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A. Latar Belakang
UNY senantiasa mengusahakan agar lulusan mempunyai life skill yang memadai
untuk menghadapi tantangan masa depan termasuk di dalam Era Digital. Salah satu
upaya yang dilakukan oleh UNY adalah peningkatan kualitas pembelajaran melalui
implementasi strategi pembelajaran yang inovatif. Implementasi berbagai strategi
pembelajaran yang inovatif

memungkinkan mahasiswa dapat meningkat motivasi

belajarnya.

dapat

Di

samping

itu

diharapkan

adanya

peningkatan

kompetensi

kependidikan bagi mahasiswa yang merupakan calon lulusan yang berdayasaing di taraf
nasional/internasional.

B. Tujuan
Hibah Blended Learning (BL) ini bertujuan untuk:
1.

Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui implementasi strategi pembelajaran
yang inovatif.

2.

Mengembangkan dan melaksanakan perkuliahan dengan model BL.

3.

Meningkatkan publikasi ilmiah dosen di lingkungan Pascasarjana UNY

4.

Meningkatkan iklim akademik di lingkungan Pascasarjana UNY

C. Bentuk Kegiatan
Kegiatan hibah berupa perancangan, pengembangan dan pelaksanaan perkuliahan
dengan model BL yakni gabungan antara pertemuan tatap muka dengan pembelajaran
daring (e-learning).
D. Besarnya Dana Hibah
Pada kegiatan hibah BL ini setiap proposal yang dinyatakan menang dalam
kompetisi akan mendapatkan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
E. Mekanisme Seleksi
Mekanisme seleksi proposal Hibah BL dapat dijelaskan berikut ini.
1. Hibah BL bersifat kompetitif dan terbuka untuk semua staf pengajar Pascasarjana
(PPs) UNY yang belum mendapat hibah hibah penelitian, penulisan buku atau teaching
grant pada tahun 2018.
2. Mata kuliah yang diusulkan dalam Hibah BL adalah mata kuliah yang diselenggarakan
di Prodi PPs UNY.
3. Proposal disusun secara mandiri.
4. Proposal yang diajukan akan dievaluasi oleh reviewer.
5. Keputusan akhir hasil seleksi diumumkan sesuai jadwal.
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6. Hibah yang lolos seleksi harus dipresentasikan dalam suatu seminar yang
diselenggarakan PPs UNY.

F. Luaran
a. Laporan akhir.
b. Artikel Jurnal Nasional Terakreditasi atau Jurnal Internasional
G. Kriteria Seleksi
Kriteria seleksi yang digunakan untuk menyeleksi proposal mencakup komponenkomponen berikut ini.
1. Pendahuluan mencakup (a) latar belakang yang mengungkapkan kebutuhan
pengembangan mata kuliah yang dilengkapi dengan data pendukung, (b) tujuan dan
sasaran yang sesuai dengan uraian latar belakang, dan (c) ruang lingkup yang berisi
ruang lingkup mata kuliah atau ruang lingkup penyelenggaraan.
2. Proses pengembangan konten mencakup (a) penjelasan proses pengembangan
konten mata kuliah daring yang menggabungkan pemanfaatan e-learning dan
pembelajaran tatap muka konvensional (blended learning), dan (b) penjelasan tentang
langkah-langkah kegiatan

yang

akan

dilakukan

pada

tahap

analisis,

tahap

perancangan dan pengembangan konten tersebut.
3. Penjelasan tentang biaya pengembangan dan penyelenggaraan mata kuliah daring.
Anggaran biaya yang dimaksud adalah anggaran biaya untuk honor baik tahap
pengembangan maupun penyelenggaraan mata kuliah daring. Anggaran biaya tidak
diperuntukan biaya investasi seperti ATK, pengadaan barang/peralatan, dan lain-lain.
4. Penjelasan tentang rencana tentatif pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan untuk
pengembangan konten.
H. Persyaratan Pengajuan Proposal
1. Semua dosen PPs, dan belum mendapat hibah penelitian, penulisan buku atau
teaching grant pada tahun 2018.
2. Kelengkapan komponen-komponen proposal penelitian hendaknya mengacu pada
kriteria seleksi proposal dan biodata singkat.
I.

Proposal Hibah BL
Proposal untuk Hibah BL terdiri atas:
a. Pendahuluan; penjelasan tentang latar belakang/rasional, tujuan, sasaran, ruang
lingkup.
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b. Proses Perencanaan dan Pengembangan: penjelasan tentang langkah-langkah
kegiatan yang akan dilakukan pada tahap analisis, tahap perancangan dan
pengembangan konten tersebut
c. Rencana Penyelenggaraan Perkuliahan: rencana proses penyelenggaraan perkuliahan
mahasiswa dalam model blended learning selama satu semester di PPs UNY.
d. Anggaran

Realisasi

Biaya;

penjelasan

tentang

biaya

pengembangan

dan

penyelenggaraan mata kuliah /blended learning. Anggaran biaya yang dimaksud
adalah anggaran biaya untuk pelaksanaan baik tahap pengembangan maupun
penyelenggaraan mata blended learning. Anggaran biaya tidak diperuntukan biaya
investasi seperti ATK, pengadaan barang/peralatan, dan lain-lain.
e. Jadwal; penjelasan tentang rencana tentatif pelaksanaan kegiatan yang akan
dilakukan untuk pengembangan konten, dan penyelenggaraan mata kuliah.

J. Format dan Tata Tulis Proposal
1. Ditulis dalam bahasa Indonesia baku
2. Diketik pada kertas A4, Font Times New Roman 12, jarak spasi baris 1,5, dan
menggunakan satu halaman muka saja
3. Dijilid dengan sampul berwarna abu-abu
4. Desain sampul (muka) mengikuti contoh khusus
5. Proposal dibuat rangkap 3 (tiga) dan diserahkan kepada Admin Penjamu PPs (Adhi
Sumantri)

K. Laporan Hibah BL
Pelaporan hibah penyelenggaraan Hibah BL dijelaskan sebagai berikut:
Bab I: Pendahuluan
Bab pendahuluan menjelaskan:
a. Rasional/Latar Belakang
Mendeskripsikan latar belakang, rasional, relensi dan urgensi mata kuliah BL yang
akan dilaksanakan
b. Tujuan
Mendeskripsikan tujuan, baik secara umum mapun secara lebih khusus
c. Ruang Lingkup
Mendeskripsikan ruang lingkup yang akan dilaporkan.
Bab II: Pelaksanaan
Bab pelaksanaan secara umum melaporkan tahapan pengembangan dan pelaksanaan
mata kuliah BL. Hal-hal yang harus dilaporkan antara lain adalah sebagai berikut:
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a. Tahap pengembangan
Laporan tahap pengembangan mendeskripsikan beberapa hal sebagai berikut:


aktivitas

yan

dilakukan

dalam

tahap

pengembangan

(tahap

analisa,

perancangan dan pengembangan), termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam
tahap tersebut.

b. Tahap

luaran hasil tahap analisas, perancangan dan pengembangan.
implementasi

penyelenggaraan

mata

kuliah

BL

Laporan

tahap

ini

mendeskripsikan beberapa hal sebagai berikut:


aktivitas dalam tahap implementasi pembelajaran



luaran tahap implementasi yang meliputi rekap interaksi pembelajaran, rekap
aktivitas pembelajaran BL maupun tutorial dan daftar nilai akhir mahasiswa.

c. Pembiayaan
Laporan pembiayaan mendeskripsikan biaya yang dikeluarkan baik untuk tahap
analisis, perancangan, pengembangan dan implementasi penyelenggaraan BL.
Dibuktikan dengan daftar hadir dan kuitansi pengeluaran. Laporan biaya yang
dimaksud adalah laporan biaya baik tahap analisis, perancangan dan pengembangan
dan atau penyelenggaraan mata kuliah BL. Anggaran biaya tidak diperuntukan biaya
investasi seperti ATK, pengadaan barang/peralatan, dan lain-lain.

Bab III: Penutup
Bab penutup berisi rangkuman dari yang telah dikerjakan, hambatan, masalah yg dihadapi
dan juga rencana kedepan.

L. Format dan Tata Tulis Laporan Hibah BL
1. Ditulis dalam bahasa Indonesia baku pada kertas A4, Font Times New Roman 12,
jarak spasi baris 1,5, dan menggunakan satu halaman muka saja
2. Tata cara penulisan daftar pustaka dan penyusunan urutan halaman laporan mengikuti
pedoman yang telah ditentukan
3. Laporan dijilid dengan warna sampul abu-abu
4. Disain sampul (muka) mengikuti contoh khusus
5. Proposal dibuat rangkap 3 (tiga) dan diserahkan kepada Admin Penjamu PPs (Adhi
Sumantri)
6. Tiap laporan dilampiri daftar hadir seminar dan masukan yang ditandatangani oleh tim
reviwer
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M. JADWAL KEGIATAN HIBAH BLENDED LEARNING
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Kegiatan

Tahun 2018 *)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Penyususnan mekanisme
kegiatan
Penyampaian
informasi
Hibah BL
Pengajuan proposal
Seleksi
proposal
dan
pengumuman hasil
Presentasi proposal
Pelaksanaan
Presentasi hasil
Pelaporan hasil akhir

Jadwal rinci kegiatan Hibah BL dirancang sebagai berikut :
No
1
2
3
4
5
6
7

Kegiatan
Sosialisasi proposal penelitian
Batas akhir pengajuan proposal
Evaluasi dan Penilaian proposal
Penentuan pemenang
Penandatanganan kontrak
Pelaporan hasil akhir penelitian
Pengiriman naskah jurnal

Tanggal Batas Waktu (tahun 2018*)
28 Agustud
2 September
3 September
4 September
4 September
30 November
30 November
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N. Format Penilaian Hibah Blended Learning
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