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Blended Learning Indonesia didirikan oleh Bapak Dr Wasis D Dwiyogo, M.Pd,
seorang Pakar dibidang Teknologi Pembelajaran, yang telah bertahun-tahun melakukan penelitian di
bidang ini. Berbagai Riset beliau lakukan, berbagai buku beliau terbitkankan, berbagai
pemdampingan beliau lakoni sebagai konsultan pada lembaga-lembaga pendidikan di penjuru
Nusantara.
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Blended learning terdiri dari kata blended (kombinasi/ campuran) dan learning (belajar). Istilah lain
yang sering digunakan adalah hybrid course (hybrid = campuran/kombinasi, course =mata kuliah).
Makna asli sekaligus yang paling umum blended learning mengacu pada belajar yang
mengkombinasi atau mencampur antara pembelajaran tatap muka (face to face = f2f) dan
pembelajaran berbasis komputer (onlinedan offline). Thorne (2003) menggambarkan 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. Sedangkan Bersin (2004) mendefinisikan blended learning sebagai:
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“the combination of different training “media” (technologies, activities, and types of events) to
create an optimum training program for a specific audience. The term “blended” means that
traditional instructor-led training is being supplemented with other electronic formats. In the
context of this book, blended learning programs use many different forms of e-learning, perhaps
complemented with instructor-led training and other live formats”.
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Istilah blended learning pada awalnya digunakan untuk menggambarkan mata kuliah yang mencoba
menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Saat ini istilah
blendedmenjadi popular dan semakin banyak kombinasi yang dirujuk sebagai blended
learning.Pembelajaran berbasis blended learning adalah pembelajaran yang mengkombinasi strategi
penyampaikan pembelajaran menggunakan kegiatan tatap muka, pembelajaran berbasis komputer
(offline), dan komputer secara online (internet dan mobile learning).
Pembelajaran berbasis Blended learning berkembang sekitar tahun 2000 dan sekarang banyak
digunakan di Amerika Utara, Inggris, Australia, kalangan perguruan tinggi dan dunia pelatihan.
Melalui blended learning semua sumber belajar yang dapat memfasilitasi terjadinya belajar bagi
orang yang belajar dikembangkan. Pembelajaran blended dapat menggabungkan pembelajaran
tatap muka (face-to-face) dengan pembelajaran berbasis komputer. Artinya, pembelajaran dengan
pendekatan teknologi pembelajaran dengan kombinasi sumber-sumber belajar tatap muka dengan
pengajar maupun yang dimuat dalam media komputer, telpon seluler atau iPhone, saluran televisi
satelit, konferensi video, dan media elektronik lainnya. Pebelajar dan pengajar/fasilitator bekerja
sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuan utama pembelajaran blended adalah
memberikan kesempatan bagi berbagai karakteristik pebelajar agar terjadi belajar mandiri,
berkelanjutan, dan berkembang sepanjang hayat, sehingga belajar akan menjadi lebih efektif, lebih
efisien, dan lebih menarik.
Secara historis pendidikan tinggi telah menggunakan istilah program hibrida untuk menggambarkan
kombinasi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh (Osguthorpe & Graham, 2003).
Namun, akhir-akhir ini berkembang istilah blended learning. Istilah ini pada mulanya digunakan
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dalam lingkungan pelatihan perusahaan dan banyak dibahas dalam literatur-literatur pelatihan
(Graham et al., 2003). Walaupun masih terjadi perdebatan ekstrim antara pembelajaran tatap muka
dengan pembelajaran berbasis komputer, buku ini tidak berpretensi untuk melemahkan salah satu di
antaranya, tetapi justru ingin memadukan atau mengkombinasikan berbagai modus belajar yang
telah berkembang sampai saat ini. Hasil penelitian yang dilakukan Dziuban, Hartman, dan Moskal
(2004) menemukanbahwaprogramblended learning memiliki potensi untuk meningkatkanhasil
belajar siswa dan juga menurunkantingkatputus sekolahdibandingkandengan pembelajaran yang
sepenuhnya pembelajaran online. Demikian juga ditemukan bahwa model pembelajaran
berbasisblendedlebih baikdaripada pembelajaran tatap muka (Face to face). Berdasarkan temuannya
yang disajikan dalam Tabel1menunjukkan perbandingan tingkatkeberhasilan(bagi siswa
mencapainilai A, B, atauC) selamaduatahunpersembahanWeb. Pada tabel1 disajikan hasil penelitian
pembelajaran yang dilakukan melalui tatap muka (face to face), pembelajaran kombinasi (blended)
dan pembelajaran melalui internet (online) penuh.
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Pembelajaran berbasis blended learning, di samping untuk meningkatkan hasil belajar, bermanfaat
pula untuk meningkatkan hubungan komunikasi pada tiga mode pembelajaran yaitu lingkungan
pembelajaran yang berbasis ruang kelas tradisional, yang blended, dan yang sepenuhnya online.
Para peneliti memberikan bukti yang menunjukkan bahwa blended learningmenghasilkan perasaan
berkomunitas lebih kuat antar mahasiswa daripada pembelajaran tradisional atau sepenuhnya online
(Rovai dan Jordan, 2004). Dalam penelitian pengembangan SDM di perusahaan, Barbian (2002)
menyimpulkan bahwa metode blended learning meningkatkan produktivitas karyawan lebih besar
daripada metode pembelajaran tunggal.
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