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� Paradigma TP tahun 1977 : 
Definisi Teknologi Pendidikan : 
Teknologi Pendidikan adalah proses kompleks yang terintegrasi meliputi orang, 

prosedur, gagasan, sarana, dan organisasi untuk menganalisis masalah dan 
merancang, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah dalam 
segala aspek belajar pada manusia (AECT, 1977 : 1) 

 
Lingkup kegiatan : 
Bidang kawasan Paradigma teknologi pendidikan 1994 lebih luas atau makro cakupannya 
dibandingkan paradigma teknilogi pendidikan 1977. 
 
Definisi 1977 memberikan penekanan pada peran para praktisi, sedangkan definisi 
1994 berkembang dari suatu gerakan menjadi suatu bidang dan profesi sehingga 
menekankan sebagai suatu bidang studi dan praktek. 
 

Lima kawasan dasar teknologi pendidikan memiliki lingkup dan ciri-ciri tersendiri 
untuk berkembang menjadi studi tersendiri, namun memberikan sumbangan teoritik yang 
besar dalam teori dan praktei pembelajaran. 

Kawasan desain lebih banyak memberikan sumbangan dalam teori, kawasan 
pengembangan lebih besar sumbangan pada praktek. Kawasan pengelolaan memberikan 
sumbangan terutama praktek.sedangkan kawasan seperti pemanfaatan, baik secara teori 
maupun praktek masih sangat kurang. Demikian pula kawasan penilaian masih 
tergantung pada fungsi penelitian. 
 
Kawasan / domain TP tahun 1977 : 
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Fungsi 
pengelolaan 

pembelajaran 
Pengelolaan 
organisasi 

Pengelolaan 
personil 

Fungsi 
pengembangan 
pembelajaran 

Riset 
Desain 

Produksi 
Evaluasi 

Dukungan 
perbekalan 

Pemanfaatan 
untuk deseminasi 

Komponen 
sistem 

pembelajaran 
Pesan 
Orang 
Bahan 

Peralatan 
Teknik 
Latar 



 
� Paradigma TP tahun 1994: 
Definisi 
Teknologi Pendidikan adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, 

pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi proses dan sumber untuk belajar 
 
Domain / kawasan TP tahun 1994 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengembangan 

Desain 

Penilaian 

Pemanfaatan 

Pengelolaan 

Teori dan 
Praktek 



 
Lingkup kegiatan : 
 
 

 
 
 
� Visi, misi, dan tujuan paradigma teknologi pendidikan tahun 

1977 dan 1994 
• Teknologi Pendidikan tahun 1977 

Membelajarkan siswa 
• Teknologi Pendidikan tahun 1994 

Untuk memacu dan menumbuhkan belajar 
 

Pengembangan 
 

Teknologi cetak 
Teknologi 
audiovisual 
Tek. berbasis 
computer 
Tek.terpadu 

Pemanfaatan 
 

Pemanfaatan 
media 
Difusi inovasi 
Implementasi & 
institutionalisasi 
Kebijakan & 
regulasi 

Desain 
 

Desain sistem 
pembelajaran 
Desain pesan 
Strategi 
pembelajaran 
Karakteristik 
pebelajar 

Penilaian 
 

Analisis masalah 
Pengukuran acuan 
patokan 
Evaluasi formatif 
Evaluasi sumatif 

Pengelolaan 
 

Manaj.proyek 
Manaj.sumber 
Manaj.sistem 
penyampaian 
Manaj.informasi 

Teori 
Praktek 


