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ABSTRAK 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
komunikasi informasi sekarang ini, telah menyebabkan pengaruh pada pola 
komunikasi di masyarakat. Kemajuan media komunikasi memberi arti tersendiri 
bagi kegiatan pendidikan dan tuntutan terhadap pendidikan, yaitu agar pendidikan 
tidak lagi dikelola hanya dengan melalui pola tradisional melainkan kebijaksanaan 
untuk memanfaatkan media teknologi komunikasi dalam pembelajaran dan salah 
satunya adalah dengan memanfaatkan media blog. Blog merupakan website 
pribadi yang pengelolaannya dapat dilakukan secara individu maupun kelompok, 
selain itu ciri lain blog adalah dapat di-update, berisi posting,dan bersifat dinamis. 
Meskipun mudah dioperasikan, namun pada kenyataannya tidak semua dosen dan 
mahasiswa bisa memanfaatkan media blog dalam proses pembelajaran. Sehingga 
dalam prosesnya masih banyak ditemukan dosen yang menggunakan model 
pembelajaran konvensional dan mengarah pada teacher centered yang kadang 
dapat menimbulkan situasi belajar yang kurang efektif. Fenomena ini juga terjadi 
di IAIN Sunan Ampel Surabaya. 

Penelitian ini merupakan studi lapangan mengenai implementasi 
pemanfaatan media blog dalam meningkatkan kreativitas mahasiswa jurusan 
pendidikan Agama Islam di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dengan rumusan 
masalah: Bagaimana kemampuan dosen memanfaatkan media blog dalam 
meningkatkan kreativitas  mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 
Tarbiyah di IAIN Sunan Ampel Surabaya? Dan Apa saja peran dan dampak dari 
pemanfaatan media blog dalam meningkatkan kreativitas mahasiswa jurusan 
Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah di IAIN Sunan Ampel Surabaya? 

Penelitian lapangan ini bersifat deskriptif kualitatif, untuk mendapatkan 
data yang lengkap tentang kemampuan dosen memanfaatkan media blog serta  
peran dan dampak dari pemanfaatan media blog. Tehnik pengumpulan data yang 
digunakan adalah tehnik observasi, interview, dan studi dokumenter. Adapun 
proses analisis datanya adalah menggunakan reduksi data, penyajian data dan 
kesimpulan. Dan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif 
dengan pola pikir deduktif induktif. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak semua dosen mampu aktif 
memanfaatkan media blog dalam proses pembelajaran, ada yang aktif dalam 
memanfaatkan media blog, ada yang kurang aktif dan ada juga yang tidak aktif 
dalam memanfaatkannya. Beberapa peran media blog dalam pembelajaran, antara 
lain: Media blog bisa berperan sebagai kelas pembelajaran online, lemari arsip (E-
portofolio), perpustakaan pribadi, sumber belajar, Informator, media interaktif 
komunikatif, serta tempat pembelajaran kolaboratif antar pengguna blog. 
Sedangkan dampak positif dari pemanfaatan blog adalah blog memotivasi 
mahasiswa mencari informasi, mendorong mahasiswa untuk menciptakan 
informasi, mendorong mahasiswa untuk menjadi pembaca dan pemikir kritis. 
Sebaliknya dampak negatif dari pemanfaatan blog adalah kurangnya kontrol 
kualitas, copypaste hak cipta, kurangnya pendekatan dosen dan mahasiswa. 


