama, 
mahasiswa tidak hanya belajar lebih banyak pada waktu online yang ditambahkan pada 
pembelajaran konvensional, tetapi dapat meningkatkan interaksi dan motivasi siswa. Kedua, siswa 
dilengkapi dengan banyak pilihan sebagai tambahan pembelajaran di kelas, meningkatkan apa 
yang dipelajari, dan kesempatan untuk mengakses tingkat pembelajaran lebih lanjut.  Ketiga, 
penyajian dapat lebih cepat disampaikan bagi mahasiswa yang belajar menggunakan e-learning.  
Keempat, tidak hanya belajar satu arah yang berurutan, dengan BL mahasiswa memiliki 
kesempatan untuk mempelajari materi yang diinginkan, serta pengaturan jadwal dan waktu yang 
fleksibel.  Kelima, biaya yang lebih hemat bagi institusi dan mahasiswa. Dengan demikian, adanya 
model BL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif ada perkuliahan P3IPA. 

 
B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK).  Kunandar (2010: 46) 
mendefinisikan PTK sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri 
dengan cara merancang, melaksanakan, mengamati, dan merefleksikan tindakan melalui 
beberapa siklus secara kolaboratif dan partisipatif yang bertujuan untuk memperbaiki atau 
meningkatkan mutu proses pembelajaran di kelasnya. Pelaksanaan penelitian ini mengikuti tahap-
tahap penelitian tindakan kelas yang pelaksanaan tindakannya terdiri atas dua siklus. Satu siklus 
terdiri dari empat langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.  

Penelitian ini dilaksanakan di sebuah universitas dalam yayasan Islam yang terletak di 
kota Yogyakarta. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Alat 
yang digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan lembar observasi untuk data kinerja 
instruktur dan tes kemampuan berpikir kreatif menggunakan soal essay. Adapun aspek yang 
dinilai pada kinerja instruktur adalah (1) prapembelajaran, (2) membuka pelajaran, (3) kegiatan 
inti, (4) penutup pelajaran. Aspek kemampuan berpikir kreatif meliputi (1) fluency (kelancaran), 
(2) flexibility (keluwesan), (3) originality (keaslian), dan (4) elaboration (elaborasi).  
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua pertemuan.  Siklus I 
dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2016 dan 18 Oktober 2016.  Siklus II dilaksanakan pada 
tanggal 25 Oktober dan 1 Novermber 2016. 

Pada siklus I kinerja instruktur dalam menerapkan model blended learning pada kegiatan 
perkuliahan mendapat nilai rata-rata pada pertemuan 1 dan 2 sebesar 68,39 dengan kategori B- 
atau “baik”.  Nilai rata-rata kemampuan berpikir kreatif mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan 
dengan menerapkan blended learning pada pertemuan 1 dan 2 sebesar 66,38 dengan kategori B- 
atau “baik”.   

Pada siklus II kinerja instruktur dalam kegiatan perkuliahan dengan menerapkan model 
blended learning mendapat nilai rata-rata pada pertemuan 1 dan 2 sebesar 84,71 dengan kategori 
A- atau “sangat baik”.  Nilai rata-rata kemampuan berpikir kreatif mahasiswa dalam kegiatan 
perkuliahan dengan menerapkan model blended learning pada pertemuan 1 dan 2 sebesar 83,62 
dengan kategori A- atau “sangat baik”. 

 
Pembahasan  

Kinerja instruktur selama kegiatan perkuliahan dengan menerapkan model blended 
learning sudah baik, terjadi peningkatan pada setiap siklus dengan memperbaiki kekurangan yang 
terjadi pertemuan sebelumnya.  

Tabel 1. Rekapitulasi nilai rata-rata kinerja instruktur tiap siklus 

 Siklu I Siklus II 

Pertemuan 1 65,59 82,06 

Pertemuan 2 71,18 87,36 

Rata-rata  68,39 84,83 

Kriteria 
peningkatan 

Baik  Sangat baik  

Peningkatan 1-2  +16,44 

 
Nilai rata-rata kinerja instruktur siklus I dan II dapat lebih jelas pada grafik berikut. 

 
Gambar 1.  Grafik rekapitulasi nilai rata-rata kinerja instruktur setiap siklus 

 
Hal ini sesuai dengan pendapat Stein & Graham (2014) mengindikasikan bahwa BL sebagai 

alternatif solusi untuk memecahkan kesenjangan belajar yang saat ini lebih terfokus pada 
pembelajaran tatap muka atau hanya pembelajaran online saja.  Perspektif tersebut 
mengungkapkan tentang pengalaman belajar online, tetapi pada dasarnya tidak hanya sekedar 
pengalaman online.  BL dapat menstimulasikan keterampilan, memberi sikap kreatif untuk dapat 
melakukan kegiatan belajar secara mandiri, dimana kegiatan pembelajaran tidak tergantung pada 
instruktur, sehingga pembelajaran dengan BL terintegrasi untuk memberikan kemudahan dan 
membangun sikap mandiri kepada siswa untuk kreatif dan inovatif dalam melakukan aktivitas 
belajar.  
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Kemampuan berpikir kreatif mahasiswa mengalami peningkatan pada setiap siklus.  Hal 
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2. Rekapitulasi nilai rata-rata kemampuan berpikir kreatif 

 Siklu I Siklus II 

Pertemuan 1 62,65 79,46 

Pertemuan 2 70,11 87,79 

Rata-rata 66,38 83,62 

Kriteria 
peningkatan 

Cukup  Sangat baik  

Peningkatan 1-2  +17,24 

 
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai rata-rata kemampuan berpikir kreatif 

mahasiswa mengalami peningkatan pada setiap siklusnya.  Nilai rata-rata kemampuan berpikir 
kreatif mahasiswa pada siklus I dan II dapat lebih jelas pada grafik berikut.  

 

 
Gambar 2.  Grafik rekapitulasi nilai rata-rata kemampuan berpikir kreatif mahasiswa setiap siklus 

 
Seiring dengan perkembangan teknologi, manusia dituntut untuk dapat berpikir kreatif 

dalam hal menciptakan inovasi-inovasi di semua bidang kehidupan.  Dengan demikian, berpikir 
kreatif merupakan salah satu aspek dari high order thinking skill yang perlu ditanamkan dalam 
pemikiran mahasiswa untuk menciptakan inovasi-inovasi baik dalam segala bidang.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Stein & Graham (2014) mengindikasikan bahwa BL sebagai 
alternatif solusi untuk memecahkan kesenjangan belajar yang saat ini lebih terfokus pada 
pembelajaran tatap muka atau hanya pembelajaran online saja.  Perspektif tersebut 
mengungkapkan tentang pengalaman belajar online, tetapi pada dasarnya tidak hanya sekedar 
pengalaman online.  BL dapat menstimulasikan keterampilan, memberi sikap kreatif untuk dapat 
melakukan kegiatan belajar secara mandiri, dimana kegiatan pembelajaran tidak tergantung pada 
instruktur, sehingga pembelajaran dengan BL terintegrasi untuk memberikan kemudahan dan 
membangun sikap mandiri kepada siswa untuk kreatif dan inovatif dalam melakukan aktivitas 
belajar.  

 
D. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan di semester 5 pada mata kuliah 
P3IPA dapat disimpulkan bahwa model blended learning dapat menjadi alternatif model 
pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif mahasiswa. Dalam 
implementasinya, mahasiswa diharapkan dapat selalu mengembangkan kemampuan berpikir 
tingkat tinggi (high order thinking) khususnya pada kemampuan berpikir kreatif dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran pada mata kuliah P3IPA menggunakan teknologi yang telah disediakan 
oleh pihak universitas.  Selain itu instruktur diharapkan dapat lebih kreatif dan mengembangkan 
kegiatan pembelajaran dengan lebih terbuka terhadap sumber-sumber belajar lainnya.  Kemudian 
dapat pula memberikan ruang kepada mahasiswa untuk menyelenggarakan forum diskusi tidak 
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hanya pada ruang kelas, namun dapat dilakukan pada e-learning yang telah disediakan.  Pihak 
universitas kiranya perlu terus mendukung keberhasilan kegiatan pembelajaran, baik secara moral 
dan materi.  Penyediaan penunjang seperti jaringan internet, buku, serta sumber belajar lainnya 
untuk difasilitasi secara maksimal kepada mahasiswa.  Peneliti selanjutnya diharapkan dapat 
menyempurnakan perbaikan pembelajaran dengan menerapkan model blended learning pada 
kegiatan pembelajaran dalam suatu perkuliahan dengan lebih inovatif dan variatif.    
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Dengan selesainya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada: Pihak universitas 
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