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ABSTRAK 

Makalah ini berisi tentang gagasan dan gambaran awal implementasi 

blended-metacognition learning di perguruan tinggi sebagai strategi alternatif dalam 

mengatasi keterbatasan pembelajaran konvensional tatap muka (face to face 

learning) dan e-learning serta mengangkat kelebihan masing-masing. 

Dalam pelaksanaan strategi metakognisi yang terintegrasi pada blended 

learning ini, diperlukan peran dari seluruh komponen perguruan tinggi yang 

meliputi institusi sebagai penyedia sarana, dosen sebagai sumber informasi dan 

fasilitator, serta mahasiswa sebagai user dan yang dituntut kemandiriannya dalam 

perkuliahan dengan blended learning ini. 

Luaran yang diharapkan dari implementasi blended-metacognition learning 

adalah optimalnya proses pembelajaran dan maksimalnya hasil pembelajaran 

mahasiswa,  output yang juga penting adalah terciptanya iklim belajar yang 

berintegrasi pada optimalisasi ICT, pengembangan kompetensi profesional dosen 

dalam mengelola sistem pembelajaran, dan yang paling penting adalah terciptanya 

generasi emas yang mandiri dalam pembelajaran yang tidak hanya mampu 

mengenali pengetahuan yang telah dimilikinya namun juga mampu  menggali lebih 

jauh lagi tentang pengetahuan yang belum dimiliki. 

 

(Keywords:  face to face learning, e-learning, blended-metacognition learning) 

 

I. PENDAHULUAN 

Konsep belajar mengajar di perguruan tinggi masih memiliki makna sebagai 

sebuah interaksi antara dosen dengan mahasiswa melalui sebuah pertemuan yang 

terjadi secara kasat mata di dalam kelas. Dosen atau pengajar berperan sangat 

dominan di dalam ruang kuliah. Pembelajaran yang efektif seharusnya sangat 

terfokus pada karakteristik yang tergambar dari (proses) pembelajarannya. 

Pembelajaran sebenarnya merupakan paradigma lama yang menggambarkan 

dominasi dosen dalam menggunakan berbagai cara dalam memberikan kuliah di 



 

 

perguruan tinggi (Wikipedia,2007; Garrison & Anderson, 2000). Inglis, Ling, dan  

Joosten (1999), dalam konteks ini, menunjukkan perbedaan antara paradigma lama 

dengan paradigma  baru terkait dengan konsep pendidikan tinggi yang sekarang ini 

terjadi seperti yang terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Perbedaan antara Paradigma Lama dan Paradigma Baru Pendidikan Tinggi 

Paradigma Lama Pendidikan Tinggi Paradigma Baru Pendidikan Tinggi 

 Mata kuliah sesuai yang diberikan 

 

 Registrasi dan kegiatan akademik 

sangat tergantung pada kalender 

akademik 

 Universitasnya berada di lokasi tertentu 

 Lama kuliah dibatasi perolehan gelar 

 Umur berkisar 18-25 tahun 

 

 Tergantung pada kegiatan institusinya 

 Keluaran/produknya bersifat tunggal 

 

 Mahasiswa diperlakukan sebagai objek 

 

 Pembelajaran dilakukan di dalam kelas 

 

 Bersifat multikultur 

 Konsepnya merupakan satu kesatuan 

yang besar 

 Single discipline 

 Terfokus pada institusi 

 Dibiayai pemerintah 

 Teknologi merupakan investasi yang 

mahal 

 Memilih matakuliah sesuai 

keinginan 

 Registrasi dan kegiatan akademik 

terbuka sepanjang tahun 

 

 Universitasnya bersifat maya 

 Belajar sepanjang hayat 

 Umur mulai 18 tahun sampai tak 

terbatas 

 Tergantung penilaian pasar 

 Informasi yang diperoleh dapat 

digunakan ulang 

 Mahasiswa dianggap sebagai 

konsumen 

 Pembelajaran dapat dilakukan 

dimanapun juga 

 Bersifat global 

 Konsepnya kecil dan terpilah-pilah 

 

 Multi-disiplin 

 Terfokus pada pasar 

 Dibiayai melalui dana masyarakat 

 Teknologi sebagai unsur pembeda 



 

 

Di Indonesia, tidak sulit mencari referensi dan hasil penelitian  yang 

memperlihatkan bagaimana sebenarnya (metode) mengajar di kelas. Sebaliknya, 

sulit sekali menemukan referensi dan hasil penelitian mengenai konsep 

pembelajaran yang dilakukan dalam konteks  virtual atau di dalam kelas maya. 

Sebagian besar dari buku-buku rujukan mengenai konsep pembelajaran di Indonesia 

membicarakan mengenai bagaimana mengajar secara efektif di dalam kelas nyata, 

misalnya mengenai bagaimana cara berinteraksi dengan mahasiswa, atau bagaimana 

memotivasi mahasiswa dalam belajar. Perguruan Tinggi yang merupakan pusat 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu menuntut pengembangan diri 

dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

sangat pesat mendorong lembaga pendidikan  tinggi menerapkan model 

pembelajaran yang memanfaatkan  teknologi informasi untuk meningkatkan 

fleksibilitas dan efektivitas pembelajaran, salah satunya adalah dengan e-learning. 

Melalui e-learning, materi perkuliahan dapat diakses kapan saja dan dari mana saja, 

materi juga dapat diperkaya dengan berbagai sumber belajar. Implementasi E-

learning di perguruan tinggi dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini: 

 

 

Gambar 1. Implementasi E-learning  di Perguruan Tinggi 

 

E-learning bersifat jaringan, yang membuatnya mampu memperbaiki secara 

cepat, menyimpan atau memunculkan kembali, mendistribusikan, dan sharing 

pembelajaran dan informasi. Persyaratan ini sangatlah penting dalam e-learning, 

sehingga Rosenberg (2001) menyebutnya sebagai persyaratan absolut. E-learning 

dikirimkan kepada pengguna melalui komputer dengan menggunakan standar 

teknologi internet. CD ROM, Web TV, Web Cell Phones, pagers, dan alat bantu 



 

 

digital personal lainnya walaupun dapat menyiapkan pesan pembelajaran tetapi tidak 

bisa digolongkan sebagai e-learning. E-learning terfokus pada pandangan 

pembelajaran yang paling luas, solusi pembelajaran yang menggungguli paradikma 

tradisional dalam pelatihan. Uraian di atas menunjukan bahwa yang menjadi dasar 

dari E-learning adalah pemanfaatan teknologi internet. Jadi E-learning merupakan 

bentuk pembelajaran konvensional yang dituangkan dalam format digital melalui 

teknologi internet. Oleh karena itu E-learning dapat digunakan dalam sistem 

pendidikan jarak jauh dan juga sistem pendidikan konvensional. 

Seiring perkembangannya, E-learning tersebut belum dapat berjalan 

maksimal secara penuh. Berbagai kendala dihadapi, kendala E-learning yang 

terbesar adalah interaktivitas langsung antara pembelajar dengan dosennya.  

Bagaimanapun belajar merupakan proses dua arah. Mahasiswa 

memerlukan feedback dari dosen dan sebaliknya sang dosen juga memerlukan 

feedback dari pesertanya. Dengan cara ini akan didapat hasil belajar yang lebih 

efektif, tepat sasaran. Hal ini menjawab mengapa program E-learning di banyak 

perguruan tinggi tidak selalu mendapat hasil memuaskan. Seringkali materi sudah 

banyak dan tersedia dengan lengkap. Mahasiswa juga bisa belajar kapan saja dan di 

mana saja asal ada jaringan nirkabel. Namun tetap saja tingkat penggunaan materi-

materi E-learning tersebut tergolong rendah. Setiap orang butuh teman dan butuh 

feedback langsung. Sama seperti yang kita rasakan dalam perkuliahan konvensional 

di ruang kelas. 

Kendalalanjutan  dari E-learning adalah menciptakan kesan 

kesendirian sehingga mahasiswa tidak bisa bertahan lama dalam belajar. Dalam 

setengah jam, mahasiswa sudah malas dan tidak terlalu termotivasi untuk 

melanjutkan pembelajarannya. Bukan karena materinya tidak bagus atau sistem 

online dari materi yang disajikan kurang interaktif, melainkan mahasiswa merasa 

sedang sendiri dan dia perlu orang lain. Meskipun untuk seorang pembelajar sejati 

itu bukanlah alasan. Namun fakta menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat 

bertahan lama belajar di depan komputer. 

Berdasarkan ulasan di atas, e-learning yang selama ini diterapkan pada 

perguruan tinggi perlu dikombinasikan dengan metode perkuliahan konvensional 



 

 

yang lebih menekankan pada optimalnya interaksi dosen dan mahasiswa. Mixing  

pendekatan pembelajaran ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan  media 

komputer, telepon seluler atau iPhone, saluran televisi satelit, konferensi video, dan 

media elektronik lainnya.  Dalam beberapa penelitian, perpaduan pendekatan 

pembelajaran ini disebut sebagai blended learning. Blended learning merupakan 

inovasi pemanfaatan teknologi komputer dan informatika. Blended 

learning merupakan istilah umum bagi kombinasi pemanfaatan teknologi komputer 

dan informasi dalam pembelajaran tatap muka ( face to face teaching learning ). 

Bentuknya dapat beragam mulai dari penggunaan komputer dalam 

menunjang pembelajaran sampai dengan komplemen pembelajaran tatap muka 

dengan  E-learning. Blended learning yang merupakan perpaduan antara face to face 

learning dan E-learning mempunyai modifikasi yang sangat luas di dunia 

pendidikan. Modifikasi pembelajaran yang dimaksud dalam makalah ini adalah 

blended learning yang dipadukan dengan strategi metakognisi yang selama ini 

sedang ramai dibicarakan di dunia pendidikan. Strategi metakognisi sengaja 

diangkat dalam makalah ini karena merupakan strategi yang penting dalam 

perkembangan kognitif mahasiswa akan tetapi belum banyak dikembangkan oleh 

banyak perguruan tinggi. Metakognitif lebih menekankan pada kesadaran berpikir 

tentang apa yang mahasiswa ketahui maupun belum mereka ketahui. Ketika 

mahasiswa mampu merancang, memantau, dan merefleksikan proses belajar mereka 

secara sadar, pada hakikatnya, mereka akan menjadi lebih percaya diri dan lebih 

mandiri dalam belajar. Kemandirian belajar merupakan sebuah modalitas bagi 

mahasiswa untuk meneruskan perjalanan panjang mereka dalam memenuhi 

kebutuhan intelektual dan menemukan dunia informasi tak terbatas. Tugas dosen 

adalah menumbuhkembangkan kemampuan metakognitif seluruh mahasiswa 

sebagai seorang pembelajar, tanpa kecuali. Secara garis besar, modifikasi ini 

bertujuan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran dan memaksimalkan hasil 

pembelajaran mahasiswa. Luaran yang diharapkan dari implementasi blended-

metacognition learning adalah optimalnya proses pembelajaran dan maksimalnya 

hasil pembelajaran mahasiswa,  output yang juga penting adalah terciptanya iklim 

belajar yang berintegrasi pada optimalisasi ICT, pengembangan kompetensi 



 

 

profesional dosen dalam mengelola sistem pembelajaran, dan yang paling penting 

adalah terciptanya generasi emas yang mandiri dalam pembelajaran yang tidak 

hanya mampu mengenali pengetahuan yang telah dimilikinya namun juga mampu  

menggali lebih jauh lagi tentang pengetahuan yang belum dimiliki. 

 

II. GAGASAN/ IDE  

A. Pengertian Blended Learning  

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 (online dan 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: “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”. Istilah blended learning pada awalnya digunakan untuk menggambarkan 

mata kuliah yang mencoba menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan 

pembelajaran online. Saat ini istilah blended menjadi populer, maka semakin banyak 

kombinasi yang dirujuk sebagai blended learning.  

Dalam metodologi penelitian, digunakan istilah mixing untuk menunjukkan 

kombinasi antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Adapula yang menyebut di 

dalam pembelajaran adalah pendekatan eklektif, yaitu mengkombinasi berbagai 

pendekatan dalam pembelajaran. Namun, pengertian 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. 

 

B. Strategi Metakognisi 

“Metacognition is an important concept in cognitive theory. It consists of 

two basic processes occurring simultaneously, monitoring your progress as you 

learn, and making changes and adapting your strategies if you perceive you are not 

doing sowell. (Winn, W. &Snyder, D., 1998) It‟s about self-reflection, self-

responsibility and initiative, as well as goal setting and time management. 

“Metacognitive skills include taking conscious control of learning, planning 

and selecting strategies, monitoring the progress of learning, correcting errors, 

analyzing theeffectiveness of learning strategies, and changing learning behaviors 

andstrategies when necessary.” (Ridley, D.S.,Schutz, P.A., Glanz, R.S. & 

Weinstein, C.E., 1992) 

Intinya, metakognitif adalah kesadaran berpikir tentang apa yang diketahui 

dan apa yang tidak diketahui. Dalam konteks pembelajaran, mahasiswa mengetahui 

http://coe.sdsu.edu/eet/Admin/Biblio.htm#WinnW1996
http://coe.sdsu.edu/eet/Admin/Biblio.htm#RidleyDS1992
http://coe.sdsu.edu/eet/Admin/Biblio.htm#RidleyDS1992
http://coe.sdsu.edu/eet/Admin/Biblio.htm#RidleyDS1992


 

 

bagaimana untuk belajar, mengetahui kemampuan dan modalitas belajar yang 

dimiliki, dan mengetahui strategi belajar terbaik untuk belajar efektif. 

Untuk mendapatkan kesuksesan belajar yang luar biasa, dosen harus melatih 

mahasiswa untuk merancang apa yang hendak dipelajari, memantau kemajuan 

belajar mahasiswa, dan menilai apa yang telah dipelajari. Ada 3 strategi 

metakognitif yang dapat dikembangkan untuk meraih kesuksesan belajar mahasiswa, 

diantaranya: 

Tahap proses sadar belajar, meliputi proses untuk menetapkan tujuan 

belajar, mempertimbangkan sumber belajar yang akan dan dapat diakses (contoh: 

menggunakan buku teks, mencari buku sumber di perpustakaan, mengakses internet 

di lab. komputer, atau belajar di tempat sunyi), menentukan bagaimana kinerja 

terbaik mahasiswa akan dievaluasi, mempertimbangkan tingkat motivasi belajar, 

menentukan tingkat kesulitan belajar mahasiswa. 

Tahap merencanakan belajar, meliputi proses memperkirakan waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas belajar, merencanakan waktu belajar dalam 

bentuk jadwal serta menentukan skala prioritas dalam belajar, mengorganisasikan 

materi pelajaran, mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk belajar dengan 

menggunakan berbagai strategi belajar (outlining, mind mapping, speed reading, dan 

strategi belajar lainnya). 

Tahap monitoring dan refleksi belajar, meliputi proses merefleksikan proses 

belajar, memantau proses belajar melalui pertanyaan dan tes diri (self-testing, seperti 

mengajukan pertanyaan, apakah materi ini bermakna dan bermanfaat bagi saya?, 

bagaimana pengetahuan pada materi ini dapat saya kuasai?, mengapa saya 

mudah/sukar menguasai materi ini?), menjaga konsentrasi dan motivasi tinggi dalam 

belajar. 

Dalam praktik mengajar di kelas, dosen direkomendasikan untuk 

memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa untuk saling berdiskusi dan 

bertukar ide-pengalaman dalam belajar. Harapannya, setiap individu mahasiswa 

dapat menilai kemampuan diri mereka masing-masing dalam belajar, setiap 

mahasiswa dapat menentukan kesuksesan belajar dengan menggunakan gaya belajar 

mereka sendiri, dan yang paling penting, setiap mahasiswa dapat belajar efektif 



 

 

dengan memberdayakan modalitas belajar dirinya sendiri yang unik dan tak 

terbandingkan. 

Satu lagi yang tidak boleh dilupakan, catat setiap pengalaman belajar yang 

mahasiswa kerjakan. Mahasiswa perlu dibiasakan membuat jurnal harian dari setiap 

pengalaman belajar yang dialaminya. Jurnal ini akan sangat membantu mahasiswa 

dalam menterjemahkan setiap pikiran dan sikap mereka dalam berbagai bentuk 

(simbol, grafik, gambar, cerita), melihat kembali persepsi awal mereka tentang 

sesuatu dan membandingkannya dengan keputusan baru yang mereka buat, 

menjelaskan proses pemikiran mereka tentang strategi dan cara membuat keputusan 

dalam kegiatan pembelajaran, mereka akan mengenal pasti kelemahan dalam pilihan 

sikap yang diambil dan mengingat kembali kesulitan dan keberhasilan mereka dalam 

belajar. 

Ketika mahasiswa mampu merancang, memantau, dan merefleksikan proses 

belajar mereka secara sadar, pada hakikatnya, mereka akan menjadi lebih percaya 

diri dan lebih mandiri dalam belajar. Kemandirian belajar merupakan sebuah 

kepemilikan pribadi bagi mahasiswa untuk meneruskan perjalanan panjang mereka 

dalam memenuhi kebutuhan intelektual dan menemukan dunia informasi tak 

terbatas. Tugas dosen adalah menumbuhkembangkan kemampuan metakognitif 

seluruh mahasiswa sebagai seorang pembelajar, tanpa kecuali. 

 

C. Implementasi Blended- Metacognition Learning di Perguruan Tinggi 

Ketika dosen menentukan topik tertentu untuk diujikan, maka mahasiswa 

bertanya 

pada diri mereka terkait hal-hal, ”Pengetahuan mana yang telah dan belum saya 

kuasai?; Mengapa saya tidak menguasai materi pada topik ini?; Bagaimana cara 

saya menguasai topik materi ujian yang belum dikuasai?; Soal-soal seperti apa 

yang mungkin akan dosen saya ujikan nanti?”, ”Strategi belajar seperti apa yang 

harus saya pilih agar hasil ujiannya dapat sesuai harapan?; Apakah saya lebih 

merasa enjoy belajar dengan menggunakan teknik menghafal?; Saya merasa lebih 

dapat memahami materi dengan 

cara mind-mapping, apakah cara mind-mapping cukup tepat untuk saya gunakan 



 

 

pada saat ini dalam menghadapi ujian akhir?” Pada situasi ini, mahasiswa memilih 

strategi belajar terbaik mereka untuk dapat mencapai target dalam mengikuti ujian 

sekolah. Semakin tahu mereka akan  modalitas belajar mereka, semakin paham 

mereka terhadap konsekuensi-konsekuensi dari pilihan strategi belajar yang mereka 

putuskan, maka peluang mahasiswa untuk mendapatkan hasil ujian sesuai harapan 

mereka akan semakin besar untuk dapat diwujudkan. Manajemen waktu  merupakan 

masalah mendasar bagi semua orang, tak terkecuali bagi seorang mahasiswa yang 

akan menghadapi ujian akhir. ”Berapa banyak waktu yang harus saya luangkan 

untuk mempelajari lebih dalam topik materi yang hendak diujikan?; Saya merasa 

lebih menikmati belajar antara jam 4 – 5 pagi, apakah ini ‟jam biologis belajar‟ 

saya?”. 

Dalam konteks ini, mahasiswa sedang mengalami proses untuk mengambil 

inisiatif dalam menilai pemahaman mereka terhadap topik materi yang akan 

diujikan. Mereka berinisiatif untuk menyiapkan diri dalam upaya merealisasikan 

pencapaian target yang telah mereka ikrarkan. Peran dosen dan Teknologi informasi 

dan komunikasi sangat penting dalam upaya pencapaian target tersebut. Melalui 

diskusi dengan dosen secara langsung maupun teleconference, mahasiswa dapat 

menggali informasi sebanyak-banyaknya terkait pengetahuan yang ini mereka capai 

serta dapat meluruskan miskonsepsi yang ada. Demikian juga dengan teknologi 

informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk mencari berbagai 

informasi yang belum tergali oleh dosen. Keduanya dapat digunakan untuk saling 

melengkapi. Strategi metakognitif menyampaikan satu pesan khusus bagi siapa pun 

yang ingin menjalani hidup secara efektif, bahwasanya kenyataan hidup yang terjadi 

pada saat ini adalah akibat dari pilihan-pilihan hidup kita di masa lampau. Hari ini 

kita jadi orang sukses, hari ini kita jadi orang gagal, bahkan hari ini sekalipun kita 

jadi orang bingung dengan kelebihan dan kekurangan diri kita, maka hal itu 

diakibatkan oleh lemahnya diri kita dalam merancang kehidupan kita, memantau 

kualitas perkembangan kehidupan kita, menilai kesuksesan hidup kita, serta 

mengubah sikap hidup kita jika perlu untuk mencapai level kualitas hidup yang lebih 

baik. Inspirasi utama ini sebenarnya yang perlu ditanamkan kepada mahasiswa kita 



 

 

agar menjadi seorang pembelajar mandiri dan pemecah masalah kehidupan yang 

handal. 

Implementasi dari strategi blended-metacognition learning ini terdiri dari 

beberapa model. Beberapa model implementasi blended learning dapat dilihat pada 

gambar 2 berikut ini: 

 

 

 

Gambar 2. Model Implementasi Blended Learning 

 

Model implementasi yang paling sederhana adalah model 5 

yakni pemanfaatan bahan-bahan online tanpa harus mensyaratkan mahasiswa untuk 

terhubung dengan internet. Hal ini berarti dosen melakukan pembelajaran tatap 

muka dengan melibatkan kegiatan mahasiswa yang memanfaatkan bahan- bahan 

yang tersedia di internet misalnya film, animasi, game dan sebagainya. Model 

implementasi berikutnya adalah model pembelajaran tatap muka dengan kegiatan 

mahasiswa dan dosen melakukan akses internet. Misalnya ketika berdiskusi, 

mahasiswa dapat mencari bahan-bahan di internet dan mempresentasikannya di 

kelas. Pada model ini dibutuhkan jaringan internet di dalam dan di luar kelas. 

Model-model berikutnya adalah model dengan pemanfaatan internet yang intensif. 

Beberapa cara mengimplementasikan blended-metacognition learning pada tahap 

permulaan diantaranya: 

1. Dosen mengintegrasikan teknologi komputer dan informasi dalam materi  

pembelajarannya. Misalnya dosen mendownload video, animasi, dan simulasi 



 

 

yang sesuai untuk dimanfaatkan di kelas. Berbagai media ini diintegrasikan 

dalam pembelajaran. 

2. Dosen mengembangkan bahan ajar atau modul berbantuan komputer. Bahan 

ajar ini dapatdiakses oleh mahasiswa dan dapat dipelajari di luar jam tatap 

muka. Bahan ajar akan membantu mahasiswa yang mengalami masalah dalam 

pembelajaran tatap muka. 

3. Dosen mengoptimalkan email dengan mengembangkan email group sebagai 

wahana diskusi dosen-mahasiswa-mahasiswa. Group email juga dapat 

digunakan untuk berbagi file, mengumpulkan tugas dan sebagainya. 

4. Dosen mempelajari moodle dan memanfaatkannya sebagai penunjang 

pembelajaran tatap muka. Dosen memanfaatkan fitur yang tersedia untuk 

meningkatkan kualitas pembelajarantatap muka. 

5. Dosen dan perguruan tinggi dapat memilih model yang sesuai dengan sarana 

prasarana yang tersedia, kemampuan guru, dan kesiapan mahasiswa. 

Implementasi model yang sesuai akan berguna untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

 

III. PENUTUP 

Gagasan yang dimunculkan dalam makalah ini merupakan suatu alternatif 

solusi dalam permasalahan pembelajaran di Indonesia. Dalam implementasinya 

diperlukan peran dari semua pihak, baik perguruan tinggi, dosen, maupun 

mahasiswa. Ketiga Komponen tersebut mempunyai peran penting mengingat 

blended-metacognition learning membutuhkan dukungan penuh dari pihak 

perguruan tinggi sebagai penyedia sarana,  kemampuan dosen dalam pengelolaan 

blended-metacognition learning, serta kemandirian mahasiswa dalam merefleksi 

kebutuhan mereka pada materi perkuliahan. Jika implementasi blending-

metacognition learning ini dapat optimal sesuai dengan rancangan awal, maka 

keterbatasan yang ada pada e-learning dan pembelajaran konvensional tatap muka 

akan teratasi, sehingga luaran yang diharapkan dapat tercapai. 
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