
Definisi Teknologi Pendidikan

Teknologi pendidikan merupakan proses
yang kompleks dan terpadu yang
melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan,
dan organisasi untuk menganalisis masalah,
mencari jalan pemecahan, melaksanakan,
mengevaluasi, dan mengelola pemecahan
masalah yang menyangkut semua aspek
belajar manusia
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Definisi Teknologi Pembelajaran

 Teknologi pembelajaran adalah teori dan 
praktek dalam desain, pengembangan, 
pemanfaatan, pengelolaan dan evaluasi 
proses serta sumber belajar.

The Definition of Instructional Technologies



Kawasan Teknologi Pembelajaran

Teori
praktek

Pengembangan:
-Teknologi cetak

-Teknologi audiovisual
-Teknologi berbasis komputer
-Teknologi terintegrasi/terpadu

Pemanfaatan:
-Pemanfaatan media

-Difusi inovasi
-Implementasi dan institusionalisasi

-Kebijakan dan ragulasi

Desain:
-Desain sistem pembelajaran

-Desain pesan
-Strategi pembelajaran

-Karakteristik pembelajar

Evaluasi
−Problem analysis

−Criterion-references measurement
−Formative evaluation
−Summative evaluation

Pengelolaan:
-Manajemen proyek
-Manajemen sumber

-Manajemen sistem penyampaian
-Manajemen informasi

Domain of instructional 
technologies
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Kawasan Desain
Desain : proses membuat spesifik kondisi 

belajar

Meliputi:
Instructional System Design

Message Design
Instructional Strategies
Learner Characteristics

The Domain of Design



 Instructional System Design
Desain sistem pembelajaran adalah 
prosedur yang tertata, meliputi tahap-
tahap analisa, mendesain, 
mengembangkan, mempraktekkan dan 
mengevaluasi pembelajaran.

Message Design
Desain pesan meliputi perencanaan untuk 
memanipulasi bentuk fisik dari pesan.

The Domain of Design



 Instructional Strategies
Strategi pembelajaran adalah spesifikasi 
untuk memilih dan merangkai kejadian-
kejadian dan aktivitas-aktivitas dalam 
pelajaran.

 Learner Characteristics
Karakteristik pembelajar adalah sisi 
latar belakang pengalaman 
pembelajar yang mempengaruhi 
keefektifan proses belajar.

The Domain of Design



Kawasan Pengembangan
Pengembangan adalah proses menerjemahkan 

spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik.

Meliputi:
Print technologies

Audiovisual technologies
Computer-based technologies

Integrated technologies

The Domain of Development



 Print technologies
teknologi cetak adalah cara untuk memproduksi 
atau menyampaikan materi seperti buku, materi 
visual statis, melalui proses mekanik atau cetak 
foto.

 Audiovisual technologies
Teknologi audiovisual adalah cara untuk 
memproduksi atau menyampaikan materi 
dengan menggunakan mesin mekanik atau 
mesin elektronik untuk menyampaikan pesan 
audio dan visual.

The Domain of Development



 Computer-based technologies
Teknologi berbasis computer adalah cara 
untuk memproduksi dan menyampaikan 
materi dengan menggunakan sumber-
sumber berbasis mikroprosesor.

 Integrated technologies
Teknologi terintegrasi adalah cara untuk 
memproduksi dan menyampaikan materi 
yang meliputi beberapa bentuk media di 
bawah kontrol komputer.

The Domain of Development



Kawasan Pemanfaatan
Pemanfaatan adalah tindakan untuk menggunakan 

proses dan sumber-sumber belajar.

Meliputi:
Media Utilization

Diffusion of Innovation
Implementation and institutionalization

Policies and Regulations

The  Domain of Utilization



 Media Utilization
Pemanfaatan media adalah penggunaan 
sumber-sumber belajar secara sistematik.

 Diffusion of Innovation
Difusi inovasi adalah proses komunikasi 
melalui strategi yang terencana untuk 
tujuan meraih penyerapan (adopsi).

The  Domain of Utilization



 Implementation and institutionalization
Implementasi adalah menggunakan materi 
pembelajaran atau strategi dalam setting 
nyata. Institusionalisasi adalah lanjutan, 
penggunaan rutin inovasi pembelajaran 
dalam kerangka struktur dan budaya 
suatu organisasi.

 Policies and Regulations
Kebijakan dan aturan adalah aturan dan 
tindakan masyarakat yang mempengaruhi 
penyebaran dan penggunaan teknologi 
pembelajaran.

The  Domain of Utilization



Kawasan Pengelolaan
Pengelolaan meliputi mengkontrol teknologi 

pembelajaran melalui perencanaan, 
pengorganisasian, pengkoordinasian, dan 

pengawasan.

Meliputi:
Project management

Resource management
Delivery Systems management

Information Management

The Domain of Management



 Project management
Manajemen proyek meliputi perencanaan, 
pengawasan, dan kontrol desain 
pembelajaran dan proyek pengembangan

 Resource management
Manajemen sumber meliputi perencanaan, 
pengawasan, dan kontrol sistem dan 
servis.

The Domain of Management



 Delivery Systems management
Manajemen sistem penyampaian meliputi 
perencanaan, pengawasan, dan control 
metode yang mengatur distribusi materi 
pembelajaran.

 Information Management
Manajemen informasi meliputi 
perencanaan, pengawasan, dan kontrol 
penyimpanan, transfer atau memproses 
informasi dengan tujuan untuk 
menyediakan sumber belajar.

The Domain of Management



Kawasan Evaluasi
Evaluasi adalah process of determining the 

adequacy of instruction and learning

Meliputi:
Problem analysis

Criterion-references measurement
Formative evaluation
Summative evaluation

The Domain of Evaluation



 Problem analysis
analisa masalah meliputi proses 
menetapkan asal dan parameter masalah 
dengan menggunakan strategi-strategi 
pengumpulan informasi dan pembuatan 
keputusan.

 Criterion-references measurement
meliputi teknik untuk menetapkan 
penguasaan pembelajar  dari isi yang 
sudah dispesifikasikan sebelumnya.

The Domain of Evaluation



 Formative evaluation
Evaluasi formatif meliputi pengumpulan 
informasi dalam kecukupan dan 
penggunaan informasi ini sebagai dasar 
pengembangan berikutnya.

 Summative evaluation
Evaluasi sumatif meliputi pengumpulan 
informasi kecukupan dan penggunaan 
informasi untuk membuat keputusan 
tentang pemanfaatan.

The Domain of Evaluation



Persamaan konsep Teknologi Instruksional
menurut AECT 1977 dengan konsep AECT 1994 
adalah :
 Teknologi Instruksional pada tahun 1977 dan

tahun 1994, mempunyai persamaan dalam
proses pengembangan alat bantu pengajaran
yaitu dengan berusaha mengembangkan
serta merancang desain pembelajaran
menggunakan media pembelajaran.

 AECT 1977 dan AECT 1994, kedua konsep
tersebut mendefinisikan Teknologi
Intruksional yang berorientasi pada praktek



Perbedaan konserp Teknologi Instruksional
menurut AECT 1977 dengan konsep AECT 1994 
adalah :
 Konsep teknologi instruksional AECT tahun 1977 memberikan

penekanan peran para praktisi dalam teknologi pembelajaran
sedangkan konsep teknologi instruksional AECT tahun 1994
memberikan penekanan bahwa teknologi pembelajaran
sebagai suatu bidang studi maupun praktek. (Barbara B.
Seal & Rita C Wayne, 1994:2).

 Definisi yang ditetapkan AECT tahun 1977 membedakan
istilah “teknologi Pendidikan” dengan “Teknologi
Pembelajaran” dan “Teknologi dalam Pembelajaran”
sedangkan Definisi yang ditetapkan AECT tahun 1994
Menghikangkan perbedaan istilah tersebut karena istilah
“teknologi Pendidikan” dan “Teknologi Pembelajaran”
dianggap sinonim. (Barbara B. Seal & Rita C Wayne,
1994:5).



 Definisi yang ditetapakn AECT tahun 1977, istilah teknologi
pembelajaran sebagai bagian (subset) dari teknologi
pendidikan sedangkan Definisi yang ditetapkan AECT tahun
1994 istilah teknologi pendidikan dan teknologi pembelajaran
digunakan secara bersamaan oleh kebanyakan insane profesi
dalam bidang ini yang digunakan untuk menjelaskan
penerapan proses dan sarana (tools) teknologi dalam
memecahkan permasalahan belajar dan pembelajaran.
(Barbara B. Seal & Rita C Wayne, 1994:5).

 Sejumlah kata atau istilah yang digunakan dalam definisi
menurut AECT tahun 1977 seperti “fasilitas”, “prosedur”,
“manusia/mesin’, dan “sarana” tidak lagi digunakan dalam
definisi menurut AECT tahun 1994. apabila ditinjau secara
kronologis, definisi tahun 1994 lebih mendekati definisi tahun
1963 dan tahun 1971, daripada defines yang lain. (Barbara
B. Seal & Rita C Wayne, 1994:22).


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Kawasan Teknologi Pembelajaran (1977)
	Definisi Teknologi Pembelajaran
	Kawasan Teknologi Pembelajaran
	Hubungan Antar Kawasan
	Kawasan Desain
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Kawasan Pengembangan
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Kawasan Pemanfaatan
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Kawasan Pengelolaan
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Kawasan Evaluasi
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	�Persamaan konsep Teknologi Instruksional menurut AECT 1977 dengan  konsep AECT 1994 adalah :�
	�Perbedaan konserp Teknologi Instruksional menurut AECT 1977 dengan konsep    AECT 1994 adalah :�
	Slide Number 24

