
 
 

 

PANDUAN HIBAH PENELITIAN 

PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN BLENDED LEARNING (PPBL)  

TAHUN 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) 

UNIVERSITAS ANDALAS 

PADANG 2020 



Panduan Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan i  

 

KATA PENGANTAR 
 

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini berdampak signifikan pada 

perkembangan metode pembelajaran dan asesmen di perguruan tinggi. Ditambah lagi 

tututan revolusi industry 4.0, dosen harus terus berkreasi dan berinovasi utnuk 

mengembangkan metode pembelajaran dan asesmen yang efisien dan efektif dalam rangka 

mengoptimalkan pencapaian capaian pembelajaran (learning outcomes). Dalam e-

learning, Univerisitas Andalas (UNAND) masih tertinggal dari universitas-universitas 

ternama di pulau Jawa. Secara infrastruktur, UNAND telah memiliki platform Learning 

Management Systems (LMS) yang telah dikembangkan sejak tahun 2007 dengan 

menggunakan aplikasi Moodle yang dikenal dengan nama “interactive learning (i-learn)”. 

Akan tetapi, belum banyak dosen yang memanfaatan LMS ini untuk e-learning sehingga 

dengan adanya kebijakan Rektor untuk Study From Home (SFH) atau Belajar Dari Rumah 

(BDR) karena pandemik COVID 19, banyak dosen yang tidak siap menyelenggarakan e-

learning dengan memanfaatkan LMS UNAND.  Hal ini dibuktikan dari hasil survey SFH 

kepada mahasiswa dan hasil survey Perkuliahan Daring oleh dosen sesuai dengan 

kebijakan Rektor untuk mengatasi pandemik COVID 19 dengan responden 2.860 

mahasiswa dan 211 dosen. Hasil survey menunjukan bahwa media pembelajaran yang 

paling banyak digunakan oleh dosen adalah Whatsapp sedangkan Zoom urutan ke 2, ilearn 

urutan ke 3, google classroom urutan ke 4 dan skype urutan ke 5. Banyaknya dosen 

menggunakan Whatsapp untuk perkuliahan daring dapat dimaklumi karena media ini telah 

digunakan sehari-hari oleh dosen, sehingga dosen merasa lebih nyaman menggunakan 

media ini dibandingkan dengan media lainnya, walaupun sulit dalam mendokumentasikan 

aktivitas pembelajarannya.   

Sebenarnya pemerintah telah mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan 

dan menyelenggarakan e-learning serta membuka mata kuliah daring dan program studi 

daring. Hal ini ditunjukan oleh Permendikbud No. 109 tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 7 

tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Negeri dan Pendirian, 

Perubahan, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta Bab VII Penyelenggaraan 

Pendidikan Jarak Jauh. Disamping itu, BAN PT juga telah mengembangkan instrument 

akreditasi untuk akreditasi program studi daring. Untuk mempercepat perguruan tinggi 

menyelenggarakan mata kuliah daring, Direktorat Jendral Pembelajaran dan 



Panduan Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan ii  

Kemahasiswaan memberikan bantuan dana (hibah) pengembangan dan penyelenggaraan 

Sistem Pembelaran Daring (SPADA) Indonesia. Universitas Andalas adalah salah satu 

universitas yang menerima hibah SPADA Indonesia untuk 2 mata kuliah daring, 3 mata 

kuliah blended learning, dan 4 materi terbuka.  

Untuk tahap awal, kebijakan UNAND adalah penyelenggaraan perkuliahan dengan 

blended learning sesuai Peraturan Rektor No. 1 tahun 2019 tentang Peraturan Akademik 

UNAND pasal 8, ayat 8. Untuk mendorong dosen mengembangkan dan menyelengarakan 

perkuliahan dengan e-learning dan mengoptimalkan pemanfaatan LMS UNAND, 

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNAND berinisiasi 

untuk memberikan Hibah Penelitian Pengembangan dan Penyelenggaraan Blended 

Learning (PPBL). Harapan jangka panjang dari hibah ini, Universitas Andalas memiliki 

mata kuliah daring dan program studi daring yang mendapatkan izin dari Kemendikbud 

sehingga banyak mahasiswa dari perguruan tinggi lain dan juga masyarakat umum yang 

dapat kuliah di UNAND dengan mengambil mata kuliah daring atau program studi daring.  

 

                                                                Padang, 13 April 2020 

                           

Ketua LP3M 

                

        Prof. Dr. Henny Lucida, Apt 
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A. RASIONAL 

 

Revolusi Industri 4.0, menuntut dosen untuk tidak hanya harus mampu mengembangkan 

konten pembelajaran berbasis teknologi tetapi juga harus mampu mengembangkan 

metode pembelajaran dan asesmen dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK). Dengan pemanfaatan TIK ini, maka e-learning dapat dilakukan,  

baik dilakukan secara serentak pada waktu yang sama dan tempat berbeda (virtual 

synchronous), maupun dilakukan pada waktu dan tempat berbeda (asynchronous). 

 Pemerintah juga telah mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan e-

learning agar dapat menawarkan mata kuliah daring dan program studi daring. 

Pemerintah telah menerbitkan Permendikbud No. 109 tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 

7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Negeri dan 

Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta Bab VII 

Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh. BAN PT juga telah mengembangkan 

instrument akreditasi untuk akreditasi program studi daring. Untuk mempercepat 

perguruan tinggi menyelenggarakan mata kuliah daring, Direktorat Jendral 

Pembelajaran dan Kemahasiswaan memberikan bantuan dana (hibah) pengembangan 

dan penyelenggaraan sistem pembelaran daring (SPADA) Indonesia. 

  Universitas Andalas sudah memiliki platform learning management systems 

(LMS) yang memadai untuk e-learning dengan menggunakan aplikasi moodle yang 

disebut dengan interactive learning (i-learn). Akan tetapi, belum banyak dosen 

memanfaatkan LMS ini walaupun dalam peraturan akademik UNAND No. 1 tahun 2019 

pasal 8, ayat 8 yang menyebutkan bahwa perkuliahan dapat dilakukan dengan 

menggunakan blended learning.  Pemanfaatannya baru intensif setelah adanya kebijakan 

rektor untuk study from home (SFH) atau Belajar Dari Rumah (BDR) untuk menghindari 

pandemik Corona Virus Desease (COVID) 19. Hal ini dibuktikan dari hasil survey SFH 

kepada mahasiswa dan hasil survey Perkuliahan Daring oleh dosen sesuai dengan kebijakan 

Rektor untuk mengatasi pandemik COVID 19 dengan responden 2.860 mahasiswa dan 211 

dosen. Hasil survey menunjukan bahwa media pembelajaran yang paling banyak digunakan oleh 

dosen adalah Whatsapp sedangkan Zoom urutan ke 2, i-learn urutan ke 3, google classroom 

urutan ke 4 dan skype urutan ke 5. Banyaknya dosen menggunakan Whatsapp untuk perkuliahan 

daring dapat dimaklumi karena media ini telah digunakan sehari-hari oleh dosen, sehingga dosen 

merasa lebih nyaman menggunakan media ini dibandingkan dengan media lainnya, walaupun 
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sulit dalam mendokumentasikan aktivitas pembelajarannya. Untuk mendorong agar dosen 

mengembangkan dan menyelenggarakan e-learning dengan memanfaatkan LMS 

UNAND,  LP3M UNAND berinisiasi memberikan hibah Penelitian Pengembangan dan 

Penyelenggaraan Blended Learning (Hibah Penelitian PPBL) tahun 2020. 

  

B. SASARAN 

 

Hibah PPBL ditujukan kepada dosen yang berminat untuk mengembangkan dan 

menyelenggarakan perkuliahan / praktikum / Skills lab dengan blended learning untuk 

mata kuliah yang diasuhnya dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

pencapaian Capaian Pembelajaran. 

 

C. TUJUAN 

 

1. Memotivasi dosen untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengembangkan dan 

menyelenggarakan blended learning untuk mata kuliah yang diasuhnya dalam upaya 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam mencapai capaian pembelajaran / CP 

(learning outcome) 

2. Meningkatkan jumlah mata kuliah blended learning di UNAND  

3. Menjadi cikal bakal mata kuliah daring dan program studi daring yang mendapatkan 

izin dari Kemendikbud 

 

D. LUARAN 

 

1. Dokumen Rencana Pembelaran Semester (RPS) atau Rencana Pembelajaran Blok 

(RPB) blended learning yang memenuhi standar perencanaan pembelajaran SNPT 

(Lampiran 1)  

2. Artikel dari hasil penelitian PPBL 

Hasil penelitian PPBL harus dipresentasikan dalam International Conference on 

Educational Development and Quality Assurance III (ICED-QA III) yang akan 

diselenggarakan oleh LP3M UNAND pada bulan Oktober 2020. Artikel penelitian 

akan ditebitkan pada Proceeding terindeks Scopus (template artikel terlampir atau 

dapat diunduh di laman website LP3M UNAND) 

3. Akun mata kuliah blended learning di ilearn UNAND yang dapat dilaksanakan 

setiap semester oleh dosen. 
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4. Video pembelajaran yang diproduksi oleh dosen UNAND yang dapat menjadi 

sumber pembelajaran oleh mahasiswa UNAND dan Non-UNAND. 

 

E. OUTCOME YANG DIHARAPKAN 

 

Tercapainya capaian pembelajaran mata kuliah (course’s learning outcomes) dan 

capaian pembelajaran lulusan (program’s learning outcomes) 

  

F. PERSYARATAN HIBAH PPBL 

 

Persyaratan pengusulan hibah ini adalah sebagai berikut: 

1. Dosen tetap Unand yang telah memperoleh sertifikat AA dan tidak sedang tugas 

belajar atau izin belajar; 

2. Pengusul adalah dosen pengampu mata kuliah/blok 

3. Pengusul terdiri atas Ketua dan Minimal satu (1) anggota; 

4. Setiap pengusul hanya boleh sekali menjadi ketua atau anggota; 

5. Pengusul tidak sedang mendapatkan hibah mata kuliah blended learning atau mata 

kuliah daring dari sumber lain; 

6. Pengembangan mata kuliah  yang diusulkan adalah mata kuliah wajib atau pilihan 

yang tercantum dalam kurikulum Program Studi D3/S1/Pendidikan 

Profesi/S2/S3/Spesialis di lingkungan Unand; 

7. Mata kuliah yang diampu belum pernah dikembangkan melalui Hibah blended 

learning atau daring  baik dari institusi sendiri, DIKTI atau sumber lain; 

 

G. PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN 

PENYELENGGARAN BLENDED LEARNING (PPBL) 

 
1. Pembelajaran elektronik (e-learning) adalah pembelajaran yang memanfaatkan paket 

informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran 

yang dapat diakses oleh peserta didik kapan saja dan dimana saja. (Permendikbud No. 109 

Tahun 2013 pasal 1 ayat 4) 

2. Pembelajaran campuran (blended learning) adalah suatu bentuk sistem pembelajaran yang 

mengkombinasikan antara proses tatap muka di ruang kelas dengan proses e-learning. 

Aktivitas e-learning dapat dilakukan dalam bentuk pembelajaran sinkron dan asinkron dalam 

rangka menciptakan pengalaman belajar untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah 

ditetapkan. 

3. Dalam blended learning, dosen harus melaksanakan proses e-learning minimal 4 kali 



Panduan Hibah PPBL 2020 Page 4  

pertemuan dan maksimal 7 kali pertemuan dalam 1 semester di luar UTS dan UAS. 

4. Dosen harus memiliki RPS / RPB blended learning dengan mencantumkan aktivitas 

pembelajaran sinkron maya (waktu perkuliahan sama dan tempat berbeda / serentak) maupun 

asinkron (waktu perkuliahan tidak sama dan tempat berbeda / tidak serentak). 

5. Learning content harus diunggah di LMS   (i-learn) UNAND. Learning content dapat dalam 

bentuk video, audio, animasi, simulasi, text/pdf/ppt, dan lainnya. Learning content sebaiknya 

diproduksi sendiri atau dapat juga menggunakan milik orang lain yang telah diseleksi secara 

baik dan tidak melanggar hak cipta.  

6. Learning delivery (proses belajar dan mengajar) dilakukan dengan mengoptimalkan fasilitas 

i-learn UNAND yang mencakup minimal absensi, forum diskusi, tugas dan kuiz. Learning 

delivery dapat dilakukan secara sinkron atau asinkron. Jika aktivitas pembelajaran virtual 

synchronous menggunakan zoom, skype atau media lainnya, maka linknya harus disematkan 

ke i-learn UNAND.  

7. Metode asesmen harus mencakup formative assessment dan summative assessment. 

Komponen asesmen e-learning mencakup sekurang-kurangnya nilai diskusi, nilai tugas, dan 

nilai kuiz. 

8. Agar perkuliahan blended learning per semester dapat dilakukan audit mutu internal (AMI), 

maka konten akun mata kuliah yang telah dibuat di-learn tidak dihapus tetapi dibuat akun 

mata kuliahnya per semester. Contoh pembuatan akun mata kuliahnya adalah sbb.: Akuntansi 

Biaya Ganjil 2018/2019, Akuntansi Biaya Ganjil 2019/2020, Akuntansi Biaya Ganjil 

2020/2021 dan seterusnya. Dengan pembuatan akun mata kuliah seperti ini, maka audit mutu 

internal perkuliahan blended learning dapat dilakukan dan jumlah semester pelaksanaan 

perkuliahan blended learning oleh dosen pengampu untuk mata kuliah tersebut dapat 

diketahui secara mudah. 

 

H. PEMBIAYAAN 

 

Hibah Penelitian PPBL dibiayai sebesar Rp. 6.000.000,- per proposal dengan rincian 

sebagai berikut: 

1. Pembuatan video pembelajaran minimal untuk 4 video untuk 4 pertemuan 

perkuliahan 

2. Fotokopi, ATK, Konsumsi, dan Pembelian Alat-alat Penelitian  

 Publikasi hasil penelitian PPBL pada International Conference on Educational 

Development and Quality Assurance III tidak dipungut biaya.  
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I. FORMAT PROPOSAL 

 

Proposal ditulis dengan ketikan 1½ spasi menggunakan jenis huruf Times New Roman 

ukuran 12 points. Khusus untuk tabel, ukuran font bisa diperkecil jika diperlukan. 

Penulisan proposal agar mengikuti format sebagai berikut: 

1. Bagian Identitas 

a. Sampul Depan 

       Pada sampul depan (contoh pada lampiran 2) ditulis: 

1) Hibah Penelitian Pengembangan dan Penyelenggaraan Blended Learning 

(PPBL) Tahun Anggaran 2020. 

2) Tim Pengusul, jurusan/prodi, dan fakultas 

3) Sampul depan berwarna hijau tua 

 

b. Halaman Pengesahan Proposal 

Halaman pengesahan (contoh   pada   lampiran   3)   terdiri   atas: Mata kuliah 

blended learning yang diusulkan; Data Mata kuliah; tanda tangan oleh Ketua 

Pengusul Proposal dan Pimpinan yang mengetahui. Untuk mata kuliah keprodian 

diketahui oleh Ketua Jurusan / Program Studi dan mata kuliah MKWU oleh Wakil 

Rektor I.  

 

2. Bagian Isi Proposal  

a. Latar Belakang Masalah 

Latar belakang merupakan gambaran ringkas yang mencakup: 

1) kedudukan mata kuliah dalam struktur kurikulum, deskripsi singkat 

mata kuliah dan  capaian pembelajaran; 

2) kontribusi mata kuliah terhadap kompetensi lulusan yang dirumuskan dalam 

capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi; 

3) bahan ajar yang telah dikembangkan seperti dalam bentuk hand out, power 

point, diktat, modul, atau buku ajar; 

4) metode pembelajaran yang diterapkan selama ini; 

5) asesmen yang dilaksanakan dalam mengukur capaian belajar mahasiswa  
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yang diterapkan selama ini; dan 

6) sebaran nilai akhir pada semester sebelumnya  

7) Analisis permasalahan dalam pencapaian hasil belajar mahasiswa dalam hal 

pemilihan dan penerapan metode pembelajaran dan penilaian mahasiswa 

saat ini, diakhiri dengan uraian tujuan penelitian. 

 

b. Metodologi atau Strategi Pencapaian Luaran 

Agar luaran dalam bentuk: (i) RPS/ RPB semester ganjil 2020/2021 blended 

learning; dan (ii) artikel hasil Penelitian PPBL dapat dihasilkan, maka strategi 

pencapaiannya harus jelas pada usulan, yang terkait dengan, antara lain: 

1) Rencana RPS/ RPB blended learning berupa rencana pengembangan 

metode pembelajaran dan asesmen e-learning yang efektif dalam 

mencapai capaian pembelajaran. Pengembangan metode pembelajaran dan 

asesmen daring harus memberikan hasil yang sama atau lebih baik dari 

metode pembelajaran dan asesmen konvesional. Dalam RPS / RPB perlu 

dijelaskan aktivitas pembelajaran yang dipilih, apakah virtual synchronous 

atau asynchronous (bersifat mandiri atau kolaboratif) serta media 

teknologi pembelajaran yang sesuai untuk mencapai capaian capaian 

pembelajaran. Penilaian e-learning terhadap capaian pembelajaran harus 

mengacu pada SNPT yang mencakup penilaian proses dan hasil, dengan 

pemilihan teknik penilaian sesuai dengan level kompetensi yang 

direncanakan dalam RPS / RPB. 

2) Media teknologi pembelajaran yang diusulkan harus mampu 

menggantikan metode pembelajaran konvensional secara lebih baik 

(efisien dan efektif) dalam mencapai capaian pembeljaran 

3) Rencana Implementasi RPS/RPB Blended Learning harus menguraikan 

rencana implementasi RPS/RPB blended learning pada semester ganjil 

2020/2021, terutama untuk pembelajaran setengah semester awal 

(pembelajaran sebelum mid semester ganjil 2020/2021). 

4) Evaluasi keberhasilan implementasi RPS/RPB Blended Learning. 

Efektifitas RPS / RPB blended learning dalam memfasilitasi mahasiswa 

dalam mencapai CPL dapat dievaluasi pada setengah semester ganjil 

2020/2021 awal melalui parameter berikut: (i) hasil capaian pembelajaran 
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pada akhir semester genap; (ii) sebaran nilai akhir UAS; dan (iii) respon 

mahasiswa terhadap pengembangan metode pembelajaran dan/atau 

asesmen yang diterapkan. 

 

c. Tim Pengembang 

Tim pengembang adalah team teaching pada mata kuliah terkait. Untuk itu 

pembagian tugas dalam team teaching yang dilaksanakan sebelumnya perlu 

dituliskan. Selanjutnya, disampaikan kompetensi masing-masingnya yaitu 

pendidikan terakhir, pangkat dan golongan terakhir, sertifikat PEKERTI dan AA 

atau pelatihan pedagogi lainnya yang pernah diikuti serta pengalaman hibah 

pembelajaran sebelumnya. 

d. Referensi 

e. Lampiran 

J. FORMAT LAPORAN 

 

Laporan ditulis dengan ketikan 1½ spasi menggunakan jenis huruf Times New Roman 

ukuran 12 points. Khusus untuk tabel, ukuran font bisa diperkecil jika diperlukan untuk 

menghemat halaman. Penulisan laporan mengikuti format sebagai berikut: 

1. Bagian Identitas 

a. Sampul Depan 

Pada sampul depan (contoh pada lampiran 4) ditulis : 

1) Laporan Hibah Penelitian Pengembangan dan Penyelenggaraan Blended 

Learning (PPBL) Tahun Anggaran 2020. 

2) Tim Pengembang, jurusan/prodi, dan fakultas. 

3) Sampul depan warna hijau  tua 

 

b. Halaman Pengesahan Laporan 

Halaman pengesahan (contoh   pada   lampiran   5)   terdiri   atas: Judul Laporan; 

Data Mata kuliah; tanda tangan oleh Ketua peneliti dan pimpinan yang mengetahui. 

Untuk mata kuliah keprodian diketahui oleh Ketua Jurusan / Program Studi dan 

mata kuliah MKWU oleh Wakil Rektor I. 
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2. Bagian Isi Laporan  

a. Latar Belakang Masalah 

Latar belakang merupakan gambaran ringkas yang mencakup: 

1) kedudukan mata kuliah dalam struktur kurikulum, deskripsi singkat 

mata kuliah, dan capaian pembelajaran; 

2) kontribusi mata kuliah terhadap kompetensi lulusan yang dirumuskan 

dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi; 

3) bahan ajar yang telah dikembangkan seperti dalam bentuk hand out, power 

point, diktat, modul, atau buku ajar; 

4) metode pembelajaran yang diterapkan selama ini; 

5) asesmen yang dilaksanakan dalam mengukur capaian belajar mahasiswa 

yang diterapkan selama ini; dan 

6) sebaran nilai akhir pada semester sebelumnya  

7) analisis permasalahan dalam pencapaian hasil belajar mahasiswa dalam hal 

pemilihan dan penerapan metode pembelajaran dan penilaian mahasiswa 

saat ini, diakhiri dengan uraian tujuan penelitian.  

 

b. Metodologi atau Strategi Pencapaian Luaran 

Agar luaran dalam bentuk: (i) RPS/ RPB semester ganjil 2020/2021 blended 

learning; dan (ii) artikel hasil Penelitian PPBL dapat dihasilkan, maka strategi 

pencapaiannya harus jelas, yang terkait dengan, antara lain: 

1) Revisi RPS/ RPB blended learning berupa rencana pengembangan metode 

pembelajaran daring dan asesmen e-learning yang efektif untuk mencapai 

capaian pembelajaran. Pengembangan dilakukan berdasarkan hasil analisis 

permasalahan yang dihadapi dengan pelaksanaan metode pembelajaran dan 

asesmen mahasiswa pada RPS/RPB yang lalu. Metode pembelajaran e-

learning yang dipilih harus mampu menggantikan metode pembelajaran 

konvensional secara lebih baik. Penilaian e-learning harus mengacu pada 

SNPT yang mencakup penilaian proses dan hasil, dengan pemilihan teknik 

penilaian sesuai dengan level kompetensi yang direncanakan dalam 

RPS/RPB. 
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2) Media teknologi pembelajaran yang diusulkan harus mampu 

menggantikan metode pembelajaran konvensional secara lebih baik (efisien 

dan efektif) dalam mencapai capaian pembelajaran 

3) Rencana Implementasi RPS/RPB Blended Learning harus menguraikan 

rencana implementasi RPS/RPB blended learning pada semester ganjil 

2020/2021, terutama untuk pembelajaran setengah semester awal 

(pembelajaran sebelum mid semester ganjil 2020/2021). 

4) Evaluasi keberhasilan implementasi RPS/RPB blended learning. 

Efektifitas RPS / RPB blended learning dalam memfasilitasi mahasiswa 

dalam mencapai CPL dapat dievaluasi pada UTS semester ganjil 2020/2021 

melalui parameter berikut: (i) hasil capaian pembelajaran pada tengah 

semester ganjil; (ii) sebaran nilai akhir UTS; dan (iii) respon mahasiswa 

terhadap pengembangan metode pembelajaran dan/atau asesmen yang 

diterapkan 

. 

c. Tim Pengembang 

Tim pengembang adalah team teaching pada mata kuliah terkait. Untuk itu 

pembagian tugas dalam team teaching yang dilaksanakan sebelumnya perlu 

dituliskan. Selanjutnya, disampaikan kompetensi masing-masingnya yaitu 

pendidikan terakhir, pangkat dan golongan terakhir, sertifikat PEKERTI dan AA 

atau pelatihan pedagogi lainnya yang pernah diikuti serta pengalaman hibah 

pembelajaran sebelumnya. 

 

d. Hasil Pengembangan  

Uraikan hasil pengembangan yang terdiri dari RPS/ RPB blended learning, 

implementasi RPS/RPB blended learning pada semester ganjil 2020/2021, 

terutama untuk pembelajaran setengah semester awal (pembelajaran sebelum 

mid semester ganjil), hasil evaluasi implementasi RPS/ RPB blended learning  

 

e. Referensi 

 

f. Lampiran 
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K. JADWAL PROGRAM HIBAH 
 

No Kegiatan Waktu 

1 Pengumuman Penelitian PPBL 14 April 2020 

2 Batas penyerahan proposal 27 April 2020 (pukul 15.00) 

3 Seleksi usulan 28 April – 4 Mei 2020 

4 Pengumuman pemenang 6 Mei 2020 

5 Penandatangan Kontrak 13 Mei 2020 

6 Monitoring dan evaluasi 24 – 28 Agus 2020 

7 Penyerahan luaran hibah 30 Sept. 2020 

8. Seminar di ICED-QA III Oktober 2020 

 

L. PROSES ADMINISTRASI 

 

1. Proposal hibah diserahkan ke Saudari Yanti, Sekretariat LP3M Lantai 2 Gedung 

Rektorat 

2. Hasil seleksi akan disampaikan langsung kepada ketua tim pengusul; 

3. Dana bantuan hibah diberikan jika pengusul telah menyerahkan  luaran  secara 

lengkap; 

4. Hal‐hal yang belum jelas bisa ditanyakan ke sekretariat LP3M. 

 

M. PENILAIAN 

 

1. Penilaian Usulan 

a) LP3M membentuk Tim Reviewer yang independen; 

b) Setiap proposal yang masuk ke sekretariat LP3M akan dinilai oleh Tim 

Reviewer; 

c) Tim Reviewer terdiri dari dua orang internal Unand dari prodi  berbeda  dengan 

pengusul. 

 

2. Kriteria Penilaian  

Penilaian dan seleksi usulan dilakukan berdasarkan kriteria penilaian yang 

meliputi beberapa aspek sebagaimana tabel di bawah ini. 
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No. 
Kriteria 

Indikator 

 

Penilaian 

 

Bobot 

 

Skor* 

 

Nilai 

1. Latar 

belakang 

Masalah 

Kejelasan uraian: 

1) Kedudukan mata kuliah dalam struktur 

kurikulum, deskripsi singkat mata kuliah, 

tujuan atau capaian pembelajaran; 

2) kontribusi mata kuliah terhadap 

kompetensi lulusan yang dirumuskan 

dalam capaian pembelajaran lulusan 

(CPL) program studi; 

3) bahan ajar yang telah dikembangkan 

seperti dalam bentuk hand out, power 

point, diktat, modul, atau buku ajar; 

4) metode pembelajaran yang diterapkan 

selama ini; 

5) asesmen yang dilaksanakan dalam 

mengukur capaian belajar mahasiswa  

yang diterapkan selama ini; dan 

6) sebaran nilai akhir pada semester 

sebelumnya  

7) analisis permasalah dalam pencapaian 

hasil belajar mahasiswa dalam hal 

pemilihan dan penerapan metode 

pembelajaran dan penilaian mahasiswa 

saat ini, diakhiri dengan uraian tujuan 

penelitian.  
. 

20%   

 

 

 

2. Strategi 

pencapaian 

luaran 

1. Kejelasan rencana pengembangan RPS atau 

RPB blended learning   

2. Kejelasan Teknologi Pembelajaran yang 

dikembangkan 

3. Kelengkapan parameter Penelitian PPBL 

antara lain: (i) hasil capaian pembelajaran 

untuk unsur afektif, kognitif atau 

psikomotorik; (ii) sebaran nilai akhir; dan (iii) 

respon mahasiswa terhadap pengembangan 

metode pembelajaran e-learning dan metode 

penilaian e-learning yang diterapkan. 

40%   

3. Pengembang

an e-learning 

a. Kejelasan rencana produksi video 

pembelajaran untuk minimal 4 video untuk 4 

pertemuan 

b. Kejelasan learning content yang 

dikembangkan 

c. Kejelasan content delivery dengan 

25%   
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menggunakan e-learning (lihat butir G di 

atas) 

d. Kejelasan learning assessment dengan 

menggunakan e-learning 

 

4. Kelayakan 

tim 

pengembang 

a. Kejelasan pembagian tugas dalam tim teaching. 

b. Kompetensi tim teaching yaitu pendidikan 

terakhir, pangkat dan golongan terakhir, 

sertifikat PEKERTI dan AA atau pelatihan 

pedagogi lainnya yang pernah diikuti serta 

pengalaman hibah pembelajaran sebelumnya. 

15%   

Nilai total 100%   

*)Keterangan: Skor yang diberikan 0 ‐ 100; Nilai = bobot x skor 

 

N. MONITORING DAN EVALUASI 

 

LP3M akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah sesuai dengan jadwal 

yang telah ditetapkan. Tim monev terdiri dari tim reviewer independen yang telah 

dibentuk oleh LP3M 

 

O. PERTANGGUNG JAWABAN PENGUSUL 

 

Sesuai dengan target hibah ini maka tim peneliti menyerahkan luaran dalam bentuk: 

1. Laporan Penelitian yang di dalamnya dilampirkan RPS/RPB blended learning dan 

link video pembelajaran yang diproduksi sendiri. Laporan Penelitian dijilid 

dengan warna hijau tua sebanyak 2 rangkap.  

2. Artikel yang berkaitan dengan  pengembangan dan penyelenggaraan blended 

learning yang mencakup  pengembangan konten pembelajaran, metode  

pembelajaran, dan asesmen mahasiswa maksimum 10 halaman untuk 

dipublikasikan pada prosiding terindek scopus yang telah dijilid dengan warna 

hijau tua sebanyak 1 rangkap dan soft copy yang diemailkan ke 

ppbl.lp3m@gmail.com. Artikel ditulis dalam bahasa Inggris dengan ketikan 1½ 

spasi menggunakan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 points. Khusus untuk 

tabel, ukuran font bisa diperkecil jika dirasa diperlukan. Penulisan artikel harus 

mengikuti format di bawah ini: 

a. Judul, dilengkapi dengan nama tim pengembang dan institusi afiliasi, serta 

alamat korespondensi ketua tim. 

b. Abstrak, ditulis dengan ketikan 1 spasi maksimal 500 kata dan dilengkapi 

mailto:ppbl.lp3m@gmail.com
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dengan kata kunci (maksimal 5). 

c. Pendahuluan, mendeskripsikan latar belakang yang dilengkapi dengan 

rumusan permasalahan dan tujuan. 

d. Metodologi, mencakup strategi pencapaian luaran tentang pengembangan 

konten pembelajaran, metode pembelajaran dan metode asesmen, termasuk 

ukuran populasi atau jumlah mahasiswa dan parameter pengamatan serta 

analisis data. 

e. Hasil, melaporkan olahan data yang diperoleh dari Penelitian PPLB sesuai 

dengan parameter yang direncanakan sebelumnya.  

f. Diskusi/Lesson Learned, praktek baik yang dapat dipetik dari 

pengembangan yang dilaksanakan ditunjang dengan literatur yang sesuai. 

g. Daftar Pustaka, disusun berdasarkan sistem vancouver 

3. Mempresentasikan hasil penelitian di International Conference on Educational 

Development-Quality Assurance III (ICED-QA III). 

4. Pembayaran dana hibah PPBL dilakukan sekaligus bila peneliti telah 

menyerahkan luaran berupa: (a) laporan penelitian, (b) artikel, (c) video 

pembelajaran, dan (d) sertifikat presentasi pada ICED-QA III . Bukti / Kwintansi 

penggunaan dana disimpan oleh peneliti agar dapat digunakan bila dibutuhkan 

oleh pihak yang berwewenang.  
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Lampiran 1: Template RPS / RPB Blended Learning 

 

1. Nama Fakultas                                    : ……………….. 

2. Nama Program Studi                           : ………………. 

3. Jenjang Program Studi                        : ……………….. 

4. Nama Mata Kuliah                              : ……………….. 

5. Kode Mata Kuliah                               : ……………….. 

6. Jumlah sks                                           : ………………..  

7. Semester ke                                         : ……………….. 

8. Alamat URL di Ilearn                         : ……………. …. 

9. Mata kuliah yang menjadi prasyarat   : …………. …… 

10. Menjadi prasyarat untuk mata kuliah  : ……… ……… 

11. Dosen Pengampu                                 :   

a. …………… 

b. …………… 

c. …………… 

12. Deskripsi Mata Kuliah                      : ……………….. 
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Mg 

Ke 

 

Sub 

CPMK 

Penelian  

Metode Pembe- 

lajaran 1) 

 

Aktivitas 

Pembe- 

lajaran 2) 

 

Media 

Teknologi 

3) 

 

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

Bobot 

Penera

pan 

Sub 

CPMK 

 

 

Refe-

rensi Indikator Kriteria dan bentuk 

1,2 Sub CPMK 1: 

mampu 

menjelaskan 

berbagai metode 

penelitian 

kualitatif dan 

kuantitatif 

• Ketetapan 

membedakan 

pengertian dan 

karakteristik 

penelitian kualitatif 

dan kuantitatif 

• Ketepatan 

menjelaskan 

tahapan metode 

penelitian kualitatif 

dan kuantitatif 

Kriteria: 

Pedoman penskoran 

(marking scheme) 

Bentuk non-test dan 

test: 

• Menyusun 

diagram alir 

tahapan 

penelitian 

• Kuiz - 1 

• Kuliah 

• Diskusi 

• Tugas – 1: Studi 

kasus menyusun 

diagram alir 

metode 

penelitian 

sesuai dengan 

masalah yang 

dipilih serta 

penjelasannya 

AM 

AK 

• Video: 

Link…

…  

• Forum 

diskusi 

Penelitian historis, 

penelitian deskriptif, 

penelitian 

pengembangan, 

penelitian kasus dan 

lapangan, penelitian 

korelasional, 

penelitian kausal 

kompareatif, 

penelitian 

eksperimental 

sungguhan, 

penelitian 

eksperimental semu, 

penelitian tindakan 

15%  

• Kuliah 

• Diskusi 

• Tugas 2: 

Mempersiapkan 

dan melakukan 

presentasi 

AM 

Ak 

• Video: 

Link…. 

• Forum 

Diskusi 

 
1) Metode Pembelajaran: Ceramah, Diskusi, Praktek, Workshop, Seminar, praktek lab, dll. 

2) Sikronous Langsung (SL), Sinkronous Maya (SM), Asinkronous Mandiri (AM), atau Asinkronous Kolaborasi (AK)  

3) Text, PDF, PPT, Video, Audio, Visual, Forum Diskusi, Animasi, Simulasi, Kuiz Daring dll 
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Lampiran 2: Contoh Format Sampul Depan Proposal (Cover Warna Hijau Tua) 

 

 
PROPOSAL HIBAH PENELITIAN 

PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN BLENDED LEARNING (PPBL) 

TAHUN ANGGARAN 2020 

 
 

 
Nama Mata kuliah / Praktikum / Skills Lab Blended Learning Yang Diusulkan 

 
........................................................ 

 

 

Alamat URL di Ilearn: 

 

-------------------------------------- 

 

 

TIM PENGUSUL: 

 
 
 
 
 
     Logo Unand 
 
 
 
 
 
 

 
JURUSAN/BAGIAN/PROGRAM STUDI ........................... 

FAKULTAS .................... 

UNIVERSITAS ANDALAS PADANG, 2020
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Lampiran 3: Contoh Lembar Pengesahan 

 

 

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN 

PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN BLENDED LEARNING (PPBL) 

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

 
Nama Mata Kuliah / Praktikum / Skills Lab Blended Learning Yang Diusulkan: 

Alamat URL di Ilearn                            : 

 
Ketua Peneliti : 
a. Nama Lengkap dan gelar : 

b. NIP : 

c. Jabatan Fungsional : 

d. Program Studi : 

e. Nomor HP : 

f. Alamat e-mail : 

 
Nama Anggota 
a.  : 
b.  
 
Mata Kuliah 

a. Nama Mata Kuliah                                 : 

b. Kode Mata Kuliah                                  : 

c. Semester ke : 

d. Jumlah tim pengampu mata kuliah : 

 

                                                                                     Padang, 

Mengetahui,                                                                 Ketua Pengusul, 

................................................... 

 

 

 

 

 
Nama                                                                             Nama 
NIP                                                                                NIP 
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Lampiran 4: Contoh Format Sampul Depan Laporan (Cover Warna Hijau Tua) 

 

 
LAPORAN HIBAH PENELITIAN 

PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN BLENDED LEARNING (PPBL) 

TAHUN ANGGARAN 2020 

 
 
 

 
 

 
 

Nama Mata kuliah / Praktikum / Skills Lab Blended Learning Yang Diusulkan 
 

……………………………………… 
 

Alamat URL di Ilearn 
 
 

…………………………………….. 

 
 
 
 

TIM PENGUSUL: 

 
 
 

Didanai oleh ……………………………………… 

 

 

 

 

 

     Logo Unand 

 

 

 

 

 
 

JURUSAN/BAGIAN/PROGRAM STUDI ........................... 
FAKULTAS .................... 

UNIVERSITAS ANDALAS PADANG, 2020
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Lampiran 5: Contoh Lembar Pengesahan Laporan 

 

 

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN 
PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN BLENDED LEARNING (PPBL) 

TAHUN ANGGARAN 2020 
 

 
Nama Mata kuliah Blended Learning : 

Alamat URL di Ilearn                               : 

Link Video Pembelajaran                      : 

 
Ketua Peneliti : 
a. Nama Lengkap dan gelar : 

b. NIP : 

c. Jabatan Fungsional : 

d. Program Studi : 

e. Nomor HP : 

f. Alamat e-mail : 

 
Anggota Peneliti: 

a. 
b. 
 

Data Mata kuliah 
3. Nama Mata kuliah : 
4. Bobot sks : 

5. Semester ke : 

6. Jumlah tim pengampu mata kuliah : 

 

 

                                                                                     Padang, 

Mengetahui,                                                                 Ketua Pengusul, 

................................................... 

 

 

 

 

 
Nama                                                                             Nama 

NIP                                                                                NIP 
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