
Bahan Ajar Teknologi pengajaran

Bab I

Tinjauan Historis Lahirnya Teknologi
Pengajaran

1. Sejarah Perkembangan Teknologi Pengajaran

a. Metode Kaum Sofi

Perkembangan dari berbagai metode pengajaran merupakan tanda lahirnya teknologi
pengajaran yang dikenal saat ini. Sekalipun dari latar belakang sejarahnya, metode
pengajarannya tidak di dasarkan atas ilmu pengatahuan yang kita ketahui.

Pandangan ajaran kaum sofi didasarkan atas:

1. Bahwa manusia itu berkembang secara evolusi

2. Bahwa proses evolusi berlangsung terus terutama aspek- aspek moral dan hukum

3. Sejarah dipandang sebagai gerak perkembangan yang bersifat evolusi dan
berkelanjutan di dalam pengelolaan peristiwa kemanusiaan di alam raya

4. Demokrasi dan persamaan sebagai sikap masyarakat merupakan kaidah umum

5. Bahwa asas-asas teori pangatahuan bersifat progresif, pragmatis, empiris, dan
behavioritis

b. Metode Socrates

Socrates tidak pernah meniliskan filsafatnya karena sulit sekali mengetahui secara sahih
apa ajaran yang sebenarnya, kecuali jika dilihat dari catatan murid-muridnya.

Metode Socrates dapat diaplikasikan kepada suatu mata pelajaran tertentu, dengan
mengajukan pertayaan-petanyaan yang tepat dan terarah sehingga siswa akan sampai
kepada jawaban yang benar.

c. Metode Abelard



Metode abelard dikenal sebagai Sic et Non atau “Ya atau Tidak” dan prosedur-
prosedurnya sebagai berikut:

 Diajukan beberapa jenis pertanyaan yang bertentangan, di baca dan di pelajari dalam
konteks materi pelajaran untuk ditentukan apakah pertentangan itu masih ada atau
tidak

 Sebelum mengambil kesimpulan, guru memberikan beberapa hasil studi yang di
ambil dari sejarah.

 Beberapa jenis kesalahan yang dijumpai pada teks diperbaiki, dan untuk itu
diperlukan ketrampilan dibidang gramatika, etimologi, dan linguistik

 Dibuatlah keputusan mengenai makna pernyataan-pernyataan tersebut.

d.Metode Johan Amos Comeus

Dalam pendidikan dan pengajaran Comenius berpatokan padaatau mencontoh seluruh
alam besar (makrokosmos) yang selalu berjalan tertib menurut aturan-aturan tertentu
dan pasti
Manusia sebagai alam kecil (mikrokosmos) harus menyesuaikan diri dengan
makrokosmos, sbb:

1) Segalanya berkembang dari dalam;
2) Alam berkembang secara teratur, tidak meloncat-loncat tetap maju bertahap;
3) Berkembangnya alam tidak tergesa-gesa tetapi menunggu waktu yang tepat sambil

mengadakan persiapan

Bila dalam makrokosmos selalu terdapat ketertiban, maka didalam pendidikan pun
harus selalu ada tata tertib seperti itu. Sesuai dengan zamannya, yaitu realisme yang
tengah bekembang pada abad ke -17, maka pandangan ditaktiknya pun di pengaruhi
oleh wana relisme yang di anutnya, misalnya;

1. Pengetahuan yang diutamakan adaalh pengetahuan yang bersifat kenyataan, bukan
sebaliknya.

2. Pengajaran harus melalui peragaan, yaitu pendayaguanaan alat-alat pengindraan

3. Bahasa yang nyata bagi anak-anak adalah bahasa ibu

4. Pelajaran yang di sampaikan secara induktif

5. Di alam raya segala sesuatu berkembang  teratur, tidak meloncat-loncat

6. Pada kenyataanya sebelum suatu makluk mulai hidupnya di dunia ini, ia sudah dapat
di pastikan dipersiapkan dulu oleh alam di dalam kandungan induknya

7. Pelajaran wajib mengikuti banyak pengetahuan sesuai dengan isi alam yang banyak
sekali

8. Selama mengeram, burung akan berulang-ulang membolak balik telurnya selama
belum menetas

9. Berkembangnya alam tidak tergesah-gesah, tetapi menunggu waktunya yang tepat



10. Pengajran dengan cara yabg sama harus diberikan kepada seluruh lapisan tanpa
pandang bulu, dan pengajran diberikan secara laksikal

e. Metode Joseph Lancaster

Sistem monitorial merupakan bentuk pengajaran yang unik, meliputi
pengorganisasian kelas, materi pelajaran sesuai dengan rencana yang meningkat, dan
dikelolah secara ekonomis

Sekolah Lancaster merupakan prinsip pengajaran masal dengan biaya rendah, yang
menjadi harapan di masa datang sebagai sekolah bebas (free school). Didalam sistem
persekolahannya dipergunakan suatu mode yang sudah dirinci secara sistematis
kedalam 6 bidang:

Pertama; pelajaran berlangsung dalam bentuk kegiatan monitor dan latihan

Kedua; pelajaran berlangsung dimana para siswa mempelajari kerangka isi pelajaran

Ketiga; para siswa melakukan kegiatan atau latihan monitor

Keempat; guru-guru mengadakan pengontrolan pelajaran

Kelima; para siswa dikelompok-kelompokkan

Keenam; dilakukan ujian dan pengadministrasian para siswa

f. Metode Johan Heindrich Pestalozzi

Pestalozzi merupakan pelopor didalam pengembangan sistem pengajaran yang
komperehensif dan berasaskan teori-teori pendidikan. Pengajaran berlangsung dari
unsur-unsur yang paling sederhana, lalu betambah maju secara teratur dalam
serangkaian tingkat yang secara psikologis memang berkaitan erat dengan
perkembangan jiwa anak. Oleh sebab itu, perlu suatu metode pengajara yang dapat
berfungsi bagi siswa sebagai keseluruhan yang bertruktur organik.

Pestalozzi berpendapat bahwa ketiga jenis mata pelajaran, yaitu bahasa, menggambar,
dan berhitung merupakan sistem pengajaran yang dapat mengarahkan serta
menumbuhkan insight anak. Misalnya pada mata pelajaran ilmu bumi anak secara
langsung akan melihat benda nyata, tempat, wilayah, dan gunung-gunung sebenarnya.
Hal itu akan berbeda jauh bilamana anak melihatnya melalui peta atau gambar.

g. Metode Friederich W. Froebel

Untuk mengetahui asas-asas didaktik serta metodologi Froebel, kita perlu menghayati
pandangan hidup yang amat mempengaruhi jalan pikiranya dalam mementuk gagasan
dalam pendidikan dan pengajaran:



Pertama; makna pendidikan dapat diartikan sebagai upaya dilakukan dengan pelbagai
alat untuk membangkitkan anusia sebagai makluk yang sadar, berpikir, dan mengerti,
agar sadar dan kemauan sendiri menjelmakan hukum Tuhan yang ada padanya

Kedua; pendidikan harus dimulai dari dalam, tidak dipaksakan dari luar, tetapi
berdasarkan kehendak dan kegiatan anak itu sendiri

Ketiga; menurut kodratnya manusia itu baik dan sifat negatifnya timbil karena
pendidikan yang salah atau di sebabkan oleh kurangnya pengertian pada diri anak itu
sendiri

Keempat; tiap masa perkembangan seorang anak hendaknya dipandang sebagai suatu
keseluruhan yang utuh. Bila suatu daya di dalam perkembangan anak tidak
dimanfaatkan pada waktunya, maka hilanglah daya tersebut

Konsekuensinya adalah bahwa tahun-tahun pertama dalam kehidupan anak sangat
berharga untuk seluruh hidupnya pada masa-masa yang akan datang, sebab tiap masa
itu terpisah-pisah dari masa sebelumnya.

Metode pengajaran kindergarten dari Froebel meliputi kegiatan-kegiatan
berikut:

 Bermain dan bernyanyi yang dimaksudkan untuk memperkenalkan anak kepada
kehidupan batin binatang dan manusia

 Membentuk dengan melakukan kegiatan-kegiatan menggunting kertas, menggambar
(melukis), membuat model, dsb

 Gifts and occupation yg merupakan serangkaian materi pengajaran dalam dua macam
bentuk, yaitu memberikan gagasan (gifts) kepada anak-anak dan memberikan
kegiatan (occupation)

h.Metode Johann Friederich Herbart

Pada praktek pendidikan Herbart terlihat adanya pengaruh Froebel, terutama
pengebangan moral sebagai tujuan utama pendidikan. Untuk mencapai tujuan itu
materi pelajaran sejarah sangat diutamakan.

Teori Herbart membawa implikasi kepada guru yang tugas utamanya mengajar harus
membentuk apersepsi dengan cara menyampaikan mata-mata pelajaran dengan urut-
urutan gagasan yang benar. Konsepsi pikiran dan teori apersepsinya
diimplementasikan dengan cara merumuskannya menjadi suatu metode yang
sistematis dengan 4 tahapan yang logis, yaitu:

 Diasosiasikan kepada objek yang telah di ketahui sebelumya

 Bilamana rincian atau bagian objek yang dipelajari berada dalam kaitan yang logis,
kemudian disusun menjadi suatu kesatuan



 Pada tingkat akhir, sistem balajar diuji dengan melihat hubungan pada setiap rincian
objek yang dipelajari

 Kejelasan merupakan tingkat pertama

Kesimpulan dan Analisis

Dr hsl orientasi trhdp pelbagai pelopor pendidikan semenjak zaman sofisme smp dgn
prkmbngan abad ke-18. tampak adanya konsep, teori, dan metode pengajaran yg dpt
dipndg sbg pelopor tknologi pgjrn modern dewasa ini. Sedikit sekali kecenderungan
dlm pratek pgjran, yg tdk dpt di telusuri kmbli asalnya dr konsep, metode, dan teknik
Lanscaster, Pestalozzi, Froebel, dan Herbart.

2. Awal Munculnya Teknologi Pengajaran

Pada thn 1901 William James dlm bukunya, Takls to Teacher on Psychology,
mengungkapkan perbedaan antara seni mengajar dan ilmu mengajar.

Pd thn 1902 Edward Thorndike untuk pertama kalinya memperkenalkan metode
kuantitatif untuk mslh-mslh pengajaran. Studi ilmiah mengenai anak-anak diterbitkan
dalam Adolescencen 1904 oleh G. Stanley Hall. Suatu metode pengukuran inteligensi
anak diterbitkan oleh alfred Binet dan T. Simon pd thn yg sm dgn judul A Method of
Measuring the Intelligence of Young Children.

a. Metode Pengajaran Thorndike

Sbg ahli ilmu jiwa, Thordike menyumbangkan konsep-konsep ilmu jiwa yg sgt brhrga
bg perkembangan teknologi pengajaran di Amerika.

Hukum belajarnya melahirkan prinsip-prinsip dasar yg menjurus kpd teknologi
pengajaran yakni al:

 Hukum latihan atau pengulangan

 Hukum efek

 Hukum respons berganda

Prinsip-prinsip dasar teknologi pengajaran:

1. Aktifitas sendiri

2. Minat sebagai motifasi

3. Persiapan dan suasana metal

4. Individualisasi

5. Sosialisasi
b. Metode Pengajaran Jhon Dewey



Metode ilmah yang yang amat berperan bagi teknologi instruksional dari Jhon Dewey
adalah metode berpikir reflektif di dalam memecahkan mslh, yaitu suatu proses
berpikir aktif, hati-hati yg dilandasi oleh proses berpikir ke arah kesimpilan-
kesimpulan yg definitif melalui 5 langkah:

 Pertama siswa mengenali masalah

 Siswa akan menyelidiki dan menganalisis kesulitannya dan menentukan mslh yg
dihadapinya

 Siswa menghubungkan uraian hsl analisisnya itu satu sm yg lain dan mengumpulkan
pelbagai kmgknan guna memecahkan mslh trsbt

 Siswa menimbangkan kmgknan jwbn/hipotesis dgn akbtnya masing-masing

 Siswa mencoba mempraktekkan slh satu kmgkinan pemecahan yg dipandangnya
terbaik

c. Metode Pengajaran Kurt Lewin

Kontribusi teori Lewin yg trpnting dlm kpd teknologi pengajara adlh teori medan
kognitif dlm bljr.

Di dlm prosesnya ada 4 mcm perubahan, yaitu:

I. Perubahan dlm struktur kognitif, yaitu pengetahuan

II. Perubahan dlm motivasi, yaitu bljr menyenangi/membenci

III. Perubahan dlm iktan klmpk/ideologi

IV. Memproleh kontrol scr sukarela

Dlm pendekatan teori medan, tgs guru adlh mengimplementasikan prkmbgn
pemahaman2 yg optimal shg dpt meningkatkan kckpan siswa dlm mghadapi berbagai
situasi. Teori medan dapat dipergunakan sebagai titik tolak dalam menganalisis teknik
komunikasi pengajaran yag meliputi 3 aspek, yaitu:

 Guru sebagai komonikator

 Siswa sebagai komunikan menyimak materi pengajaran

 Pesan atau message yg bersifat pengajaran

d. Teknologi Pengajaran Skinner

Sebagaimana halnya Thorndike dan Watson, Skinner berasumsi bahwa manusia itu
bersifat netral dan pasif, bahwa semua tingkahlaku bisa diterangkan secara
mekanisitis. Kontrol yang paling efisien dalam belajar menurut Skinner memerlukan
instrumen dan langkah-langkah dalam upaya untuk memperbaiki kegagalan dari
praktek pengajaran tradisional dengan cara mengembangkan suatu teknologi
pengajaran yang ilmiah



Untuk mengembangkan suatu teknologi pengajaran yang didasarkan atas operat
conditioning, perlu dijwb bbrp petanyaan sbb:

1) Tingkah laku apa yang akan di tetapkan?

2) Penguatan-penguatan (reinforcement) apa yg di berikan?

3) Respons apa yang diperoleh?

4) Bagaimana cara penguatan dibuat jadwalnya yang paling efektif?

Bab II

Landasan Teknologi Pengajaran

1. Landasan Filsofis

Pendidikan teknologi memandang dunia sebagai suatu materi yzng terikat  oleh
hukum-hukum sebab-akibat. Setiap kemungkinan adanya kekuatan spiritual yang
tidak bisa dibuktikan tidak perlu dipertimbangan, tidak perlu dipikirkan atau
dianalisis. Segala pernyataan itu bersifat kuantitatif, ditentukan oleh lingkungan
melalui pengetahuan ilmiah.

Dalam proses balajar-mengajar, model pendidikan teknologis lebih menitik beratkan
kemampuan siswa cara individual di mana materi pelajaran disusun dengan tingkat
kesiapan sehingga siswa mampu mempertunjukan perilaku tertentu yang diharapkan.
Dalam model ini, guru berdiri dibelakang layar sepanjang mesin pengajaran bisa
berbuat banyak, efisien dan akurat dalam menangani pelbagai tugas yang kompleks.

2. Landasan Sosiologi

Dalam hubungan ini Wilbur Schramm menjabarkn pengertian umum komunikasi itu ke dalam
3 kategori pokok yaitu;

a. Encoder, yaitu komunikator

b. Sign/signal, yaitu pesan, berita atau peryataan tertentu yang ditujukan kepada dan
diterima oleh seseorang/kelompok orang menerima

c. Decorder, yaitu komunikan yang dalam konteks pendidikan adah siswa yang
menerima pesan tertentu.

• ENCODER(PENYANDI)



• SIGN/SIGNAL(TANDA/LAMBANG)

• DECODER(PEMECAH SANDI)

BENTUK-BENTUK KOMUNIKASI

Berdasarkan sandi yang dipergunakan dalam komunikasi dapat di bedakan 2 bentuk
komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal.

Jenis-jenis komunikasi nonverbal adalah;

1. Parabahasa (paralanguage)

2. Bahasa tanda (sign language)

3. Bahasa perbuatan (action language)

4. Bahasa objek (object language)

5. Komunikasi taktil (tactile communication)

6. Ruangan dan waktu

Tujuan Komunikasi

Menurut Aristoteles komunikasi merupakan segala macam cara yang dapat
dipergunakan untuk membujuk. Tujuan komunikasi yang satu dihubungkan dengan
hakikat aspek intelektual/kognitif, sedangkan tujuan komunikasi yang lain
dihubungkan dengan aspek emosional/kejiwaan. Maka berdasarkan pengaruh
psikologis daya tersebut, tujuan komunikasi dapat dibedakan ke dalam 3 aspek, yaitu;

 Tujuan komunikasi bersifat informatif yang brhubungan dengan pikiran manusia

 Tujuan komunikasi bersifat persuasif yang berkaitan dengan unsur kejiwaan manusia

 Tujuan komunikasi bersifat hiburan yang brhubungan dengan unsur kejiwaan manusia

Beberapa prinsip di dalam komunikasi

Ada beberap prinsip yang memegang peran penting untuk menjadikan proses
komunikasi menjadi lebih efektif sehingga tujuan komunikasi bisa dicapai, yaitu;

1. Makna didalam proses komunikasi

2. Gangguan (noise)

3. Peranan empati dalam proses komunikasi

4. Konsep diri dalam proses komunikasi

5. Umpan balik dalam proses komunikasi



3. Ladasan Psikologis

Pada akhir abad ke-19 ada 2 aliran psikologi belajar yang sangat menonjol, yakni
aliran behavioristik dan aliran kognitif atau teori komprehensif. Kedua aliran tersebut
besar sekali pengaruhya terhadap teori pengajaran. Bahkan bisa dikatakan hampir
semua teori pengajaran yang dilaksanakan saat ini dihasilkan dari kedua aliran
psikologi belajar. Ciri tingkahlaku yang diperoleh dari hasil belajar adalah:

1. Terbentuknya tingkahlaku baru berupa aktual dan potensial

2. Kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relatif lama

3. Kemampuan baru tersebut diperoleh melalui usaha

Bab III
Ruang Lingkup Teknologi Pengajaran

1. Batasan dan Pengertian

Teknologi pengajaran merupakan sebuah konsep yang kompleks sehingga
memerlukan defenisi yang kompleks pula. Definisi-definisi yang muncul hendaknya
dipandang sebagai satu kesatuan sebab tidak ada satu pun definisi yang lengkap.
Proses pengarahan dan koordinasi pada satu/lebih fungsi tersebut dinyatakan sebagai
fungsi pengelolaan pendidikan di antara unsur-unsur tsb yg tmpak jls dilhtkan pd
model berikut

• siswa

• Sumber belajar

• Pesan orang

• Material

• Alat-alat

• Teknik/metode

• lingkingan

• Fungsi pengembangan pendidikan

• Riset-teori

• Desain



• Produksi

• Evaluasi

• Logistik

• Utilisasi/diseminasi

• Fungsi pengolaan pendidikan

• Pengolaan organisasi

• Pengolaan personel

2. Kawasan Teknologi Pengajaran

Kegiatan mengolah tugas akan mudah dilakukan bilamana tugas-tugas itu
dikelompokkan atas dasar kesamaan. Sekelompok yang serupa dinamakan fungsi.
Misalnya kegiatan dalam merumuskan GBPP dan satuan pelajaran merupakan fungsi
pengembangan instruksional. Pengelompokan berdasarkan fungsi tidak sama dengan
pengelompokan berdasarkan pekerjaan.

Fungsi Pengelolaan Pengajaran

Fungsi pengelolaan ini bertujuan mengawasi salah satu atau lebih fungsi
pengembangan atau funsi pengelolaan lainnya untuk menjamin pengoperasian yang
efektif dalam pelaksanaan kegiatan pengajaran.

Bab IV
Pengembangan Teknologi Pengajaran

1. Alat Bantu Visual

Alat bantu visual dalam konsep pengajaran visual adalah setiap gambar, model,
benda, atau alat-alat lain yang memeberikan pengalaman visual yang nyata kepada
siswa. Alat bantu visual itu bertujauan untuk:

a. Memperkenalkan, membentuk memperkaya serta memperjelas pengertian atau konsep
yang abstrak kepada siswa

b. Mengembangkan sikap-sikap yang dikehendaki

c. Mendorong kegiatan siswa lebih lanjut

2. Alat Bantu Audiovisual



Konsep pengajaran visual kemudian berkembang menjadi audiovisual aids pada
tahun 1940. istilah ini bermakna sejumlah peralatan yang dipakai oleh guru dalam
menyampaikan konsep, gagasan, dalam pengalaman yang ditangkap oleh indera
pandang dan pendengaran. Peralatan audiovisual tidak harus digolongkan sebagai
pengalaman belajar yang diperoleh dari pengindraan pandang dan dengar, tetapi
sebagai alat teknologis yang bisa memperkaya serta memberikan pengalaman konkret
kepada para siswa.

3. Komunikasi Audiovisual

Pendekatan yang lebih menguntungkan dalam arti memperoleh pengertian yang lebih
efektif dan lebih efisien dibidang audiovisual terdapat dalam konsep komunikasi.
Orientasi terhadap proses komunikasi yang diaplikasikan dalam kegiatan instruksional
telah mengubah kerangka teoritis konsep teknologi instruksional. Dengan demikian
maka tekanan tidak lagi diletakan pada benda atau bahan pelajaran dalam bntuk
materi audiovisual untuk pengajran, tetapi dipusatkan pada keseluruhan proses
komunikasi informasi/pesan (message) dari sumber (source), yaitu guru, kepada
penerima (receiver), yaitu siswa.

4. Kontribusi Ilmu Pengetahuan Perilaku

Menurut B.F. Skinner mengajar itu psds hakikatnya adalah rangkaian dari penguatan
yang terdiri dari 3 macam variabel, yaitu:

a. Suatu peristiwa di mana perilaku terjadi

b. Perilaku itu sendiri

c. Akibat perilaku

Beberapa prinsip yang digunakan oleh Skinner dalam teaching maschine ialah:

 Respons siswa diperkuat secara teratur dan secepatnya

 Mengusahaka agar siswa dapat mengontrol irama kemajuan belajarnya sendiri

 Tetap memelihara agar siswa mematuhi urutan-urutan yang lengkap

 Adanya keharusan partisipasi melalui penyediaan respons

Tujuan-tujuan Perilaku di dlm Proses Pengajaran

Rumusan perilaku adalah

 Ciri perilaku terminal dan penamaan jenis-jenis perilaku

 Rumusan perilaku yang dikehendaki diperhalus dengan gambaran kodisi-kondisi yang
penting dimana perilaku itu di harapkan muncul



 Kriteria perbuatan yang dikehendaki dikhususkan dengan menggambarkan seberapa
jauh siswa harus memperlihatkan perilaku yang bisa diterima itu

Kriteria Evaluasi Hasil Belajar

Menurut Glaser, referensi kriteria evaluasi harus didasarkan atas derajat perilaku yang
dicapai dan ditetapkan secra khusus  dalam tujuan-tujuan, bukan bagaimana derajat
perilaku itu dibandingkan dengan derajat perilaku yang dicapai oleh siswa lain.
Konsep evaluasi harus didasarkan atas tujuan, bukan pada isi, dan harus ditetapkan
sebelum pelajaran dimulai.

5. Pendekatan Sistem dalam Pengajaran

Teknologi pengajaran merupakan proses, bukan hanya dinyatakan oleh media atau
peralatan. Dasar pandangan ini telah memperkuat kosep-konsep teori komunikasi dan
pengajaran berprogram yang menegaskan bahwa teknologi pendidikan telah
menerapkan pendekatan sistem dipakai dalam bidang pengajaran, menekankan atau
mengutamakan proses ketimbang hasil.

6. Dari Komunikasi Audiovisual dan Pendekatan Sistem ke Teknologi Pengajar

Makna teknologi bukan hanya terdiri dari mesin dan manusia, melainkan merupakan
susunan padu yang unik dari manusia dan mesin, gagasan, prosedur, dan pengelolaan.
Konsep teknologi pengajaran dalam pengertian mutakir meliputi pengelolaan
gagasan, prosedur, biaya, mesin, dan mc didlm proses pengajaran yg melbatkan
peralatan fisik yg menyalurkan informasi. Sistem pengajaran sebagai wahana
peralatan tersebut mrupakan salah satu komponen dan pelbagai kemungkinan pilihan
mengenai:

 Keperluan akan perubahan pengaturan ruang kelas

 Terpisahnya waktu dan ruang antara tutor perencanaan pengajaran dengan para siswa

 Kecanggihan desain sehubungan dengan pertukaran informasi antara tutor dan para
siswa

 Kompleksitas dan pembiayaan perangkat keras

 Tingkat ketrampilan teknis yang diperlukan bagi konstruksi dan instalansi
perlengkapan, penggunaan, serta perawatan

 Pengendalian dan pemantauan secara terus menerus dari pengajaran yang dipusatkan
pada peralatan yang terlepas dr guru kelas

 Kebutuhan akan tenaga profesional yang akan memakai teknologi pengajaran

 Perubahan peranan dan ketrampilan baru yang diperlukan oleh guru.



Bab V
Sumber Belajar Sebagai Komponen Sistem

Pengajaran

1. Klasifikasi Sumber Belajar

Pengklasifikasian yang dianggap klasik dari sumber belajar adalah pembagian
menurut Edgar Dale (1954), terinci dalam menurut pengalamannya. Menurut
Wallingston (1970) dalam bukunya Job in Instructional Media Study, menyatakan
bahwa peran utama sumber belajar adalah membawa atau menyalurkan stimulus dan
informasi kepada siswa. Menurut Donald. P. Ely, ada beberapa istilah yang dipakai
untuk klasifikasi sumber belajar:

a. Istilah people di ganti dengan istilah man sebagai pihak yang
menyalurkan/mentransmisikan pesan

b. Media instrumentation diganti aengan materials dan devices sebagai bahan (software)
dan perlengkapan (hardware)

c. Techniques dignti dengan methods sebagai cara atau metode yang dipakai dalam
menyajikan informasi

d. Environment diganti dengan setting’ sebagai lingkungan tempat interaksi belaja-
mengajar

2. Komponen dan faktor sumber belajar

Yang dimaksud dengan komponen adalah bagian-bagian yang selalu ada dalam
sumber belajar itu, dan bagian-bagian itu merupakan satu kesatuan yang sulit berdiri
sendiri-sendiri sekalipun mungkin dipergunakan secara terpisah.

1. Komponen belajar:

a. Tujuan, misi, atau sumber belajar

b. Bentuk, format, atau keadaan fisik belajar

c. Pesan yang dibawa oleh sumber belajar

d. Tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakain sumber

2. Faktor-faktor yg berpengaruh kpd Sumber belajar

a. Perkembangan teknologi

b. Nilai-nilai budaya setempat

c. Keadaan ekonomi pada umumnya

d. Keadaan pemakai



3. Memilih Sumber Belajar

a. Kriteria umum

 Ekonomis

 Praktis dan sederhana

 Mudah diperoleh

 Bersifat fleksibel

 Komponen-komponenta sesuai dengan tujuan

b. Kriteria Berdasarkan Tujuan

 Sumber belajar guna memotivasi

 Sumber-sumber belajar untuk tujuan pengajaran

 Sumber belajar untuk penelitian

 Sumber belajar untu pemecahan masalah

 Sumber belajar untuk prestasi

4. Memanfaatkan Sumber Belajar

Ada beberapa syarat yang perlu diketahui pendidik/guru dalam memanfaatkan
berbagai sumber belajar, yaitu:

 Tujian instruksional hendaknya dijadikn pedoman dalam memilih sumber belajar

 Pokok-pokok bahasan yang menjelaskan analisis isi pelajaran yang akan disajikan
kepada siswa

 Pemilihan strategi, metode pengajaran yang sesuai dengan materi pelajaran

 Sumber-sumber belajar yang dirancang berupa media instruksional dan bahan tertulis
yang tidak dirancang

 Pengaturan waktu sesuai dengan luas pokok bahasan yang akan disampaikan kepada
siswa

 Evaluasi yakni bentuk evaluasi yang akan digunakan

Langkah-langkah yang dipakai untuk mempersiapkan pengajaran:

Langkah  1: merumuskan TIK

Langkah 2: dalam TIK disebutkan secara jelas domain apa saja yang terkandung
didalamnya

Langkah  3: meyusun pokok bahasan berdasarkan langkah 1 dan 2



Langkah 4: semakin terinci dan jelas kita menjabarkan pokok bahasan sampai
beberapa tingkat, akan semakin jelas pula dalam memilih sumber-sumber belajar yang
tepat

Langkah 5: memilih kegiatan belajar mengajar, berarti menetukan wahana yang dapat
mengarntarkan pesan kepada siswa

Langkah 6: dalam memilih metode inquiry, yaitu diskusi, eksperimen, darmawisata,
simulasi, kerja kelompok, dll

Langkah 7: bilamana memilih pelbagai metode yang kelompok dalam strategi
expsitory, apakah akan menggunakan sumber-sumber belajar tertulis atau tidak
tertulis

Bab VI

Pendekatn Sistem Dalam Teknologi Pengajaran

1. Model Pengembangan Sistem Pengajaran

Model PPSI

I. perumusan Tujuan

 menggunakan istilah yg operasional

 Berbentuk hasil belajar

 Berbentuk tingkahlaku

 Hanya ada satu tingkahlaku

II. Pengembangan alat evaluasi

 Evaluasi menentukan jenis tes yg akan dugunakan untuk menilai tercapai tdknya
tujuan

 Menyusun (item soal) untukmenilai masing-masing tujuan

III. Kegiatan belajar

 Merumuskan semua kemungkinan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan

 Menetapkan kegiatan belajar yang tidak perlu untuk ditempuh

 Menetapkan kegiatan yang akan ditempuh

IV. Pengembangan program kegiatan



 Merumuskan meteri pelajaran

 Menetapkan metode yang dipakai

 Memilih alat pelajaran dan sumber yg dipakai

V. Pelaksanaan

 Mengadakan prates

 Menyampaikan materi pelajaran

 perbaikan

Model Gerlach dan Ely

Model ini digunakan untuk menyusun perencanaan pengajaran dengan menggunakan
sepuluh komponen yg hrs trdpt didlm proses belajar mengajar. Komponen2 tersebut
adh:

1) Perumusan tujuan instrusional secara spesifik

2) Pemilihan materi dan isi pelajaran

3) Penilaian perlaku awal siswa

4) Penetuan strategi yang dipergunakan oleh guru

5) Penorganisasian para siswa ke dlm kelompok

6) Pengadaan waktu

7) Penyediaan ruang belajar atau kelas

8) Penyediaan sumber belaja yang tepat

9) Penilaian penampilan siswa

10) Penganalisisan umpan balik

Model Bela H. Banathy

Model ini ditujukan bagi para pengembang sistem instruksional. Urutan dan langkah
dlm model ini, yaitu:

 Langakah 1: merumuskan TIK, yaitu pernyataan mengenai kemampuan yag
diharapkandari para siswa dlm btk perilaku tertentu sesudah mereka mengikutu
program pengajaran

 Langkah 2: mengembangkan tes berdasarkan tujuan yang dikehendaki



 Langkah 3: menganalisis dan merumuskan kegiatan belajar setelah merumuskan TIK
dan mengembangkan alat evaluasi

 Langkah 4: merancang sistem pengajaran

 Langkah 5: melaksanakan dan mengimplementasikan dan mengontrol kualitas hasil

 Langkah 6: mengadakan perbaikan berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dari
evaluasi

Model Jerold E. Kemp

Model ini merupakan sistem pengajaran yang sederhana yang terdiri dari 8 langkah, al:

 Langkah 1: mermuskan TIK

 Langkah 2: menganalisis karakteristik siswa

 Langkah 3: merumuskan TIK, spesifik, operasional, dan terukur

 Langkah 4: menetukan bahan pengajaran sesuai dengan TIK yang telah dirumuskan

 Langkah 5: menentuka prates untuk mengetahui sejauh mana para siswa tlh
memenuhi prasyarat belajar yg dituntut untuk mengikuti program

 Langakah 6: menentukan SBM dan sumber bljr sesuai dgn TIK

 Langkah 7: mengkoordinasi sarana penunjang yg diperlukan meliputi biaya, fasilitas,
peralatan, waktu dan tenaga

 Langkah 8: mengadaka evaluasi guna mengontrol dan mengkaji keberhasilan program
pengajaran scr keseluruhan

Model IDI (Instructional Develpoment Institute)

Pengembangan sistem instruksional model IDI ini terdiri dari 3 tahapan besar, yaitu:
merumuskan/define, mengembangkan/develop, menilai/evaluate. Setiap tahapan terbagi
dalam tiga fungsi sehingga seluruhnya menjadi 9 fungsi:

 Fungsi 1: mengidentifikasikan masalah dengan cara menilai kebutuhan

 Fungsi 2: menganalisis keadaan

 Fungsi 3: mengatur pengelolaan berbagai tugas, tanggung jawab serta waktu

 Fungsi 4: mengidentifikasikan TIK yang hendak dicapai

 Fungsi 5: menetukan metode instruksional sebagai upaya untuk mencapai TIK

 Fungsi 6: menyususn protipe program instruksional kepada beberapa orang rekan
sebagai sampel

 Fungsi 7: mengadakan uji coba protipe dari protipe program instruksional



 Fungsi 8: menganalisis hasil uji coba dari protipe program intruksional

 Fungsi 9: pelaksanaan atau implementasi bilamana menurut hasil uji coba, protipe
program instruksional sudah memadai atau telah diperbaiki

2. Contoh penggunaan sistem pengajaran

Bidang Studi : Teknologi Pengajaran
Mata Pelajaran : Media Visual Yang Diproyeksikan
Pokok Bahasan : Overhead Projektor
Tujuan Umum : Siswa Siap Mempergunakan OHP

3. Pengaruh Teknologi Pengajaran terhadap Pola-pola Mengajar

A. Pola Pengajaran Traditional:

• TUJUAN

• PENETAPAN ISI DAN METODE

• GURU

• SISWA

B. Pola Pengajaran Dibantu Media

• TUJUAN

• PENETAPAN ISI DAN METODE

• GURU dgn MEDIA

• SISWA

Bab VII

Pengajaran Individual

Pengajaran individual merupaka suatu upaya untuk memberikan kesempatan kepada siswa
agar dapat belajar sesuai dengan kebetuhsn, kemampuan, kecepatan dan caranya sendri.
Tujuan utama pengajaraan individual adalah agar siswa dapat belajar secara optimal serta
mencapai tingkat penguasaan bahan pelajaran yang dipelajarinya. Perbedaan-perbedaan
individual dapat kita lihat antara lain dlm:

 Perkembanga intelektual



 Kemampuan berbahasa

 Latar belakang pengalaman

 Gaya belajar

 Bakat dan minat

 kepribadian

Untuk melaksanakan bentuk pengajaran individual perlu memperhatikan 3 hal:

 Ada beberapa mata pelajaran yang sukar diindividualisasikan

 Ada beberapa mata pelajaran yang sebaiknya tidak diindividualisasikan

 Bentuk pengajaran individual sukar dilaksanakan di sekolah dasar

3 model pengajaran individual yang dapat diimplementasikan di sekolah-sekolah:

 Model tingkahlaku

 Model pengalaman

 Gabungan antara tingkahlaku dan pengalaman

Untuk melaksanakan model pengajaran individual itu diperlukan langkah-langkah sebagai
berikut:

 Memilih model pengajaran individual yang disukai

 Memilih strategi belajar yang dikehendaki

 Tentukan apa yang akan diindividualisasikan

 Susunlah strategi pengolaannya

1. Pengajaran dengan Mesin

Seorang ahli ilmu jiwa Amerika, Pressey, pada tahun 1926 memperkenalkan mesin kecil
untuk mengetes kecerdasan seseorang dalam bentuk pilihan berganda yang disajikan butir
demi butir.  Pada tahun 1954 sebuah artikel dikeluarkan oleh hardvard Education Review
mencetuskan gerakan baru dibidang pendidikan artikel itu berjudul “The Science of Learning
and the art of Teaching” karya B. F. Skinner, sorg ahli ilmu jiwa. Konsep baru itu kemudian
dituangkan ke dlm pengajaran berprogram sejalan dgn timbulnya perhatian kpd mesin
pengajaran karya Pressey.



Dalam hubungan ini ada beberapa karakteristik tertentu, misalnya:

 Mengembangkan pengetahuan siswa dengan cepat berdasarkan jawaban-jawaban
yang diberikan

 Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba dan mencoba lagi sampai
diperoleh jawaban yang benar.

 Mencegah siswa meneruskan pelajarannya sebelum jawaban yang betul diperoleh.

 Melengkapi jawaban yang benar sebelum maju ke pertanyaan atau soal berikutnya
berdasarkan pemahaman terakhir siswa

 Mempertunjukkan jumlah jawaban yang tidak benar mendahului jawaban yang benar

 Memungkinkan siswa maju menurut kesempatan belajar masing-masing

2. Pengajaran berprogram

Pengajaran berprogram mengandung 2 macam perangkat, yaitu:

 Perangkat keras/hardware (berupa teaching maschine komputer, simulator, dll)

 Perangkat lunak/software (berupa pengajaran berprogram, modul buku paket, sistem
kartu, dsb)

3. Sistem Pengajaran dengan Modul

Modul merupakan suatu unit program pengajaran yang disusun dalam bentuk tertentu untuk
keperluan belajar. Menurut makna istilah asalnya modul adalah alat ukur yang lengkap,
merupakan unit yang dapat berfungsi secara mandiri, terpisah tetapi juga dapat berfungsi
sebagai kesatuan dari seluruh unit lainnya.

Menurut BP3K Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, modul didefenisikan sebagai satu
unit program belajar-mengajar terkecil yang secara menggariskan:

 Tujuan instruksional yang akan dicapai

 Topik yang akan dijadikan dasar proses belajar-mengjar

 Pokok-pokok materi yang dipelajari

 Kedudukan dan fungsi modul dalam kesatuan program yang lebih luas

 Peranan guru dalam proses belajar-mengajar

 Alat-alat dan sumber yang akan digunakan

 Kegiatan belajar yang harus dilakukan dan dihayati murid secara berurutan



 Lembaran kerja yang harus diisi oleh siswa

 Program evaluasi yang akan dilaksanakan

Tujuan Pengajaran Dengan Modul

Agar tujuan pendidikan bisa dicapai secara efektif dan efisien.

• Menulis modul:

1. Menyusun kerangka modul

2. Menulis program secara rinci

• Komponen-komponen modul:

1. Pedoman guru

2. Lembaran kegiatan siswa

3. Lembaran kerja

4. Kunci lembaran kerja

5. Lembaran tes

6. Kunci lembaran tes

• Evaluasi :

Sistem modul lebih mementingkan kualitas dalam penguasaan bahan pelajaran. Paling tidak
80% dari tujuan harus dikuasai.

Peranan guru dalam pengajaran dengan modul

Peranan guru dalam sistem pengajaran dengan modul bukan sebagai penyampai informasi,
melainkan sebagai pengolah kelas, yaitu:

a. Pada saat dimuainya memakai modul

b. Pada saat berlangsungnya proses belajar

c. Pada saat siswa selesai mengerjakan seluruh lembar kegiatan siswa dan lembar kerja

d. Pada saat siswa menyelesaikan lembaran tes

4. Peranan komputer dalam pendidikan

Individualisasi Dalam Pendidikan

Kentungan Komputer



Keterbatasan Komputer

Pengajaran Dengan Bantuan Komputer (CAI)

Bab VIII

Evaluasi Pengajaran

Aspek penting lainnya dalam teknologi pengajaran adalah evaluasi atau penilaian. Evaluasi
atau penilaian dalam pengajaran tidak semata-mata dilakukan terhadap hasil belajar tetapi j
harus dilakukan dalam pengajaran itu sendiri.

1. Evaluasi proses Pengajaran

Evaluasi harus tidak terpisahkan dalam penyusunan dan pelaksanaan pengajaran. Evaluasi
proses bertujuan menilai kefektifan dan efisiensi kegiatan pengajaran sebagai bahan untuk
perbaikan dan penyempurnaan  program dan pelaksanaannya

2. Evaluasi Hasil Pengajaran

Penilaian hasil belajar bertujuan melihat kemampuan belajar para siswa dalam hal
penguasaan materi pelajaran yang telah dipelajarinya sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan.


