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Abstrak.  Pendidik profesional merasa berhasil dalam pelaksanaan tugasnya, 

ketika berhasil membuat peserta didik memahami materi yang diajarkan, senang 

dan tidak bosan belajar bersama dirinya, dan terus terdorong untuk belajar 

mengembangkan kemampuannya. Untuk mencapai keberhasilan itu, pendidik 

menerapkan teknologi pendidikan untuk membantu dan mempermudah peserta 

didik dalam proses belajarnya. Tetapi dalam praktik, terapan teknologi 

pendidikan tersebut belum seutuhnya benar, tidak sesuai dengan hakikat dan 

tujuan dasarnya. Berkenaan dengan kebelumtepatan terapan teknologi 

pendidikan dalam pembelajaran, setidaknya ada dua pola kesalahan yaitu 

terapan yang tidak berorientasi pada tujuan utama teknologi pendidikan dan 

terapan yang tidak dilandasi oleh pemahaman tentang konsep dasar teknologi 

pendidikan. Pendidik profesional adalah pendidik yang berkomitmen pada 

peningkatan kualitas pembelajaran, dan seorang teknolog pendidikan yang 

paham konsep sekaligus ahli dalam praktik teknologi pendidikan. 

 

 

Pendahuluan 

Setiap pendidik profesional yang bertanggung jawab, dalam pelaksanaan tugas 

profesionalnya pasti berupaya untuk membelajarkan peserta didiknya secara baik dan 

berkualitas. Pendidik profesional terpanggil untuk mengembangkan suasana 

pembelajaran yang kondusif bagi terjadinya proses belajar secara utuh, yaitu belajar 

untuk mengetahui sesuatu, belajar untuk melakukan sesuatu, belajar utuk menjadi 

dirinya, dan belajar untuk hidup bersama dengan orang lain (Dellors, 1996). Bagi 

pendidik profesional mengajar tidak terbatas pada upaya membantu siswa memperoleh 

sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap, tetapi yang lebih penting adalah 

mengembangkan kemampuan belajar peserta didik tentang bagimana memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan (Zamroni, 2000; Semiawan, 

1998). Pendidik profesional baru merasa puas dan berbahagia dalam melaksanakan 

tugas profesionalnya, manakala telah berhasil menjadikan peserta didik memahami 

materi yang diajarkan, senang belajar bersama dirinya, dan terus terdorong untuk 

belajar mengembangkan kemampuan belajarnya.   
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Untuk mencapai kondisi pembelajaran yang diharapkan, para pendidik 

profesional melakukan berbagai upaya dari saat merancang proses pembelajaran, 

melaksanakan proses pembelajaran, hingga pada saat mengevaluasi proses 

pembelajarannya. Itu berarti bahwa secara disadari atau tidak, secara langsung atau 

tidak langsung, para pendidik profesional telah mengaplikasikan teknologi pendidikan 

dalam praktik pembelajarannya.  

 

Perkembangan Konsep Teknologi Pendidikan 

Teknologi adalah hasil rekayasa manusia yang diciptakembangkan untuk 

memecahkan masalah dan atau mengatasi keterbatasan manusia (Salisbury, 2002). 

Teknologi berkaitan dengan produk dan proses (Romiszowski, 1981), menyangkut 

hardware yaitu material atau objek fisik, software yaitu informasi atau pesan yang 

terkandung di dalamnya (Rogers, 1995), dan brainware yaitu perangkat intelektual 

subjek yang menyertai. Teknologi merupakan aplikasi ilmu pengetahuan yang 

terorganisir secara sistematik untuk penyelesaian tugas-tugas praktis. Secara substantif 

teknologi menunjuk pada pengertian produk yang digunakan atau dihasilkan untuk 

memudahkan dan meningkatkan kinerja, proses yang meningkatkan nilai tambah, dan 

struktur atau sistem di mana suatu produk dan proses dikembangkan atau dihasilkan 

(Miarso, 2004).   

Berangkat dari pengertian teknologi secara umum tersebut, teknologi pendidikan 

dapat dipahami dari dimensi produk dan dari dimensi proses. Dari dimensi produk 

teknologi pendidikan dimaknai sebagai penerapan atau penggunaan produk teknologi 

dalam pendidikan (khususnya untuk proses pembelajaran). Pada tahap yang sederhana 

teknologi yang digunakan adalah papan tulis, bagan, objek nyata, dan model-model 

yang sederhana. Pada tahap menengah, produk teknologi yang digunakan antara lain 

OHP, slide proyeksi, film proyeksi, LCD, dan beberapa peralatan elektronik sederhana 

lainnya. Pada tahap teknologi tingkat tinggi (hightech), digunakan paket pembelajaran 

yang kompleks seperti belajar jarak jauh yang menggunakan radio, televisi, modul, 

pembelajaran berbantuan komputer (CAI), pembelajaran dengan sistem informasi dial-

access melalui telepon seperti pembelajaran berbasis web dan e-learning. Penggunaan 

perangkat keras dalam pendidikan dan khususnya untuk pembelajaran ini sejalan 

dengan perkembangan produk industri dan perkembangan masyarakat. Dari dimensi 

proses, pengertian teknologi pendidikan lebih difokuskan pada pengembangan substansi 

pengalaman belajar yang disusun dan diorganisir dengan menerapkan pendekatan ilmu 



untuk kepentingan penyelenggaraan program pendidikan (Romiszoski, 1989). 

Pengembangan pengalaman belajar yang diusahakan secara sistemik dan sistematis itu, 

di dalamnya memanfaatkan berbagai sumber belajar dalam wujud orang, bahan, alat, 

teknik, dan latar. Produk teknologi sesuai dengan tingkat perkembanganya, memang 

merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk lebih bisa 

memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik.  

Pemahaman teknologi pendidikan dari dimensi produk dan proses adalah suatu 

pendekatan untuk memaknai teknologi pendidikan dalam pengertian enginering (Bern, 

1961; Szabo, 1968 dalam Januszewski (2001). Teknologi pendidikan adalah usaha 

sistematik dalam aplikasi ilmu pengetahuan untuk memberikan pengalaman belajar 

kepada peserta didik secara maksimal melalui pengembangan program dan pemanfaatan 

produk teknologi. Proses enginering dalam dunia industri telah memungkinkan 

terjadinya produksi yang lebih banyak, dengan kualitas yang lebih baik, serta dengan 

satuan biaya yang lebih rendah. Pembelajaran yang dilakukan melalui proses 

perancangan, pengembangan, pemanfaatan sumber, pembagian peran, dan sistem 

kontrol yang baik, diharapkan dapat menghasilkan luaran yang lebih berkualitas dan 

bernilai tambah.  

Melalui pendekatan pedagogik, teknologi pendidikan dimaknai sebagai proses 

bersistem untuk mendidik dan membelajarkan peserta didik. Teknologi pendidikan 

adalah proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, gagasan, 

peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, 

melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut 

semua aspek belajar manusia (Association for Educational Communication and 

Technology/AECT, 1986). Teknologi pendidikan merupakan suatu bidang yang 

berkepentingan dengan usaha memudahkan proses belajar dengan ciri-ciri; (1) 

memberikan perhatian khusus dan pelayanan yang unik dari masing-masing sasaran 

didik, (2) menggunakan aneka ragam dan sebanyak mungkin sumber belajar, dan (3) 

menerapkan pendekatan sistem (Miarso, 2002). Teknologi pendidikan bukan sekedar 

teknologi dalam pendidikan, tetapi merupakan proses sistematik dan sistemik untuk 

memungkinkan terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran secara berkualitas. 

Meski tidak dipungkiri bahwa dalam proses bersistem itu di dalamnya memungkinkan 

untuk diterapkannya teknologi dalam arti produk.  

 



Teknologi pendidikan telah berkembang menjadi suatu disiplin ilmu yang 

berdiri sendiri, denagn mengacu pada dasar yang umum dipakai sebagai pembenar 

keilmuan. Secara filsafati dasar keilmuan yang dimaksud, adalah; (1) ontologi yaitu 

rumusan tentang gejala pengamatan yang dibatasi pada pokok telaah yang belum 

tergarap oleh disiplin ilmu lain, (2) epistemologi yaitu usaha intelektual dalam upaya 

memperoleh kebenaran dalam mengkaji pokok telaah, dan (3) aksiologi yaitu nilai-nilai 

yang menentukan makna atau kebermanfaatan dari pokok telaah (Miarso, 2004).   

Objek formal teknologi pendidikan adalah aktivitas belajar manusia, baik yang 

dilakukan secara mandiri perorangan maupun yang tergabung dalam organisasi atau 

komunitas tertentu. Aktivitas belajar tidak terbatas pada yang terjadi dalam lingkup 

sekolah dan pelatihan, tetapi juga yang terjadi dan berlangsung dalam konteks apa saja, 

kapan saja, di mana saja, dengan apa saja. Gejala yang merupakan landasan ontologi 

teknologi pendidikan adalah; (1) masih adanya sejumlah orang yang peluang belajarnya 

belum terpenuhi, (2) adanya sejumlah sumber belajar yang belum termanfaatkan secara 

maksimal untuk keperluan belajar, (3) adanya kegiatan bersistem untuk 

mengembangkan sumber-sumber belajar berdasarkan teori dan riset tertentu, serta (4) 

adanya pengelolaan untuk mengefektifkan dalam pengembangan dan pemanfaatan 

sumber-sumber belajar.   

Upaya khusus secara intelektual dalam melakukan pengkajian terhadap objek 

formal keilmuan, para ahli teknologi pendidikan bekerja secara terarah dan terencana 

dengan pendekatan yang berbeda - “doing it differently” guna menjamin hasil yang 

lebih maksimal (Bannaty, 1991). Pendekatan dalam mengembangkan disiplin ilmu 

teknologi pendidikan, mencakup; (1) isomorfi yaitu penggabungan sejumlah bidang 

kajian/bidang ilmu (psikologi, komunikasi, ekonomi, manajemen, perekayasaan, 

informatika, dan sebagainya) ke dalam satu kebulatan tersendiri; (2) sistematik yaitu 

dengan cara yang berurutan, terarah, logis dalam upaya pemecahan masalah; (3) 

sinergistik yaitu penjaminan adanya nilai tambah dengan terintegrasinya beberapa 

disiplin ilmu dan upaya terarah; dan (4) sistemik yaitu melakukan pengkajian secara 

holistik atau menyeluruh (Miarso, 2002). Upaya khusus melalui pendekatan isomorfi, 

sistematik, sinergistik, dan sistemik inilah perwujudan dari landasan epistemologis 

teknologi pendidikan. 

Semua bentuk teknologi adalah sistem yang diciptakan untuk suatu tujuan 

tertentu dengan esensi membantu mempermudah manusia dalam memperingan 

usahanya, meningkatkan produknya, dan efisiensi atas sumber daya yang diperlukan. 



Secara substantif setiap teknologi adalah bebas nilai, tetapi untuk penggunaannya tidak 

dapat lepas dari sistem nilai dimana teknologi itu digunakan dan dalam konteks apa 

teknologi digunakan. Teknologi pendidikan bermanfaat untuk memperluas kesempatan 

belajar bagi individu yang membutuhkan, menjadikan aktivitas belajar lebih efektif dan 

efisien, memungkinkan orang belajar sesuai kebutuhan dan kondisinya. Nilai-nilai 

kemanfaatan inilah yang secara filsafati menjadi landasan aksiologi teknologi 

pendidikan sebagai disiplin ilmu.  

Perkembangan tekonologi pendidikan sebagai disiplin ilmu, di samping 

memerlukan landasan pembenaran secara filsafati juga perlu didukung dengan proses 

pembenaran yang bersifat ilmiah. Pembenaran ini dapat dinyatakan dalam berbagai 

kegiatan pengembangan, penelitian, dan penilaian guna menghasilkan suatu teori, 

model, sistem, bukti-bukti ilmiah, program aksi, dan kebijakan (Miarso, 2002). 

Teknologi pendidikan adalah disiplin ilmu praksis, merupakan suatu bidang yang 

terintegrasi antara konsep-konsep ilmiah berdasarkan kajian logika dan hasil terapan 

atas ide dan prinsip-prinsip dalam tindakan nyata pendidikan (Tilaar, 1999; 2002). 

Teknologi pendidikan bukan hanya tumpukan konsep-konsep teoretik, tetapi juga 

memuat masukan dan berkembang dari praksis pendidikan yang terjadi di lapangan. 

 

Redifinisi Teknologi Pendidikan  

Dalam perkembangannya terminologi ”teknologi pendidikan” cenderung 

dipersempit menjadi ”teknologi pembelajaran” (Miarso, 2004). Hal ini terkait dengan 

fungsi teknologi pendidikan yang lebih mengarah pada upaya pemecahan masalah 

belajar yang terjadi pada diri manusia, berlangsung sepanjang hayat, di mana saja, 

kapan saja, dengan cara apa saja, dengan apa dan siapa saja. Masalah belajar adalah 

masalah yang dialami oleh setiap manusia dalam kehidupannya, baik secara individu 

maupun secara bersama-sama dalam suatu komunitas tertentu. Penggunaan terminologi 

pembelajaran, didasarkan pada pertimbangan bahwa belajar merupakan aktivitas 

manusia yang lebih terfokus, lebih terkontrol, lebih terukur, dibandingkan dengan 

aktivitas pendidikan yang masih sangat makro. Dengan terminologi teknologi 

pembelajaran, AECT mendefinisikanya sebagai teori dan praktik dalam desain, 

pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, penilaian proses dan sumber untuk belajar 

(Seels and Richey, 1994). Definisi ini memuat empat unsur atau komponen, yaitu; (1) 

teori dan praktik, (2) desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian, 

(3) proses dan sumber belajar, dan (4) untuk kepentingan belajar.   



Komponen teori dan praktik menunjukkan bahwa teknologi pembelajaran 

memiliki landasan pengetahuan yang didasarkan atas hasil kajian melalui riset dan 

pengalaman. Sebagai teori dibuktikan dengan dimilikinya sejumlah konsep, konstruk, 

prinsip, dan proposisi yang secara signifikan memberikan kontribusi terhadap dunia 

pengetahuan, sedangkan sebagai praktik menunjuk pada terapan dari pengetahuan dan 

konsep-konsep tersebut dalam praktik pemecahan masalah-masalah belajar yang ada. 

Teori dalam pembelajaran pada hakikatnya adalah hasil penurunan dari teori-teori yang 

dikembangkan oleh ilmu murni, seperti psikologi yang kemudian diturunkan menjadi 

teori belajar, teori komunikasi pembelajaran, teori pengelolaan pembelajaran dan 

sebagainya. Sedangkan dalam praktik pembelajaran, penurunan konsep disesuaikan 

dengan kondisi dan karakteristik peserta didik, bahan belajar, sarana/fasilitas, dan 

lainya. 

Komponen disain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian 

merupakan unsur sistem pengelolaan dalam proses pembelajaran (Reiser and Dempsey, 

2002). Setiap komponen memiliki teori dan praktik yang khusus dan memiliki 

keterkaitan secara sistemik dengan bagian-bagian lainnya, baik sebagai masukan 

maupun sebagai umpan balik dan penilaian. Tahapan-tahapan tersebut merupakan 

tahapan pengelolaan pembelajaran yang di dalamnya memiliki aktivitas masing-masing.  

Komponen proses dan sumber menunjuk pada serangkaian kegiatan yang 

memanfaatkan sumber belajar untuk mencapai hasil belajar tertentu. Proses dan sumber 

dalam terapanya sangat terkait dengan komponen pengelolaan pembelajaran. Melalui 

komponen proses dilakukan analisis dan ditetapkan kegiatan-kegiatan yang tepat dan 

sistematis dengan pemanfaatan sumber-sumber belajar yang tepat untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.  

Komponen untuk kepentingan belajar artinya bahwa program pembelajaran 

yang dirancang dan dilaksanakan secara esensial ditujukan untuk terjadinya ”belajar” 

pada peserta didik, sehingga masalah belajar yang dihadapi dapat terpecahkan. Untuk 

itu kejelasan perihal kebutuhan belajar yang akan dipecahkan oleh suatu program 

pembelajaran perlu diidentifikasi, dan kemudian dapat digunakan sebagai tolok ukur 

keberhasilan program yang dikembangkan. 

Secara substantif definisi AECT 1994 telah relatif lebih operasional 

dibandingkan dengan rumusan-rumusan sebelumnya. Namun seiring berjalannya waktu, 

dan kajian kritis yang terus dilakukan,  pada tahun 2004 AECT dalam publikasi terbatas 

untuk mahasiswa, kepentingan studi dan reviu, memberikan definisi versi bulan Juni 



2004 (www.tyasmm84.blogspot.com). Definisi yang sebenarnya masih bersifat prematur 

itu, menyatakan bahwa teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktik untuk 

memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, 

dan pengaturan proses dan sumber daya teknologi secara tepat (www.indiana.edu). Pada 

rumusan ini terkandung unsur; 1) studi, 2) etika praktik, 3) fasilitasi belajar, 4) 

peningkatan kinerja, dan 5) penciptaan (kreasi), penggunaan, dan pengaturan proses dan 

sumber daya teknologi secara tepat.  

Unsur studi dalam konteks definisi baru menunjuk pada pemahaman bahwa 

praktik teknologi pendidikan memerlukan konstruksi dan perbaikan pengetahuan yang 

berkelanjutan melalui penelitian dan refleksi praksis lapangan. Etika praktik menunjuk 

pada standar praktik perihal apa yang harus dilakukan oleh para teknolog pendidikan 

dalam menjalankan profesinya. Fasilitasi pembelajaran menunjuk pada fungsi teknologi 

pendidikan yang memberikan kemudahan dalam belajar, lebih berperan sebagai 

pemberi kemudahan dari pada sebagai pengontrol belajar. Peningkatan kinerja 

menunjuk pada kualitas proses pembelajaran ke arah perolehan hasil belajar yang lebih 

berkualitas, bermakna, dan fungsional. Dengan teknologi pendidikan perolehan hasil 

belajar tidak terbatas pada perolehan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

cenderung bersifat sementara, tetapi lebih pada bagaimana pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap itu dibangun melalui penggunaan kapasitas yang diperoleh dari belajarnya. 

Penciptaan, penggunaan, dan pengaturan proses dan sumber daya teknologi menunjuk 

pada upaya yang dapat dilakukan guna memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja 

pembelajaran.  

Mencermati dua rumusan definisi teknologi pendidikan terakhir, diperoleh 

pemahaman bahwa di satu sisi memang terjadi pergeseran dalam gerakan teknologi 

pendidikan yaitu dari fokus pada teori dan praktik ke arah studi dan etika praktik. Hal 

ini mengimplikasikan tentang perlunya kajian-kajian mendalam dan yang lebih tepat 

sehingga diperoleh konsep-konsep dan praktik yang lebih sesuai dengan kepentingan 

belajar. Tetapi satu hal yang perlu ditegaskan bahwa pergeseran gerakan tidak 

menyurutkan tujuan utama dari teknologi pendidikan yaitu memfasilitasi belajar dan 

perbaikan kinerja pembelajaran melalui pendayagunaan aneka sumber yang relevan.  

Dalam draf definisi yang diajukan AECT kembali menggunaan terminologi teknologi 

pendidikan, walau substansi kajian tetap pada aktivitas belajar yang relatif lebih 

terkontrol dan terukur.  



Teknologi pendidikan adalah disiplin ilmu terapan, berkembang oleh adanya 

kebutuhan di lapangan yaitu kebutuhan untuk belajar secara lebih efektif, efisien, luas, 

banyak, cepat, dan sebagainya. Untuk ini ada suatu produk yang sengaja dikembangkan 

untuk kepentingan belajar tersebut, dan ada yang ditemukan dan dapat didayagunakan 

untuk kepentingan yang sama. Di tengah kepentingan permasalahan belajar yang terus 

berkembang, kemajuan teknologi komunikasi dan informatika yang sangat cepat juga 

telah menawarkan sejumlah kemungkinan yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan 

oleh sebagian orang, telah membalik cara berpikir orang tentang bagaimana orang dapat 

mengambil manfaat kemajuan itu untuk kepentingan belajar. Semua itu telah 

memberikan kontribusi dan warna tersendiri bagi perkembangan konsep dan praktik 

teknologi pendidikan.  

 

Potensi Teknologi Pendidikan dalam Praksis Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses, cara menjadikan orang atau makhluk hidup belajar 

(KBBI Edisi kedua), aktivitas pendidikan untuk memberikan pengetahuan atau 

keterampilan (www.thefreedictionary.com). Pembelajaran adalah suatu usaha yang 

disengaja, bertujuan, dan terkendali agar orang lain belajar (Miarso, 2004), dan terjadi 

perubahan perilaku yang relatif menetap sebagai hasil dari pengalaman (Wittig, 1981). 

Usaha menjadikan orang lain belajar dapat dilakukan oleh seseorang atau tim yang 

memiliki kemampuan dalam merancang, mengembangkan, memanfaatkan, mengelola, 

dan menilai proses dan sumber belajar. Pembelajaran mengandung makna yang lebih 

dari pengajaran sebagaimana dipahami sebagai penyajian bahan ajar. Belajar adalah 

suatu proses mental yang bersifat personal, berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan untuk menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan–pemahaman, 

keterampilan, dan nilai–sikap (Winkel, 1991). Dengan demikian pembelajaran sebagai 

bentuk pemberdayaan (Babari dan Onny S. Prijono. 1996) dapat dilakukan tanpa 

kehadiran pengajar, proses belajar tidak hanya terjadi oleh aktivitas mengajar pendidik, 

tetapi dapat berlangsung dalam berbagai pola dengan atau tanpa kehadiran pendidik.  

Mengacu pada konsep di atas, suatu pembelajaran dinyatakan berhasil atau  

efektif apabila mampu menjadikan peserta didik aktif belajar untuk membangun 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap-sikap tertentu. Keaktifan peserta didik dalam 

pembelajaran dicirikan oleh aktif dalam berpikir–mind on dan aktif dalam berbuat–hand 

on (Suparno, 2002). Kedua bentuk keaktifan ini saling terkait. Tindakan riil peserta 

didik dalam pembelajaran adalah hasil keterlibatan berpikir terhadap objek belajar, 

http://www.thefreedictionary.com/


pengalaman dari hasil tindakan diolah dengan menggunakan kerangka pikir dan 

pengetahuan yang sudah dimiliki untuk membangun sebuah pemahaman baru. Dengan 

demikian peserta didik mengembangkan pengetahuan dan bahkan mengubah 

pengetahuan sebelumnya menjadi lebih baik, lebih lengkap, dan lebih komprehensif. 

Lebih dari itu berangkat dan pengetahuan dan pemahaman barunya, peserta didik 

melakukan pengolahan dan refleksi yang dapat melahirkan suatu tindakan lain sebagai 

perwujudan dari keingintahuannya yang terus berlanjut. Proses aktif belajar yang 

ditumbuhkan dalam pembelajaran merupakan proses yang tiada henti.  

Teknologi pendidikan adalah proses bersistem dalam membantu memecahkan 

masalah belajar manusia sepanjang hayat, di mana saja, kapan saja, dengan cara apa 

saja, dan oleh siapa saja (Miarso, 2004). Masalah belajar utama yang sering menjadi 

kendala dalam pelaksanaan tugas profesional pendidik adalah berkenaan dengan proses 

membelajarkan konsep abstrak, konsep yang rumit/kompleks, peristiwa yang sudah 

lewat, pemahaman terhadap bahan yang diceramahkan, memberikan pengalaman 

langsung dan pengalaman beriteraksi dengan objek yang terlalu besar atau kecil. 

Permasalahan belajar dalam konteks mikro ini dapat diatasi dengan menerapkan 

prinsip-prinsip teknologi pendidikan, seperti pemanfaatan media yang relavan dalam 

proses pembelajaran, pengembangan model pembelajaran yang tepat sesuai 

karakteristik peserta didik dan kompetensi yang akan dicapai, dan pendayagunaan 

aneka sumber belajar yang tersedia. Pemecahan masalah belajar yang terjadi di ruang-

ruang kelas pembelajaran dapat dilakukan dengan menerapkan teori dan praktik 

teknologi pendidikan.  

Pada skala mikro pembelajaran, terapan teknologi pendidikan mampu 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. 

Terapan teknologi pendidikan dalam sistem pembelajaran bermanfaat untuk; (1) 

memperbaiki produktivitas pendidikan dengan cara membantu pendidik memanfaatkan 

waktu secara lebih efektif dan mengurangi bebannya dalam menyajikan bahan ajar, (2) 

memungkinkan pemberian layanan pendidikan yang bersifat individual dengan cara 

mengurangi kontrol pendidik dan lebih berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran, (3) 

memberikan dasar pembelajaran yang lebih ilmiah dengan cara merencanakan program 

pembelajaran secara bersistem dan pengembangan bahan ajar berdasarkan hasil-hasil 

penelitian, (4) meningkatkan kemampuan pembelajaran dengan cara memperluas 

jangkauan dan konkretisasi penyajian, (5) memberikan pengalaman belajar yang lebih 

bermakna dengan cara mengurangi jurang pemisah antara dunia lembaga pendidikan 



dengan dunia luar pendidikan, dan (6) memungkinkan pemerataan pendidikan yang 

bermutu dengan cara pemanfaatan sumber secara bersama-sama dan dikembangkannya 

model pendidikan bagi setiap idividu yang memerlukan (Miarso, 2004).  

Pada skala makro, terapan teknologi pendidikan berpotensi mendorong 

berkembangnya sistem pembelajaran yang lebih inovatif, pendayagunaan produk 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung aktivitas pembelajaran, 

dan berkembangnya pola pembelajaran yang bervariasi dan tidak terbatas dalam sistem 

persekolahan Miarso, 2004). Sistem pembelajaran inovatif sebagai bentuk terapan 

teknologi pendidikan, telah berhasil dicitakembangkan dan beberapa diantaranya 

dilembagakan dalam sistem pendidikan nasional. Sekolah Dasar (SD) Kecil, SMP 

Terbuka, SMA Terbuka, Universitas Terbuka, Sekolah Satu Atap, adalah bentuk riil 

dari terapan teknologi pendidikan dalam inovasi pembelajaran yang telah melembaga 

sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Jika sebelumnya ada Sekolah Dasar 

(SD) PAMONG (Pendidikan Anak oleh Masyarakat, Orang tua, dan Guru), PPSP 

(Proyek Perintis Sekolah Pembangunan), juga merupakan bentuk terapan teknologi 

pembelajaran pada skala makro. Sistem pembelajaran jarak jauh, pembelajaran berbasis 

web, e-learning adalah terapan teknologi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan 

belajar yang prospektif ke depan seiring laju perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.  

Terapan teknologi pendidikan dalam sistem pembelajaran, berpotensi 

memperbaiki kualitas pembelajaran yang berdampak pada perolehan hasil belajar 

peserta didik. Praksis pembelajaran tidak mungkin lepas dari terapan teknologi 

pendidikan. Pembelajaran berkualitas hanya dapat terwujud, manakala dirancang secara 

benar, dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperlukan, disajikan melalui media dan 

pemanfaatan sumber yang tepat, dilakukan pembagian peran secara jelas berdasarkan 

fungsi, dan dilakukan penilaian secara benar. Prasyarat ini merupakan bidang garapan 

teknologi pendidikan baik secara teoretik maupun praktik. Dengan demikian selayaknya 

jika setiap pendidik profesional membekali diri dengan pengetahuan konseptual dan 

keterampilan teknis teknologi pendidikan sebagai pendukung kompetensi pedagogik 

dan profesionalnya.  

 

Praksis Teknologi Pendidikan yang Terlupakan 

Didasari oleh kesadaran tinggi untuk dapat membelajarkan peserta didik secara 

maksimal, para pendidik profesional telah melakukan berbagai upaya bagi terwujudnya  



suatu proses pembelajaran yang berkualitas. Banyak hal telah dilakukan oleh para 

pendidik profesional baik dalam lingkup persekolahan dan pendidikan tinggi maupun 

dalam lingkup program pendidikan dan pelatihan yang dikelola oleh berbagai pihak. 

Hal yang paling umum dan menonjol dilakukan oleh para pendidik adalah perancangan 

program pembelajaran dan penggunaan media dalam proses pembelajarannya.  

Dalam praksis pembelajaran, terdapat dua pola terapan teknologi pendidikan 

yang menurut penulis tidak sesuai atau salah. Dua pola yang dimaksud adalah terapan 

yang tidak berorientasi pada tujuan utama teknologi pendidikan dan terapan yang tidak 

dilandasi oleh pemahaman tentang konsep dasar teknologi pendidikan.  

Oleh pemahaman dan komitmen terhadap panggilan tugas profesional, sejumlah 

pendidik berusaha mengaplikasikan prinsip-prinsip teknologi pendidikan untuk 

meningkatkan kualitas praktik pembelajaranya. Mereka melakukan perancangan 

program pembelajaran, pengembangan bahan ajar, memilih dan menggunakan media 

dan aneka sumber belajar dan proses pembelajaran, melakukan pengelolaan kelas, dan 

melakukan penilaian untuk mengukur tingkat keberhasilan program pembelajaran yang 

dikembangkan dan dilaksanakan. Kesalahan yang sering terjadi adalah bahwa para 

pendidik dalam menerapkan teknologi pendidikan lebih didasarkan pada kepentingan 

dirinya, bukan pada fasilitasi belajar peserta didik. Rancangan program pembelajaran 

dikembangkan dengan berorientasi pada target materi, sehingga kurang 

mempertimbangkan karakteristik peserta didik, termasuk di dalamnya kemampuan awal 

maupun kompetensi utuh yang sebenarnya menjadi target capaian. Pada pengembangan 

bahan ajar seperti bahan presentasi, pendidik tidak berorientasi pada upaya membantu 

peserta didik agar lebih gampang melakukan proses belajar, tetapi lebih sebagai upaya 

membantu pendidik dalam menyajikan materi ajar. Penggunaan produk teknologi dalam 

pembelajaran lebih sebagai alat bantu dan menjaga prestise pendidik daripada sebagai 

perangkat untuk membantu peserta didik dalam belajar tentang sesuatu.  

Secara konseptual para pendidik tersebut cukup memiliki pengetahuan tentang 

teknologi pendidikan dan terapannya dalam praksis pembelajaran, tetapi lupa pada 

esensi. Mereka lupa bahwa tujuan utama dari terapan teknologi pendidikan dalam 

pembelajaran adalah untuk memfasilitasi peserta didik dalam proses belajar, membantu 

peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih baik, lebih banyak, dan lebih 

bermakna. Dengan demikian praksis pembelajaran menjadi lebih berkualitas dan lebih 

bermakna dalam membelajarkan peserta didik ke arah pencapaian  kompetensi yang 

diinginkan.  



Kesalahan terapan teknologi pendidikan dalam praksis pembelajaran tipe kedua 

adalah terapan yang dilakukan oleh para pendidik berlatarbelakang bukan bidang 

kependidikan. Mereka umumnya memiliki penguasaan disiplin keilmuan yang kuat, 

kemampuan dan keterampilan teknis yang memadai, pengetahuan dan keterampilan 

komunikasi baik verbal maupun visual secara baik. Dalam praksis pembelajaran para 

pendidik ini cenderung lebih berorientasi pada penampilan dengan teknik presentasi 

yang menarik dan komunikasi yang memukau. Para pendidik ini mampu melakukan 

semua itu karena didukung oleh penguasaan disiplin keilmuan yang cukup, prinsip-

prinsip komunikasi yang memadai, desain pesan yang baik dan benar, dan keterampilan 

multimedia yang berbasis teknologi informasi secara baik.  

Kesalahan terjadi pada pengabaian dimensi etis pedagogik, yang berdampak 

pada munculnya bahan-bahan penyajian yang kurang etis pedagogis, ada sisi pesan 

pembelajaran yang terkontaminasi oleh nilai-nilai non pedagogik. Sebagai contoh dalam 

presentasi muncul animasi yang kurang mendidik, misalnya gerak bayi yang mengisap 

rokok layaknya orang dewasa, atau goyang seronok gambar kartun yang kurang etis 

untuk dipaparkan kepada anak-anak. Dari sisi kemenarikan tampilan yang dapat 

mengarahkan perhatian, hal-hal seperti itu dapat dipahami (karena memang sudah 

terbukti), tetapi dari sisi pesan yang tersirat di dalamnya kurang sesuai dengan nilai-

nilai pedagogik. Kesalahan ini terjadi oleh karena pendidik yang bersangkutan belum 

memiliki pemahaman yang cukup tentang makna teknologi pendidikan sebagai ilmu 

praksis kependidikan yang mendukung nilai-nilai etis pedagogis.   

 

Penutup 

Teknologi pendidikan dalam arti sempit dimaknai sebagai teknologi dalam 

pendidikan atau penggunaan teknologi sebagai produk dalam penyelenggaraan 

pendidikan dan pembelajaran. Sedangkan dalam arti luas teknologi pendidikan 

merupakan proses bersistem dalam upaya mencari pemecahan masalah belajar manusia. 

Teknologi pendidikan adalah teori dan praktik, studi dan praktik yang beretika dalam 

memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja pembelajaran melalui penciptaan, 

penggunaan, dan pengaturan proses dan sumber daya teknologi secara tepat. Terapan 

teknologi pendidikan berpotensi memperbaiki kualitas pembelajaran, memungkinkan 

terjadinya proses belajar yang tiada henti pada peserta didik.  

 Dalam praksis pembelajaran, teknologi pendidikan ternyata tidak selalu 

diterapkan secara benar sesuai hakikat dan tujuan dasarnya. Ada sebagian pendidik 



yang menerapkan teknologi pendidikan dalam pelaksanaan tugas profesionalnya demi 

kepentingan ego dirinya, seperti untuk membantu dalam penyajian materi ajar atau lebih 

sekadar memenuhi prestise semata. Dalam konteks lain teknologi pendidikan diterapkan 

tanpa dasar filosofis yang benar, tetapi lebih dilandaskan pada arogansi keilmuan dan 

keterampilan teknis semata. Dampak dari arogansi pendidik ini adalah terabaikannya 

nilai-nilai etis pedagogis dalam terapan teknologi pendidikan, pendidik cenderung lebih 

mengutamakan kemenarikan tampilan dari pada isi pesan yang terkandung di dalamnya. 

Dua tipe kesalahan inilah yang penulis sebut sebagai praksis teknologi pendidikan 

dalam pembelajaran yang terlupakan. Fakta ini memberikan penguatan bahwa terapan 

teknologi pendidikan tidak cukup mengandalkan pada ketersediaan perangkat keras dan 

lunak yang melekat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan perangkat intelektual-

brainware dari subjek yang berkepentingan.  

Berkenaan dengan kesalahan yang masih sangat mungkin terus terulang, kepada 

para pendidik profesional yang berkomitmen pada peningkatan kualitas pembelajaran 

melalui terapan teknologi pendidikan, disarankan untuk lebih memahami konsep dasar 

teknologi pendidikan berikut etika praktiknya. Hal ini diperlukan untuk menjadi 

landasan dalam menerapkan teknologi pendidikan secara lebih benar guna mengatasi 

berbagai permasalahan belajar, baik pada skala mikro persekolahan maupun skala 

makro belajar manusia secara luas. Teknologi pendidikan berpotensi memperbaiki 

kinerja pembelajaran, jika diterapkan secara benar sesuai hakikat dan tujuan dasarnya. 

 

REFERENSI 

Association for Educational Communication and Technology (AECT). 1986. Definisi 

Teknologi Pendidikan, terjemahan. Jakarta: PAU UT – Rajawali.  

Association for Educational Communication and Technology, Definition and 

Terminology Commitee. 2004. The Definition of Educational Technology. 

(www.indiana.edu). 

Babari, J. dan Onny S. Prijono. 1996. “Pendidikan sebagai Sarana Pemberdayaan”, 

dalam Prijono, Onny S. dan A.M.W. Pranarka. 1996. Pemberdayaan: Konsep, 

Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: CSIS.  

Banathy, Bela H. 1991. System Design in Education: A Journey to Create the Future. 

Englewood Cliff, NJ: Educational Technology Publication. 

Delors, Jacques. 1996. Learning: The Treasure Within. Paris: UNESCO. 

Januszewski, Alan. 2001. Educational Technology, The Development of a Concept. 

Englewood, Colorado: Libraries Unlimited. 



Miarso, Yusufhadi. 2002. ”Konsep dan Terapan Teknologi Pembelajaran”, Makalah 

dalam Kuliah Perdana Mahasiswa S2 TP UNNES, 14 September 2002. 

Miarso, Yusufhadi. 2004. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta: Prenada 

Media.  

Reiser, Roberta A. and John V. Depmsey. 2002. Trend and Issuesin Instructional 

Design and Technology. New Jersey: Pearson Education.  

Rogers, Everett M. 1995. Diffusion of Innovations. New York: A Division of Simon & 

Schuster Inc.  

Romiszowski, A.J. 1989. Designing Instructional System. London: Kogan Page. 

Salisbury. 2002. Instructional Technology, Past, Present, and Future. Englewood, 

Colorado: Libraries Unlimited. 

Seels, Barbara B. and Rita C. Richey. 1994. Instructional Technology: The Definition 

and Domain of the Field. Washington, DC : AECT.  

Semiawan, Conny R. 1998. Pendidikan Tinggi: Peningkatan Kemampuan Manusia 

Sepanjang Hayat Seoptimal Mungkin. Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud. 

Suparno, Paul. dkk. 2002. Reformasi Pendidikan: Sebuah Rekomendasi. Yogyakarta: 

Kanisius. 

Tilaar, H. A. R. 1999. Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam 

Perspektif Abad 21. Magelang: Tera Indonesia. 

Tilaar, H. A. R. 2002. Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik 

Transformatif untuk Indonesia. Jakarta: Grasindo.  

Winkel, W. S. 1991. Psikologi Pengajaran. Jakarta: Grasindo. 

Wittig, Arno F. 1981. Theory and Problems of Psychology of Learning. New York: 

McGraw-Hill, Inc.  

Zamroni. 2000. Paradigma Pendidikan Masa Depan. Yogyakarta: Bigraf Publishing. 

 

 

 

  

 

 

 


