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Prakata 

 
roses  pembelajaran  dalam  dunia  pendidikan  harus 

senantiasa  diselaraskan  dengan  perkembangan  yang 

terjadi,  agar  tercapai  tujuan  yang  diharapkan. 

Berangkat  dari  pemikiran  tersebut,  maka  saya  menyusun 

sebuah  buku  yang  berjudul  Penerapan  Model  Pembelajaran 

Berprograma dalam Pembelajaran PKn. 

Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah dari Allah SWT 

saya  dapat  menyelesaikan  penyusunan  buku  ini,  sebagai 

bentuk  tanggung  jawab  seorang  pendidik.  Memberikan 

alternatif  pembelajaran  yang  mampu  meningkatkan 

kemampuan berpikir peserta didik. 

Ucapan  terima  kasih  saya  sampaikan  kepada  anak‐anak 

dan  istri tercinta yang dengan sabar mendampingi saya, baik 

sebagai istri, ibu dari anak‐anak, dan sahabat baik dalam suka 

maupun  duka.  Tidak  lupa  juga  saya  sampaikan  terima  kasih 

kepada pihak‐pihak terkait, di antaranya teman‐teman alumni 

Sagusabu  Siak,  tim  editor,  dan  tim  penerbit      yang  telah 

bersedia menerbitkan buku ini.  

Buku  ini  dapat  dibaca  oleh  guru,  mahasiswa,  maupun 

kalangan  umum.  Mudah‐mudahan  buku  Penerapan  Model 

Pembelajaran  Berprograma  dalam  Pembelajaran  PKn  bisa 

memberikan manfaat  dan memberikan  warna  dalam  dunia 

pendidikan.  Berharap  mempermudah  para  pendidik  dalam 

memberi pelajaran dan peserta didiknya lebih kreatif.  

Siak, 23 September 2019                          

                               PARJI, S.Pd., M.Pd. 
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Bab I 

Pendahuluan 

 
Latar Belakang 

Pendidikan  nasional  bertujuan  untuk  mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa  terhadap  Tuhan Yang Maha  Esa, berakhlak mulia, 

sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif, mandiri,  dan menjadi  warga 

negara  yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab. 

Mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional  tersebut  perlu 

adanya  suatu  wadah  yang  berfungsi  untuk  melaksanakan 

pendidikan tersebut, yaitu lembaga pendidikan.  

Lembaga  pendidikan  berperan  sebagai  perpanjangan 

tangan  untuk  mendidik  siswa  agar  mampu  meningkatkan 

kualitasnya,  baik  pengembangan  sikap,  pengetahuan, 

keterampilan,  dan  daya  cipta  yang  diperlukan  dalam 

menyesuaikan  diri  dengan  lingkungannya.  Pengembangan 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan tersebut harus mampu 

membantu  pertumbuhan  serta  perkembangan  siswa 

selanjutnya, baik dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi.  

Dikaitkan dengan peran  lembaga pendidikan  tersebut di 

atas, guru adalah orang yang mendapat tugas mengajar, yaitu 

memberikan  informasi  dan  menyampaikan  informasi.  Baik 

dengan  kata  maupun  kalimat  yang  diharapkan  dapat 

dimengerti  oleh  peserta  didiknya.  Oleh  sebab  itu  untuk 

menjadi  guru  tidak  mudah  dan  tidak  bisa  dilakukan  serta 
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merta oleh setiap insan, tetapi memerlukan berbagai kriteria, 

syarat‐syarat,  serta  karakter‐karakter  yang  mutlak  harus 

dimiliki oleh seorang guru. 

Muhammad Ali  (2002) menyatakan persyaratan menjadi 

guru,  antara  lain  a)  mampu  menguasai  materi;  b)  mampu 

menerapkan  prinsip‐prinsip  psikologi;  c)  mampu 

melaksanakan  proses  belajar  mengajar;  d)  mampu 

menyesuaikan diri dengan berbagai  situasi baru. Sedangkan 

James  Cooper  dalam  Sanjaya  (2008)  menyebutkan  bahwa 

setidaknya  ada empat  kompetensi  yang harus dikuasai oleh 

seorang  guru,  yaitu:  1)  mengetahui  pengetahuan  tentang 

belajar  dan  tingkah  laku  manusia;    2)  mengetahui 

pengetahuan dan menguasai bidang ilmu yang diampunya; 3) 

mempunyai  sikap  yang  tepat  tentang  diri  sendiri,  sekolah, 

teman  sejawat,  dan  bidang  studi  yang  diampunya;  dan  4) 

mempunyai keterampilan teknik mengajar.  

Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  idealnya 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru harus semaksimal 

mungkin,  yang  mampu  membawa  peserta  didik  lebih 

berkembang  dan  meningkat.  Baik  pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap sesuai dengan apa yang diharapkan 

dalam tujuan pendidikan nasional. 

Sebagai  salah  satu  komponen  dalam  proses  kegiatan 

belajar  mengajar  (KBM),  guru  memiliki  peranan  yang 

menentukan keberhasilan pembelajaran, karena fungsi utama 

guru  adalah  merancang,  mengelola,  dan  mengevaluasi 

pembelajaran. Guru  juga bertugas mengalihkan seperangkat 

pengetahuan  yang  terorganisasikan  sehingga  pengetahuan 

tersebut menjadi bagian dari pengetahuan siswa. 
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Kedudukan guru dalam kegiatan belajar mengajar sangat 

strategis dan sangat menentukan. Strategis karena guru yang 

menentukan  keluasan  dan  kedalaman  sebuah  materi 

pembelajaran.  Sedangkan  menentukan  karena  guru  yang 

memilah  dan  memilih  bahan  pelajaran  yang  akan  disajikan 

kepada  peserta  didik.  Salah  satu  faktor  yang memengaruhi 

guru  dalam  upaya  memperluas  dan  memperdalam  materi 

ialah  rancangan  pembelajaran  yang  aktif,  inovatif,  kreatif, 

efektif, dan menarik bagi peserta didik.  

Guru adalah salah satu komponen penentu  terwujudnya 

mutu  pendidikan  di  sekolah  khususnya.  Akan  berdampak 

pada  tinggi  rendahnya  kualitas  pendidikan.  Guru  yang 

memiliki  kinerja  baik  akan memiliki  kontribusi  yang  banyak 

bagi kemajuan peserta didiknya. Sebaliknya,  jika kinerja guru 

kurang  berkualitas,  kemajuan  yang  seharusnya  dicapai 

peserta  didik  juga  akan  terhambat.  Oleh  karena  itu,  wajar 

apabila  guru  dituntut  untuk  selalu  mengembangkan 

profesinya  secara  berkelanjutan  agar  benar‐benar  menjadi 

guru yang profesional. 

Sesuai  dengan  amanat  Peraturan  Menteri  Negara 

Pemberdayaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi 

Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan 

Angka Kreditnya, pengembangan  keprofesian berkelanjutan 

(PKB)  merupakan  salah  satu  unsur  utama yang  diberikan 

angka  kredit  untuk  kenaikan  pangkat/jabatan  fungsional 

guru. 

Berdasarkan  pengamatan  di  lapangan,  guru  jarang 

memanfaatkan  fungsi  tersebut  sebagai  sebuah  cara optimal 

dalam melakukan peran dan fungsinya sebagai seorang guru 
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profesional.  Kenyataan  di  lapangan,  masih  terjadi  kondisi 

pembelajaran  yang  terpusat  pada  guru  sehingga  suasana 

kelas  cenderung  kaku  dan  siswa  kurang  terbiasa 

menyampaikan  pendapat  dengan  temannya  atau  dalam 

proses  pembelajaran.  Di  samping  itu,  guru  tidak 

mengondisikan  siswa  untuk  berperan  aktif  dalam  proses 

pembelajaran. Artinya  guru  tidak memberikan  peluang  bagi 

siswa untuk berkembang secara mandiri melalui pengamatan 

(observation),  penemuan  (inquiry),  dan  proses  berpikir 

tingkat tinggi.  

Sebagai  perancang  pembelajaran,  tugas  yang  diemban 

guru  berada  pada  situasi  yang  sangat  rumit,  karena 

dihadapkan  pada  situasi  yang  di  luar  kontrolnya.  Misalnya 

tentang  cakupan  materi  pelajaran  yang  sudah  ditetapkan 

terlebih dahulu berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Belum 

lagi cakupan materi yang sangat kompleks. Hal  ini  jelas akan 

menyulitkan  bagi  guru  menyusun  secara  terstruktur  dan 

sitematis  berdasarkan  isi  dalam  kaitannya  dengan  tujuan 

pembelajaran.  Guru  hanya  berpeluang  untuk memanipulasi 

metode  dan  strategi  pembelajaran  agar  tujuan  yang  sudah 

ditetapkan dapat tercapai.  

Berdasarkan  permasalahan  tersebut  di  atas, maka  saya 

berinisiatif untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran 

melalui  sebuah  model  pembelajaran 

berprograma/terprogram.  Melalui  model  ini  diharapkan 

pembelajaran  lebih  efektif  dan  efisien  dalam  rangka 

meningkatkan hasil belajar siswa dan memberi peluang bagi 

siswa  lebih aktif untuk belajar mandiri. Secara teoritis model 
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ini  memiliki  keunggulan  dalam  mengatasi  berbagai 

permasalahan sebagaimana tersebut di atas. 

 

Dampak Terhadap Pembelajaran 

Buku  ini  ditulis  berdasarkan  hasil  penelitian  tindakan 

kelas dengan menerapkan model pembelajaran berprograma 

pada mata  pelajaran  PKn. Hasil  implementasi  pembelajaran 

dengan  model  pembelajaran  berprograma  ini  tentunya 

memiliki  dampak  pada  proses  pembelajaran  yang  terjadi  di 

dalam  kelas.  Di  mana  proses  pembelajaran  dengan  model 

berprograma  akan  berjalan  lebih  aktif,  kreatif,  inovatif,  dan 

menyenangkan.  Akhirnya  berdampak  langsung  dengan 

peningkatan  hasil  belajar  siswa  pada  materi  yang  telah 

diajarkan oleh guru. 

Praktiknya,  model  pembelajaran  berprograma,  siswa 

diajak untuk berlatih mandiri menguasai suatu permasalahan 

secara  tuntas  dengan  mengikuti  suatu  alur  yang  sudah 

ditentukan  oleh  guru.  Siswa  diajarkan  untuk  disiplin  dalam 

belajar  dan  tidak  dibenarkan  untuk mengambil  jalan  pintas 

dalam  menyelesaikan  suatu  persoalan.  Manakala  siswa 

tersebut  mengikuti  petunjuk  yang  telah  ditetapkan,  maka 

dengan  sendirinya  siswa  akan  mampu  memecahkan 

persoalan dalam suatu materi pembelajaran. 
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Bab II 

Hasil Belajar 

 
Pengertian Belajar 

Menurut  Kimble  yang  dikutib  Hergenhahn  Matthew, 

(2008: 2) belajar didefinisikan sebagai perubahan yang relatif 

permanen  di  dalam  potensi  behavioral  (behavioral 

potentiality)  yang  terjadi  sebagai  akibat  praktik  yang 

diperkuat (reinforced practice).  

Belajar diukur berdasarkan perubahan tingkah  laku yang 

diakibatkan oleh pengalaman. Paling sedikit ada  lima macam 

perilaku perubahan pengalaman, yaitu (a) perubahan tingkat 

emosional  yang  paling  primitif,  terjadi  akibat  pengalaman 

stimulus‐respon dari  lingkungan;  (b) belajar kontiguitas, dua 

peristiwa  yang  dipasangkan  pada  suatu waktu  tertentu;  (c) 

perilaku  manusia  dapat  ditimbulkan  akibat  pemberian 

reinforsemen (operant); (d) pengalaman belajar sebagai hasil 

observasi  manusia  dan  kejadian‐kejadian;  dan  (e)  proses 

mental atau kognisi dari hubungan‐hubungan esensial antara 

unsur‐unsur dalam situasi tertentu (Gagne dalam Ratna, 1991: 

12).  

Belajar  dianggap  sebagai  suatu  proses  perubahan 

perilaku  akibat  dari  pengalaman  dan  latihan  yang  didapat 

melalui interaksi terhadap lingkungan. Menurut Piaget dalam 

Dimyati  (2002)  menyatakan  bahwa  pengetahuan  dibentuk 

oleh individu yang melakukan interaksi terus menerus dengan 
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lingkungan,  sehingga  fungsi  intelek  semakin  berkembang. 

Sedangkan Hilgard  dalam  Sanjaya,  (2009:112)  learning  is  the 

process  by  which  an  activity  originates  or  changed  through 

training  procedury  (wether  in  the  laboratory  or  the  natural 

eviromment)  as  distinguished  from  changees  by  factors  not 

atribuable  to  training.  Bagi  Hilgard  belajar  itu  adalah  suatu 

proses  perubahan  melalui  prosedur  latihan  di  dalam 

laboratorium maupun di dalam lingkungan alamiah.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar bukanlah  sekadar 

mengumpulkan  pengetahuan,  akan  tetapi  proses  mental 

yang  terjadi  dalam  diri  seseorang  sehingga  menyebabkan 

adanya perubahan perilaku. Aktivitas mental tersebut terjadi 

akibat adanya interaksi individu dengan lingkungan alamiah. 

 

Hasil Belajar 

Salah  satu  cara  untuk  mengukur  keberhasilan  proses 

pembelajaran adalah mengetahui seberapa  jauh hasil belajar 

yang dicapai. Hasil belajar adalah  skor  yang diperoleh  siswa 

setelah  mengikuti  tes  hasil  belajar.  Tercapainya  tujuan 

pembelajaran  atau  hasil  pengajaran  itu  sangat  dipengaruhi 

oleh  bagaimana  aktivitas  siswa  di  dalam  belajar  (Sardiman, 

2006). 

Berkaitan dengan hasil belajar, Romizowski (1981) bahwa 

hasil belajar merupakan salah satu produk hasil kognitif dan 

afektif.  Menurut  Kingsley  dalam  Sudjana  (2006)  membagi 

tiga  macam  belajar  tersebut,  yakni  (a)  keterampilan  dan 

kebiasaan,  (b)  pengetahuan  dan  pengertian,  (c)  sikap  dan 

cita‐cita. Masing‐masing  jenis hasil belajar dapat diisi dengan 

bahan  yang  telah  ditetapkan  dalam  kurikulum.  Sudjono 
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(2007) menyatakan bahwa untuk mengetahui seberapa  jauh 

tingkat  pencapaian  atau  prestasi  belajar  yang  diraih  oleh 

siswa  dipergunakan  alat  atau  tes  prestasi  belajar  atau  tes 

hasil belajar yang biasa dikenal dengan istilah tes pencapaian 

(achievement test). 

Suharsimi  Arikunto  (1999)  menyatakan  bahwa  hasil 

belajar  dapat  dilihat  dari  dua  jenis,  yaitu  behavior  dan 

performance.  Dua  istilah  yang  menunjukan  sesuatu  yang 

dapat  diamati  oleh  orang  lain.  Sementara  Gagne  dalam 

Sudjana (2001: 22) membagi  lima katagori hasil belajar, yakni 

(a)  informasi verbal, (b) keterampilan  intelektual, (c) strategi 

kognitif, (d) sikap, dan (e) keterampilan motoris. 

Beberapa  uraian  tentang  hasil  belajar  yang  telah 

dikemukaan  di  atas  perlu  ditetapkan  bentuk  dan  jenis  tes 

yang akan digunakan sebagai tolak ukur terhadap pencapaian 

prestasi  belajar  yang mencakup  behavior  dan  performance. 

Sehubungan  dengan  penelitian  ini,  untuk  mengukur  hasil 

belajar  siswa  digunakan  jenis  tes  tertulis  yang  berbentuk 

pilihan  ganda  dengan  lima  option  alternatif  jawaban.  Tes 

tersebut  disusun  berdasarkan  indikator  pencapaian  hasil 

belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil belajar siswa 

dikatakan  meningkat  apabila  rata‐rata  nilai  yang  diperoleh 

oleh  siswa  lebih  besar  dari  perolehan  rata‐rata  hasil  belajar 

sebelumnya. 

Dari pendapat para ahli terdapat kesamaan bahwa belajar 

adalah  suatu  perubahan  tingkah  laku  dalam  diri  seseorang 

berkat  pengalaman  dari  latihan  yang  terjadi  secara  sadar, 

sehingga menimbulkan kecakapan atau perilaku baru dalam 
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diri  seseorang  untuk  menuju  ke  arah  perbaikan  dan 

kemajuan. 

Sementara  itu  hasil  belajar merupakan  hasil  dari  suatu 

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Melalui sisi guru, 

tindakan  belajar  diakhiri  dengan  proses  evaluasi  belajar. 

Sedangkan  dari  sisi  siswa,  hasil  belajar  merupakan 

berakhirnya  pengalaman  dan  puncak  proses  belajar.  Salah 

satu  upaya  mengukur  hasil  belajar  siswa  dilihat  dari  hasil 

belajar  siswa  itu  sendiri.  Bukti  dari  usaha  yang  dilakukan 

dalam kegiatan belajar dan proses belajar adalah hasil belajar 

yang biasa diukur melalui tes. 

 

Hasil Belajar PKn 

Pendidikan Kewarganegaran merupakan salah satu mata 

pelajaran  yang  diajarkan  di  semua  jenjang  pendidikan. 

Merupakan  salah  satu  mata  pelajaran  yang  memadukan 

konsep‐konsep dasar dari berbagai  ilmu  sosial  yang disusun 

melalui pendekatan pendidikan supaya bermakna bagi siswa 

dalam kehidupannya. PKn sebagai salah satu mata pelajaran 

yang  memiliki  muatan  dalam  pendidikan  moral  dan 

nasioalisme. Merupakan  sebuah mata  pelajaran  yang wajib 

mengambil bagian dalam proses pendidikan karakter melalui 

peran guru PKn.  

Menerapkan  metode  pengajaran  yang  tepat  dan 

didukung oleh semua jajaran personel di lembaga pendidikan 

tersebut,  berarti  guru  PKn  dapat mengambil  inisiatif  untuk 

menjadi  pendorong  berlangsungnya  program  pembelajaran 

karakter  tersebut. Sebagai output dari pembelajaran PKn  ini 

akan diperoleh generasi yang memiliki sumber daya manusia 
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yang  benar‐benar  berkualitas  sesuai  dengan  tujuan 

pendidikan nasional.  

Ilmu pengetahuan  yang dikembangkan dalam PKn  tidak 

terbatas  pada  pengembangan  sosial,  tetapi  lebih  kompleks 

yang  di  dalamnya  terdapat  sejumlah  ilmu  yang  akan 

memberikan  pengetahuan,  sikap,  dan  keterampilan  siswa. 

Tujuannya  untuk  diaplikasikan  dalam  kehidupan  sehari‐hari. 

Berdasarkan  pendapat  tersebut,  PKn  tidak  memaksakan 

siswa  pada  suatu  perkembangan  tertentu,  tetapi  sesuai 

dengan  bakat, minat,  kemampuan,  dan  lingkungan  tempat 

dia  berada  sehingga  pemahaman  siswa  terhadap  nilai‐nilai 

dari  PKn  dapat  dikembangkan  dan  diaplikasikan  dalam 

kehidupan sehari‐hari. 

PKn  sebagai  program  pengajaran  tidak  hanya 

menampilkan  sosok  program  dan  pola  KBM  yang  hanya 

mengacu pada aspek kognitif saja, melainkan secara utuh dan 

menyeluruh,  yakni mencakup aspek afektif dan psikomotor. 

Selain  aspek‐aspek  tersebut  PKn  juga  mengembangkan 

pendidikan nilai. Kemudian dari  segi  fungsinya, PKn  sebagai 

wahana  untuk  membentuk  warga  negara  yang  cerdas, 

terampil,  dan  berkarakter  yang  setia  kepada  bangsa  dan 

negara  Indonesia  dengan  merefleksikan  dirinya  dalam 

kebiasaan  berpikir  dan  bertindak  sesuai  dengan  amanat 

Pancasila dan UUD NRI 1945.  

Melalui  pembelajaran  PKn,  diharapkan  berbagai 

kemampuan  dapat  berkembang  pada  diri  siswa,  khususnya 

kemampuan  untuk  hidup  di  tengah‐tengah  lingkungan  atau 

masyarakat  tempat  tinggalnya.  Pengajaran  PKn  juga 

mengantarkan  siswa menjadi warga negara  yang baik,  yang 
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dapat berpikir kritis serta mewariskan nilai‐nilai budaya yang 

sesuai dengan norma‐norma agama dan negara.  

Jadi,  hasil  belajar  PKn  merupakan  kemampuan  siswa 

dalam  menguasai  materi  pokok  pembelajaran  PKn  setelah 

mengikuti pembelajaran secara periodik di dalam kelas yang 

dinyatakan  dalam  bentuk  nilai  dan  angka. Hasil  belajar  PKn 

yang  diharapkan  setiap  sekolah  adalah  hasil  belajar  yang 

mencapai  ketuntasan  belajar  PKn  siswa.  Ketuntasan  belajar 

tersebut dapat  dilihat dari  skor  hasil  belajar  yang  diperoleh 

siswa  setelah  mengikuti  proses  pembelajaran  PKn.  Siswa 

dikatakan  tuntas  apabila  skor  hasil  pembelajaran  PKn 

mencapai KKM. 

Berdasarkan penjelasan dari pendapat para ahli tersebut, 

jelaslah  bahwa  hasil  belajar  PKn  adalah  perubahan  yang 

terjadi  pada  diri  siswa  di  bidang  kognitif,  efektif,  dan 

psikomotor setelah menjalani proses pembelajaran PKn. Hasil 

belajar  PKn  dalam  hal  ini  adalah  skor  yang  diperoleh  oleh 

siswa  setelah  mengikuti  materi  pembelajaran  PKn  dengan 

menggunakan model pembelajaran berprograma. 
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Bab III 

Pembelajaran Berprograma 

 
Ide Dasar 

Ide  dasar  pembelajaran  dengan  model  pembelajaran 

berprograma berawal dari pembelajaran yang menggunakan 

permainan  kartu/bingkai  yang  berisi  suatu  petunjuk/arahan 

alur  pembelajaran.  Ternyata  siswa  lebih  tertarik  membaca 

mengikuti arahan yang terdapat pada kartu tersebut.  

Di  samping  itu  diawali  dengan  sejarah  ditemukannya 

mesin belajar oleh Pressey, di mana mesin ini ditujukan untuk 

menguji  kemampuan  atau  pengetahuan mahasiswa  dengan 

menggunakan tes objektif. Menjawab pertanyaan mahasiswa 

harus  menekan  salah  satu  tombol  sesuai  dengan  jawaban 

yang  dianggap  benar.  Bila  jawaban  benar, mesin  bergerak 

kemudian  mengeluarkan  pertanyaan  baru,  tetapi  bila 

jawaban  salah,  mesin  akan  tetap  diam  sampai  mahasiswa 

memberi jawaban benar.  

Atas hal  tersebut, maka menginspirasi untuk diterapkan 

model pembelajaran berprograma, di mana siswa diberi soal‐

soal  pilihan  ganda  yang  berhubungan  dengan  materi  ajar. 

Apabila  jawaban  benar,  maka  siswa  bisa  melanjutkan  soal 

berikutnya  dan  apabila  salah,  maka  siswa  harus  taat  pada 

petunjuk  yang  sudah  dikondisikan  oleh  guru.  Siswa  diberi 

keleluasaan  dan  kebebasan  untuk  menyelesaikan 

permasalahan sesuai dengan kemampuannya. 
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Pembelajaran Berprograma 

Pembelajaran adalah suatu upaya untuk mencapai tujuan 

yang berpusat pada  siswa dengan mengoptimalkan  fasilitas 

yang  tersedia.  Menurut  Gagne  yang  dikutip  Wina  Sanjaya 

(2008:  213), mengatakan  bahwa  intruction  is  a  set  of  event 

that  effect  learners  is  such  a way  that  learning  is  facilitated. 

Peran guru adalah merancang dan mengaransemen berbagai 

sumber dan fasilitas yang tersedia.  

Model  pembelajaran  berprograma menggunakan  bahan 

pengajaran  yang  disiapkan  secara  khusus,  di  mana  isi 

pengajaran  dipecah‐pecah  menjadi  langkah‐langkah  kecil. 

Kemudian  diurut  dengan  cermat,  diarahkan  untuk 

mengurangi  kesalahan,  dan  diikuti  dengan  umpan  balik 

segera (Martinis Yamin, 2009: 82).  

Menurut  Abdul  Gafur  (1989),  metode  pembelajaran 

berprograma  adalah  kegiatan belajar  setahap demi  setahap 

sesuai  dengan  kecepatan  dan  kesempatan  siswa,  di  mana 

siswa  memberi  respon  terhadap  stimulus  yang  diberikan 

kepadanya.  Siswa  segera  mendapatkan  pengetahuan 

mengenai benar atau tidaknya respon yang ia berikan. 

Jadi pada pembelajaran berprograma, peran dan keahlian 

guru  sangat  diperlukan  dalam menyusun  program.  Apabila 

program baik, maka hasil yang diperoleh akan baik. Program 

yang  baik  adalah  program  yang  dipilih,  disusun,  dan 

dipersiapkan dengan teliti menuju tujuan pendidikan tertentu 

yang  telah  ditetapkan.  Langkah‐langkah  diatur  sedemikian 

rupa  sehingga  banyak  harapan  siswa  dapat  mengerjakan 

dengan  baik.  Bila  jawaban  salah, maka  kesalahan  tersebut 

segera  dapat  diperbaiki  sehingga  diperoleh  jawaban  yang 
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benar. Siswa yang pandai dapat menyelesaikan dalam waktu 

yang  singkat  bila  dibandingkan  dengan  anak  yang  kurang 

pandai.  

Pelaksanaannya,  pembelajaran  berprograma  terdapat 

dua pola, yaitu: 

a. Program Linear (Segaris) 

Dikatakan linear karena dapat menarik sebuah garis lurus 

mulai dari bingkai pertama sampai bingkai terakhir. Pola 

dalam  program  linear  dapat  dilihat  pada  gambar  di 

bawah ini. 

 

 

 
Gambar Program Linear (Segaris) 

 

Dalam pola ini, setiap kotak merupakan bingkai dan siswa 

menyelesaikan  isi  suatu  program  yang  terdiri  atas 

sejumlah mata rantai yang telah diurutkan dalam urutan 

yang pasti.  Tidak berubah‐ubah  seolah  siswa disalurkan 

melalui  jalan  yang  lurus  tanpa  berbelok‐belok.  Jika 

jawaban  yang  dibuat  betul,  maka  siswa  akan  maju  ke 

Bingkai 1 

Bingkai 2 

Bingkai 3 

Bingkai 4 
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bingkai berikutnya. Namun, jika jawaban salah maka akan 

ada  keterangan  yang  membimbing  jawaban  siswa  ke 

arah yang benar. 

b. Program Bercabang 

Program  bercabang  adalah  pola  penyusunan  program 

lebih  bervariasi  sehingga  hubungan  stimulus.  Respon 

akan  lebih banyak  terjadi. Pada program  ini  siswa  akan 

terus  mengerjakan  bingkai  sampai  ia  melakukan  suatu 

kesalahan  pada  salah  satu  bingkai.  Jika  hal  ini  terjadi, 

siswa  dapat  mengerjakan  bingkai  lainnya  yang 

menyuruhnya untuk mengerjakan bingkai lain yang berisi 

keterangan‐keterangan  yang  menjelaskan  kesalahan 

yang dibuatnya pada bingkai yang baru ditinggalkan.  

Adapun  langkah‐langkah  dari  pelaksanaan  pola 

bercabang adalah: 

1) Siswa  mengerjakan  bingkai  pertama  dan  betul 

mengisinya,  maka  ada  komentar  pada  bingkai  yang 

menyatakan jawaban betul. 

2) Kemudian  siswa mengisi  bingkai  kedua.  Jika  ternyata 

bingkai  kedua  salah  dijawabnya,  maka  ada  petunjuk 

dalam bagian jawaban yang mempersilakan siswa untuk 

mengerjakan bingkai 2A sebelum melangkah ke bingkai 

3. 

3) Jika  bingkai  2A  benar  dijawab  siswa,  maka  ia  harus 

kembali  mengerjakan  bingkai  2  sampai  benar  baru 

dilanjutkan  dengan  mengerjakan  bingkai  3  dan 

seterusnya.  
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Gambar Program Bercabang 

 

Langkah‐langkah  di  sini  lebih  bervariasi  daripada  pola 

linear  serta  diikuti  oleh  jawaban  berganda.  Setelah memilih 

salah  satu  jawaban,  siswa  disuruh  memeriksa  jawaban 

tersebut  pada  bingkai  yang  ditempuh.  Jika  jawaban  benar, 

maka  siswa  akan  lansung  diberi  stimulus  yang  baru.  Bila 

jawaban  salah  akan  diberi  penjelasan  tentang  sebab  dari 

kesalahan.  Kemudian  siswa  akan  memperbaiki  jawabannya 

lalu kembali ke stimulus sebelumnya atau dialihkan ke cabang 

yang lain agar lebih mudah memeroleh jawaban yang tepat. 

Agar  lebih  jelas, berikut  adalah gambaran pembelajaran 

berprograma  pola  bercabang  menurut  Djajadisastra  dalam 

Nasution (1994). 

 

 

 

 

 

 

 

Bingkai 1 

Bingkai 2 

Bingkai 3A Bingkai 3 

Bingkai 2A 
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Djajadisastra dalam Nasution  (1994) mengatakan bahwa 

keuntungan  yang  dapat  diperoleh  dari  pola  bercabang  ini 

selain  dapat  menanamkan  konsep‐konsep  secara  benar, 

menciptakan  seringnya  hubungan  stimulus‐respon.  Juga 

dapat melatih kemampuan intelegensi siswa. 

 

Langkah‐Langkah  Pembelajaran Berprograma 

Adapun  langkah‐langkah  penyusunan  pembelajaran 

berprograma secara umun menurut Wijaya (1992) adalah 

a) Merumuskan tujuan instruksional. 

b) Merumuskan alat evaluasi. 

Keterangan 

.......................... 

.......................... 

(Disini diberikan sejumlah informasi/keterangan 

mengenai masalah tertentu terkadang sampai satu 

halaman) .......................... 

Kemudian diajukan pertanyaan yang dijawab 

berdasarkan tes pilihan ganda dengan empat alternatif 

disertai petunjuk halaman. 

1) ...................................... (lihat bingkai .......................) 

2) ...................................... (lihat bingkai .......................) 

3) ...................................... (lihat bingkai .......................) 

4) ...................................... (lihat bingkai .......................) 



 Penerapan Model Pembelajaran Berprograma | 19 

c) Menyusun  bahan  pelajaran  secara  logis  dan 

sistematis,  relevan  dengan  tujuan  yang  hendak 

dicapai. 

d) Menulis  bahan  terprogram  berdasarkan  urutan 

bahan  seperti  yang  telah  tersusun  pada  langkah 

ketiga. 

e) Mencoba dan merevisi program. 

 

Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Berprograma 

Menurut  Djajadisastra  (1985)  kelebihan  dari  metode 

berprograma adalah sebagai berikut, 

a. Program  dipilih dan disusun  dengan  baik, diperiksa 

dengan  teliti  menuju  tujuan  pendidikan  tertentu, 

sesuai dengan yang ditetapkan. 

b. Setiap  siswa  mengikuti  kegiatan  belajar  dengan 

tekun  sesuai  dengan  kemampuannya,  karena  tiap 

siswa menghadapi programnya masing‐masing. 

c. Kemajuan  individual  lebih  terjamin  karena  setiap 

siswa  menyelesaikan  programnya  sesuai  dengan 

kemampuannya masing‐masing. 

d. Guru dapat lebih mencurahkan perhatiannya kepada 

siswa  yang  menurut  penilaiannya  harus  dibantu. 

Siswa  yang  cerdas  diberi  kesempatan  untuk  maju 

dengan kemampuannnya sendiri. 

e. Karena program untuk  satu  kelas  sama, maka hasil 

belajar siswa dapat dinilai lebih objektif. 

Sedangkan  kelemahan  metode  berprograma 

menurut Djajadisastra (1985)  adalah sebagai berikut, 

a. Sulit sekali menyusun program yang tepat. 
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b. Kesulitan  dalam  penggunan  bahasa  atau  istilah 

mempersulit penyusunan suatu program. 

c. Hanya  dapat  dikerjakan  dengan  baik,  jika  siswa 

memegang  teguh  disiplin,  yaitu  tidak  akan melihat 

jawabannya  terlebih  dahulu  sebelum  selesai 

menjawab bingkai tersebut. 

d. Dapat  menimbulkan  sikap  asal  menjawab  saja, 

karena siswa mengetahui  jawaban yang benar telah 

ada. 

e. Biaya mahal karena program harus diperbanyak. 

Ciri‐ciri  pembelajaran  berprograma  adalah  a)  bahan 

dipecah‐pecah menjadi unit‐unit bagian kecil; b) terdapat soal 

tertentu  pada  setiap  unit;  c)  tiap‐tiap  unit  memberikan 

kepada  siswa  untuk merespon; d)  terdapat  ketentuan  yang 

segera  apakah  murid‐murid  merespon  dengan  benar  atau 

salah.  Jika  respon  itu  salah,  siswa  segera  dapat 

membetulkannya  sendiri;  dan  e)  unit  disusun  dari  yang 

sederhana  ke  arah  yang  lebih  kompleks,  sehingga  mudah 

ditangkap dan dipelajari (Swara: 1984). 

Dari dua pola yang  telah dijelaskan dalam buku  ini, saya 

hanya menggunakan program bercabang. Hal  ini mengingat 

kelebihan  dan  kekurangan  dari  masing‐masing  pola  dan 

penyesuaiannya terhadap proses belajar.  

 

Rancangan Pembelajaran 

Ranacangan  pembelajaran  dengan model  pembelajaran 

berprograma ini meliputi, Tahap pertama: 

a. Menetapkan  standar  kompetensi  dan  indikator 

pembelajaran. 
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b. Menetapkan tujuan pembelajaran. 

c. Membuat  Silabus,  Rencana  Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). 

d. Menyusun bahan ajar berprograma. 

Tahap kedua: Bingkai 1 

Guru membuat  petunjuk,  arahan,  atau  alur  yang  harus 

ditaati oleh  siswa, agar  siswa  lebih cepat memahami materi 

yang akan dikuasai dalam proses pembelajaran. Petunjuk  ini 

harus  betul‐betul  dimengerti/dipahami  oleh  siswa  sebelum 

melanjutkan  pada  langkah  berikutnya.  Ibarat  berobat  ke 

dokter adalah petunjuk cara minum obat, agar supaya cepat 

sembuh.  

Berikut  adalah  contoh  bahan  ajar  model  pembelajaran 

berprograma pada mata pelajaran PKn di kelas 6. 

MODEL BAHAN AJAR PEMBELAJARAN BERPROGRAMA 

Kompetensi  Dasar      :  Mensdeskripsikan  lembaga‐lembaga 

negara  sesuai  UUD  1945  hasil 

amandemen 

Pokok Bahasan  : Lembaga‐lembaga negara sesuai UUD 

1945 Hasil amandemen 

Sub Pokok Bahasan: Lembaga‐lembaga tinggi negara 

Kelas/Semester  : 6 /1 

 

Pada  pembelajaran  terprogram  ini  Anda  diarahkan  pada 

kegiatan  yang  sudah  ada  petunjuknya.  Anda  harus  taat 

mengikuti  alur  yang  telah  dianjurkan,  supaya  Anda  cepat 

memahami materi pembelajaran  ini.  Ibarat orang  sakit  yang 

berobat  ke  dokter  setelah  diberi  obat  dari  dokter,  pasien 

harus  patuh  dan  taat  terhadap  aturan  minum  obat  dari 

B.1 
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dokter. Jikalau sakitnya ingin cepat sembuh.  

Dalam pembelajaran terprogram, tiap halaman berisi bingkai 

yang diberi nomor urut. Anda dipersilakan membaca bingkai‐

bingkai  tersebut.  Kemudian  melaksanakan  petunjuk  yang 

diberikan.  

Sekarang Anda dipersilakan membaca bingkai 2 (B.2) 

Tahap ketiga: Guru Membuat Bahar Ajar pada Bingkai 2 

Bingkai ini berisi penjelasan singkat materi pembelajaran. 

Kemudian  disajikan  pertanyaan  dalam  bentuk  tes  objektif. 

Siswa  dianjurkan memilih  salah  satu  pilihan  jawaban  a,  b,  c 

dan  d.  Setiap  option  pilihan  ada  petunjuk  untuk  menuju 

bingkai  yang  telah  ditentukan.  Jika  siswa menjawab  benar, 

maka  siswa  bisa melanjutkan  soal  berikutnya  pada  bingkai 

yang  telah ditentukan. Akan  tetapi  jika  jawaban siswa salah, 

maka  pada  bingkai  tersebut  terdapat  penjelasan  tentang 

sebab  dari  kesalahan.  Kemudian  siswa  akan  memperbaiki 

jawabannya lalu kembali ke stimulus atau bingkai sebelumnya 

agar lebih mudah memeroleh jawaban yang tepat.  

Berikut  ini  adalah  bingkai  B2  dan  bingkai  lainnya  yang 

membahas  pokok  materi  pembelajaran  dalam  bentuk 

pertanyaan  dan  pembahasannya  diuraikan  dalam  setiap 

bingkai. 

 

Sebelum  perubahan UUD  1945  kita mengenal MPR  sebagai 

lembaga  tertinggi negara.  Sedangkan  lembaga  tinggi  terdiri 

dari DPR, Presiden, DPA, MA, dan BPK. Akan  tetapi  setelah 

perubahan UUD 1945,  lembaga‐lembaga negara di  Indonesia 

memiliki  kedudukan  yang  sama/sejajar,  yaitu  Majelis 

Permusyawaratan  Rakyar  (MPR),  Presiden,  Dewan 

B.2 
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Perwakilan Rakyat  (DPR), Dewan Perwakilan Daerah  (DPD), 

Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK), Mahkamah Agung  (MA), 

Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).  

Sebagai  latihan,  pilihlah  jawaban  yang  tepat  pada  susunan 

lembaga negara di bawah  ini. Pada susunan  lembaga negara 

setelah diamandemen, kedudukan MPR sebagai ..... 

a. Sebagai  lembaga  tertinggi ………………………  lihat  ke 

bingkai 3 a 

b. Sebagai  lembaga  hukum         …………….………  lihat  ke 

bingkai 3 b 

c. Sebagai  lembaga  pemeriksa  keuangan  ............  lihat  ke 

bingkai 3 c 

d. Sebagai  lembaga  tinggi ……………….…..…….  lihat  ke 

bingkai 4 

 

 

Jawaban Anda (a) sebagai lembaga tertinggi. 

Anda  kurang  memahami  susunan  lembaga  negara  setelah 

diamandemen,  bahwa  tidak  ada  lembaga  tertinggi  negara. 

Artinya MPR,  DPR,  Presiden,  BPK, MA, MK,  dan  KY  adalah 

sebagai  lembaga  tinggi  negara  dan mempunyai  kedudukan 

yang sama/sejajar. 

Silakan  Anda  kembali  ke  bingkai  2  untuk memilih  jawaban 

yang paling tepat. 

 

 

Jawaban Anda (b) sebagai lembaga hukum. 

Anda  belum  memahami  tugas  dan  wewenang  lembaga 

negara.  Bahwa  lembaga  negara  yang  berwenang  di  bidang 

B.3 a 

B.3 b 
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hukum adalah MA, MK, dan KY. 

Silakan  Anda  kembali  ke  bingkai  2  untuk memilih  jawaban 

yang paling tepat. 

 

Jawaban Anda (c) sebagai lembaga pemerika keuangan. 

Anda  masih  belum  memahami  lembaga  negara  yang 

mempunyai  wewenang  mengelola  keuangan  negara  dan 

lembaga  tinggi  tersebut  adalah  BPK  (Badan  Pemeriksa 

Keuangan). 

Coba  Anda  kembali  ke  bingkai  2  untuk  menjawab  dengan 

tepat. 

 

 

 

Jawaban Anda (d) sebagai lembaga tinggi. 

Jawaban Anda sudah tepat. 

Sekarang  perhatikan    keanggotaan    MPR,  tugas  dan 

kewenangannya.  MPR  adalah  lembaga  negara  yang 

sejajar  dengan  lembaga  negara  lainnya  yang  memiliki 

wewenang,  antara  lain  1) melantik  presiden  dan wakil 

presiden  dan  tidak memilihnya  karena  presiden  dipilih 

oleh rakyat langsung melalui pemilu; 2) menetapkan dan 

mengubah UUD 1945.  

 

Ketika  menjalankan  tugasnya,  MPR  memiliki  hak 

mengajukan  usul  perubahan  terhadap  UUD  1945, 

menentukan  sikap  pilihan  dalam  pengambilan 

keputusan,  hak  memilih  dan  dipilih.  MPR  bersidang 

sedikitnya  sekali  dalam  lima  tahun  di  ibu  kota  negara. 

B.3 c 

B.4 
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Menurut pasal 2 ayat (1) dan (2), susunan keanggotaan 

MPR terdiri dari atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

Nah  sekarang,  coba  jawablah  pertanyaan  ini.  Anggota 

MPR merupakan  gabungan  dari  dua  lembaga  negara, 

yaitu: 

a. DPR dan MK ………………...…… lihat ke bingkai 

4 a 

b. MK dan KY    ……………...……… lihat ke bingkai 

4 b 

c. DPR dan DPD .............................. lihat ke bingkai 5 

d. DPD dan MA ……………… .……. lihat ke bingkai 

4c 

 

 

Jawaban Anda (a) DPR dan MK. 

Anda belum memahami keanggotaan MPR seperti yang 

diatur  dalam  pasal  2  ayat  (1)  UUD  1945  bahwa  MPR 

terdiri  dari  anggota DPR  dan DPD  yang  dipilih melalui 

pemilu.  Coba  kembali  lagi  ke  bingkai  4  untuk memilih 

jawaban yang tepat. 

 

 

Jawaban Anda (b) MK dan KY. 

Anda  perhatikan  bahwa  MK  adalah  lembaga  negara 

yang  berwenang  di  bidang  hukum  yang  tugasnya 

mengadili perselisihan hasil pemilu dan bukan anggota 

MPR. 

Silakan  Anda  kembali  ke  bingkai  4  untuk  memilih 

B.4 a 

B.4 b 
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jawaban yang paling tepat. 

 

 

Jawaban Anda (d)  DPD dan MA. 

MA adalah  lembaga negara yang berwenang di bidang 

hukum  yang  tugasnya  mengadili  suatu  perkara  di 

pengadilan dan bukan anggota MPR. 

Coba Anda kembali ke bingkai 4 untuk memilih jawaban 

dengan tepat 

 

 

Jawaban Anda (c) DPR dan DPD. 

Jawaban Anda sudah tepat. 

Nah  sekarang,  coba  jawablah  pertanyaan  berikutnya. 

Lembaga negara yang   memiliki wewenang menetapkan dan 

mengubah UUD 1945, adalah 

a. DPR …………………..… lihat ke bingkai 5 a 

b. MPR   ……………...…… lihat ke bingkai 6 

c. DPD ............................... lihat ke bingkai 5 b 

d. Presiden ……………...... lihat ke bingkai 5 c 

 

Jawaban Anda (a) DPR.  

Anda  belum menjawab  dengan  tepat. DPR  adalah  lembaga 

negara  yang  berwenang  di  bidang  legislatif  atau  pembuat 

UU.  Kewenangan  menetapkan  UUD  adalah  MPR.  Coba 

kembali lagi ke bingkai 5 untuk memilih jawaban yang tepat. 

 

Jawaban Anda (c) DPD. 

Anda  perhatikan  bahwa  DPD  adalah  lembaga  negara  yang 

B.4 c 

B.5 

B.5 a 

B.5 b 
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merupakan  wakil  daerah  provinsi  bukan  menetapkan  UUD 

1945. Yang memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan 

UUD 1945 adalah MPR. 

Silakan  Anda  kembali  ke  bingkai  5  untuk memilih  jawaban 

yang paling tepat. 

 

Jawaban Anda (d) Presiden. 

Presiden adalah  lembaga negara yang memegang kekuasaan 

pemerintahan tertinggi (eksekutif),  juga memiliki wewenang 

membentuk  UU,  menetapkan  peraturan  pemerintah 

pengganti  undang‐undang  (Perpu),  menetapkan  peraturan 

pemerintah  (PP),  akan  tetapi  tidak  memiliki  wewenang 

menetapkan  UUD  1945.  Yang  memiliki  kewenangan 

mengubah dan menetapkan UUD 1945 adalah MPR. 

Coba  Anda  kembali  ke  bingkai  5  untuk  memilih  jawaban 

dengan tepat. 

 

 

Jawaban Anda (b) MPR 

Jawaban Anda sangat tepat.  

Nah  sekarang  Anda  baca  dengan  teliti  tentang  tugas, 

wewenang, dan keanggotaan DPR. DPR  terdiri dari anggota 

partai  politik  peserta  pemilu  yang  dipilih  melalui  pemilu. 

Berdasarkan UU No 8 Tahun 2012 anggota DPR sebanyak 560 

orang dan masa jabatan 5 tahun.  

Tugas  DPR,  antara  lain  a)  membuat  undang‐undang 

(kekuasaan  legislatif); b) membahas RUU bersama Presiden; 

c) membahas RAPBN  bersama  Presiden  (budjeting);  dan  d) 

B.5 c 

B.6 
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mengawasi jalannya pemerintahan. 

Hak  dan  wewenang  DPR,  antara  lain  1)  hak  interpelasi: 

meminta  keterangan  kepada  Presiden  tentang  kebijakan 

yang diambil, 2) Hak Angket: melakukan penyelidikan tentang 

kebijakan  yang  diduga  bertentangan  dengan  UU,  3)  hak 

menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah. 

Baik,  sekarang  coba  jawablah  pertanyaan  berikutnya.  

Lembaga negara yang memiliki wewenang membuat UU atau 

legislasi, adalah 

a. DPR …………………..… lihat ke bingkai 7 

b. MPR   ……………...…… lihat ke bingkai 6 a 

c. DPD ............................... lihat ke bingkai 6 b 

d. Presiden ……………...…. lihat ke bingkai 6 c 

 

 

 

Jawaban Anda (b) MPR.  

Anda  belum  menjawab  dengan  tepat.  Kewenangan  MPR 

adalah menetapkan  dan mengubah  UUD  1945.  DPR  adalah 

lembaga  negara  yang  berwenang  di  bidang  legislatif  atau 

membuat  undang‐undang.    Coba  kembali  lagi  ke  bingkai  6 

untuk memilih jawaban yang tepat. 

 

Jawaban Anda (c) DPD. 

Anda  perhatikan  bahwa  DPD  adalah  lembaga  negara  yang 

merupakan  wakil  daerah  provinsi  bukan  menetapkan  UUD 

1945. Yang memiliki kewenangan membuat dan menetapkan 

UU adalah DPR. 

B.6 a 

B.6 b 
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Silahkan Anda  kembali  ke bingkai 6 untuk memilih  jawaban 

yang paling tepat. 

 

Jawaban Anda (d)  Presiden. 

Presiden adalah  lembaga negara yang memegang kekuasaan 

pemerintahan tertinggi (eksekutif),  juga memiliki wewenang 

membentuk  UU,  menetapkan  peraturan  pemerintah 

pengganti  undang‐undang  (Perpu),  menetapkan  peraturan 

pemerintah  (PP),  akan  tetapi  yang  memiliki  kekuasaan 

membuat dan menetapkan UU (legislasi) adalah DPR.  

Coba  Anda  kembali  ke  bingkai  6  untuk  memilih  jawaban 

dengan tepat. 

 

 

Jawaban Anda (a) DPR. 

Jawaban  Anda  sangat  tepat.  Nah,  Anda  bisa  melanjutkan 

untuk menjawab pertanyaan berikutnya.   

 Anggota DPR terdiri dari ........ orang 

a. 460 …………...……..… lihat ke bingkai 7 a 

b. 500   ……………...…… lihat ke bingkai 7 b 

c. 560 ...............................lihat ke bingkai 8 

d. 860  ………....……...…. lihat ke bingkai 7 c 

 

 

Jawaban Anda (a) 460. 

Anda  belum  memahami  keanggotaan  DPR.  Anggota  DPR 

sekarang adalah 560 oarng yang terdiri dari anggota parpol. 

Coba kembali  lagi ke bingkai 7 untuk memilih  jawaban yang 

tepat. 

B.6 c 

B.7 

B.7 
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Jawaban Anda (b) 500. 

Anda  perhatikan UU No.8  Tahun  2012  bahwa  anggota DPR 

ada 560 orang. 

Silakan  Anda  kembali  ke  bingkai  7  untuk memilih  jawaban 

yang paling tepat. 

 

Jawaban Anda (d) 860. 

Anda belum memahami  keanggotaan DPR. Berdasarkan UU 

No.8  Tahun  2012  ditetapkan  bahwa  anggota DPR  sebanyak 

560 orang. 

Coba  Anda  kembali  ke  bingkai  7  untuk  memilih  jawaban 

dengan tepat. 

 

 

 

Jawaban Anda (c) 560. 

Jawaban Anda  sangat  tepat. Nah,  sekarang bacalah dengan 

cermat  tentang  lembaga  ekskutif  (pemerintahan),  yaitu 

Presiden. Sesuai UUD  1945 Pasal 4, Presiden adalah  sebagai 

kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil 

Presiden dipilih oleh rakyat langsung melalui pemilu dan masa 

jabatannya adalah 5 tahun. 

Sebagai   kepala pemerintahan, Presiden  juga memiliki  tugas 

legislasi bersama DPR, antara lain,  

a. Membentuk Undang‐Undang (Pasal 22). 

b. Menetapkan  peraturan  pemerintah  pengganti  undang‐

undang  (Perppu). 

B.7 b 

B.7 c 

B.8 



 Penerapan Model Pembelajaran Berprograma | 31 

c. Menetapkan  peraturan  pemerintah  (PP)  untuk 

melaksanakan UU. 

Presiden juga memiliki kekuasaan untuk: 

a. Mengangkat dan memberhentikan menteri. 

b. Membuat  kebijakan  untuk  mengendalikan 

pemerintahan. 

c. Membentuk  departemen‐departemen  sesuai  dengan 

kebutuhan negara. 

Sedangkan  sebagai  kepala  negara  dan  pemerintahan, 

Presiden memiliki wewenang, antara lain, 

a. Memberi grasi, amnesti, abolisi, dan  rehabilitasi dengan 

memperhatikan  pertimbangan  MA.  Grasi  adalah 

pengampunan  yang  diberikan  oleh  kepala  negara 

kepada orang  yang  dijatuhi  hukuman.  Amnesti adalah 

pengampunan  atau  pengurangan  hukuman  yang 

diberikan oleh negara kepada tahanan‐tahanan, terutama 

tahanan  politik.  Abolisi  adalah pembatalan  tuntutan 

pidana.  Sedangkan  rehabilitasi  adalah  pemulihan 

nama baik  atau  kehormatan  seseorang  yang  telah 

dituduh secara tidak sah atau dilanggar kehormatannya. 

b. Membuat  perjanjian  dengan  negara  lain,  menyatakan 

perang. 

c. Mengangkat  duta  dan  konsul  dan menerima  duta  dari 

negara lain. 

d. Memberi  gelar,  tanda  jasa,  dan  tanda  kehormatan 

lainnya  kepada  warga  negara Indonesia  atau  warga 

negara  asing  yang  telah  berjasa  mengharumkan  nama 

baik Indonesia. 

Agar  lebih memahami  tugas dan wewenang Presiden,  coba 
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jawablah pertanyaan di bawah ini.  

Berikut  ini  yang  bukan  kekuasaan  Presiden  sebagai  kepala 

negara, yaitu: 

a. Memegang  kekuasaan  tertinggi  atas  AD,  AL,dan  AU….. 

lihat ke bingkai 8 a 

b. Mengajukan  RUU  kepada  DPR     ………...…  lihat  ke 

bingkai 9 

c. Memberi  grasi  dan  rehabilitasi  ......................  lihat  ke 

bingkai 8 b 

d. Mengangkat duta dan  konsul   ………..…..….  lihat  ke 

bingkai 8 c 

 

 

 

Jawaban Anda  (a) Memegang  kekuasaan  tertinggi  atas AD, 

AL, dan AU. 

Anda belum memahami kewenangan Presiden sebagai kepala 

negara, di antaranya memegang kekuasaan tertinggi atas AD, 

AL, dan AU; memberi grasi, amnesti, abolisi dan  rehabilitasi; 

dan  mengangkat  duta  dan  konsul.  Coba  kembali  lagi  ke 

bingkai 8 untuk memilih jawaban yang tepat. 

 

Jawaban Anda (b) Memberi grasi dan rehabilitasi. 

Anda  perhatikan,  kewenangan  Presiden  sebagai  kepal 

negara, di antaranya memegang kekuasaan tertinggi atas AD, 

AL, dan AU; memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi; 

dan mengangkat duta dan konsul. 

Silahkan Anda  kembali  ke bingkai 8 untuk memilih  jawaban 

yang paling tepat. 

B.8 a 

B.8 b 
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Jawaban Anda (d) Mengangkat duta dan konsul.  

Anda belum memahami kewenangan Presiden sebagai kepal 

negara, di antaranya memegang kekuasaan tertinggi atas AD, 

AL, dan AU; memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi; 

dan mengangkat duta dan konsul.  

Coba  Anda  kembali  ke  bingkai  8  untuk  memilih  jawaban 

dengan tepat. 

 

 

Jawaban Anda (b) Mengajukan RUU kepada DPR.    

Jawaban Anda sudah tepat. 

Nah,  sekarang  perhatikan,  kewenangan  Presiden  sebagai 

kepala negara, di  antaranya memegang  kekuasaan  tertinggi 

atas  AD,  AL,  dan  AU; memberi  grasi,  amnesti,  abolisi,  dan 

rehabilitasi; dan mengangkat duta dan konsul.  

Berikutnya, coba jawablah pertanyaan di bawah ini.  

Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui .......... 

a. Sidang Umum MPR  ...................................  lihat ke bingkai 

9 a 

b. Pengungutan  suara  di  DPR    …………........  lihat  ke 

bingkai 9 b 

c. Perwakilan Daerah kabupaten ................... lihat ke bingkai 

9 c 

d. Pemilihan  umum      ………....................…....  lihat  ke 

bingkai 10 

 

 

 

B.8 c 

B.9 
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Jawaban Anda (a) Sidang Umum MPR. 

Anda belum memahami tentang  lembaga Dewan Perwakilan 

Daerah  (DPD). DPD merupakan  lembaga  perwakilan  daerah 

yang berkedudukan sebagai  lembaga negara dan terdiri atas 

wakil‐wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. 

Coba Anda kembali  lagi ke bingkai 9 untuk memilih  jawaban 

yang tepat. 

 

 

Jawaban Anda (b) Pengungutan suara di DPR.   

Jawaban  Anda  belum  tepat.  Perhatikan!  DPD  merupakan 

lembaga  perwakilan  daerah  yang  berkedudukan  sebagai 

lembaga negara dan terdiri atas wakil‐wakil dari provinsi yang 

dipilih melalui pemilihan umum. 

Silahkan Anda  kembali  ke bingkai 9 untuk memilih  jawaban 

yang paling tepat. 

 

Jawaban Anda (c) Perwakilan Daerah kabupaten. 

Anda  perlu  memahami  bahwa  DPD  merupakan  lembaga 

perwakilan  daerah  yang  berkedudukan  sebagai  lembaga 

negara dan  terdiri atas wakil‐wakil dari provinsi bukan wakil 

daerah  kabupaten dan  anggotanya dipilih melalui pemilihan 

umum. 

Coba Anda kembali  lagi ke bingkai 9 untuk memilih  jawaban 

yang tepat. 

 

 

Jawaban Anda (d) Pemilihan Umum.    

B.9 a 
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Jawaban Anda sudah tepat. 

Nah,  sekarang  perhatikan!  Mahkamah  Agung  (MA) 

merupakan  lembaga  negara  yang  memiliki  wewenang 

memegang  kekuasaan  kehakiman  atau  penyelenggara 

peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  peradilan.  Dalam 

melaksanakan  tugasnya  kekuasaannya  merdeka  tanpa  ada 

campur  tangan  dari  lembaga  lain.  Selain  MA  lembaga 

penegak  hukum  yang  lainnya  adalah Mahkamah  Konstitusi 

(MK), Komisi Yudisial (KY), dan Komisi Pembrantasan Korupsi 

(KPK).   

Nah sekarang coba Anda selesaikan pertanyaan berikut.  

Jika  ada  perselisihan  tentang  hasil  pemilu  yang  berwenang 

mengadili dan memutuskan adalah 

a. Mahkamah  Agung  (MA).............................…  lihat  ke 

bingkai 10 a 

b. Komisi  Yudisial  (KY)    …….....................……  lihat  ke 

bingkai 10 b 

c. Mahkamah  Konstitusi  (MK)  ..........................  lihat  ke 

bingkai 10 c 

d. Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  ....….  lihat  ke 

bingkai 10 d 

 

 

Jawaban Anda (a)  Mahkamah Agung (MA). 

Jawaban  Anda  belum  tepat.  Kewajiban  dan  wewenang 

Mahkamah  Agung  menurut  Pasal  24‐A  UUD  1945,  sebagai 

berikut, 

1) berwenang  mengadili  pada  tingkat  kasasi,  menguji 

peraturan perundang‐undangan di bawah undang‐undang 

B.10 a 
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terhadap  undang‐undang,  dan mempunyai  wewenang 

lainnya yang diberikan oleh undang‐undang; 

2) mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi; 

3) memberikan  pertimbangan  dalam  hal  Presiden memberi 

grasi dan rehabilitasi. 

Sudah paham? Coba kembali lagi ke bingkai 10 untuk memilih 

jawaban yang tepat. 

 

Jawaban Anda (b) Komisi Yudisial (KY). 

Anda  belum  menjawab  dengan  tepat.  Anda  perhatikan! 

Menurut UUD 1945 Pasal 24B, Komisi Yudisial adalah lembaga 

negara yang mempunyai wewenang: 

1) mengusulkan pengangkatan hakim agung; 

2) menjaga  dan  menegakkan  kehormatan,  keluhuran 

martabat, serta perilaku hakim. 

Jelas sekali KY tidak berwenang menangani perselisihan hasil 

pemilu.  Silakan  Anda  kembali  ke  bingkai  10  untuk memilih 

jawaban yang paling tepat. 

 

Jawaban Anda (c) Mahkamah Konstitusi (MK). 

Jawaban  Anda  sangat  tepat.  Bahwa  Mahkamah  Konstitusi 

berwenang untuk:  

1) Mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang 

putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  UU  terhadap 

UUD1945. 

2) Memutuskan pembubaran partai politik. 

3) Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. 

4) Wajib  memberikan  putusan  atas  pendapat  DPR  bahwa 

Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  diduga  melakukan 

B.10 b 
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pelanggaran. 

Nah  sekarang  kita  cukup  sampai  di  sini.  Jangan  lupa  tetap 

belajar di rumah agar prestasi Anda tetap cemerlang.  

SEMOGA SUKSES!!! 

 

Jawaban Anda (d) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  

Jawaban Anda belum tepat.  

Perlu  Anda  ketahui  bahwa  KPK  adalah  lembaga  penegak 

hukum  yang  independen  yang  khusus  menangani  tindak 

pidana korupsi. KPK bukan termasuk lembaga tinggi negara. 

Coba Anda kembali ke bingkai 10 untuk memilih jawaban yang 

paling tepat. 

 

B.10d 
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Bab IV 

Hasil Pembelajaran 

Berprograma 

 
raian  dalam  bab  ini  diambil  dari  hasil  penelitian 

tindakan kelas yang dilaksanakan pada SD Negeri 06 

Sengkemang  Kecamatan  Koto  Gasib  Kabupaten 

Siak,  pada  mata  pelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan 

(PKn). 

Peran saya dalam penelitian ini adalah sebagai perencana 

penelitian,  pelaksana  pembelajaran,  pengumpul  data, 

menganalisis  data,  dan  pelapor  hasil  penelitian.  Dibantu 

seorang  guru  dan  saya  bertindak  sebagai  kolaborator  dan 

pengumpul data. Selain itu dalam kegiatan, saya juga dibantu 

seorang kolaborator.  

 

Instrumen dan Dokumentasi 

Instrumen  dalam  kegiatan  tindakan  kelas  ini  adalah 

observasi, dokumen, dan  tes  hasil belajar. Observasi  adalah 

pengamatan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  panca 

indra  dan  dicatat  secara  sistematis  terhadap  semua  data, 

fakta, dan gejala  lainnya. Baik secara  langsung maupun tidak 

langsung  dalam  kurun  waktu  dan  tempat  tertentu.  Saya 

mendapatkan  informasi  data  dan  fakta  yang  valid  dengan 

membuat  instrumen berupa  lembaran  pengamatan  tentang 

U 
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aktivitas  siswa  dan  aktivitas  guru  serta  catatan  di  lapangan 

yang muncul di luar perencanaan ketika proses pembelajaran 

berlangsung. 

Dokumentasi  adalah  cara  mengetahui  sesuatu  dengan 

melihat catatan‐catatan, arsip‐arsip, dokumen‐dokumen yang 

berhubungan  dengan  keperluan  penelitian,  (Dalyono:2009). 

Suatu  data  yang  berbentuk  tulisan  dan memiliki  hubungan 

permasalahan  dalam  proses  pembelajaran,  yaitu  rencana 

pelaksanaan  pembelajaran  (RPP)  yang  didesain  dengan 

menggunakan  metode  pembelajaran  berprograma. 

Lembaran evaluasi hasil belajar PKn diambil melalui tes yang 

dilakukan  sesudah pemberian  tindakan dengan menerapkan 

model pembelajaran berprograma. 

Sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, 

untuk  memperoleh  data  perlu  teknik  pengumpulan  data 

melalui dokumentasi dan observasi. Data dalam penelitian ini 

diperoleh dari hasil pengamatan aktivitas guru, aktivitas siswa 

di dalam proses pembelajaran, dan tes hasil belajar siswa. 

Aktivitas  guru,  aktivitas  siswa  dalam  pelaksanaan 

pembelajaran berprograma diperoleh dengan mengisi lembar 

pengamatan yang dipersiapkan oleh peneliti. Sedangkan data 

hasil belajar diperoleh melalui tes.  

Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik 

analisis  data  kualitatif  dan  kuantitatif.  Data  kualitatif 

dilakukan  dengan  menelaah  seluruh  data  yang  telah 

terkumpul  dengan  cara manganalisis, mensintesis, memberi 

makna, menjelaskan, menyimpulkan,   mendeskripsikan,  dan 

menginterprestasikan  berdasarkan  data  dari  hasil 

pengamatan.  
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Sedangkan data kuantitatif berupa nilai hasil belajar siswa 

dianalisis  secara  statistik  deskriptif,  yaitu mencari  nilai  rata‐

rata,  persentase  keberhasilan  siswa,  baik  secara  individu 

maupun secara klasikal.  

Untuk menghitung ketuntasan individu digunakan rumus 

berikut:  

           
 (Anas Sudijono, 2004) 

            Keterangan         

            f  = frekuensi/skor yang dicari persentasenya 

N  =  Number  of  cases  (jumlah  frekuensi/banyaknya 

individu) 

P =  angka persentase 

  Tabel Interval dan Kategori Ketuntasan Individu 

Interval  Kategori 

79‐100  Baik Sekali 

67‐78  Baik 

65‐66  Cukup 

53‐64  Kurang 

0‐2  Kurang Baik 

  Ketuntasan  individu  tercapai  apabila  siswa  mendapat 

nilai  skor  minimal  65  sesuai  dengan  kriteria  katuntasan 
minimal  (KKM)  yang  telah  ditentukan  oleh  sekolah. 

Sedangkan  indikator  keberhasilan  tindakan  terhadap 

peningkatan  hasil  belajar  PKn  tercapai  apabila  tingkat 

keberhasilan  secara  klasikal  mencapai  ≥80%.  Apabila  pada 

putaran  pertama  belum  menunjukkan  peningkatan  hasil 

belajar  yang  diharapkan,  maka  dilanjutkan  pada  putaran 

berikutnya. 
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Analisis Bahan Ajar Pembelajaran Berprograma  

Dalam  pembuatan  bahan  ajar  atau materi  berprograma 

tidak  bisa  dikatakan  mudah.  Artinya  sebelum  menyusun 

bahan  ajar,  pembelajaran  berprograma  harus  direncanakan 

secara matang, memakai bahasa dan istilah yang tepat, serta 

membutuhkan ketelitian, waktu yang cukup.  

Pelaksanaannya  di  dalam  kelas,  seorang  guru  harus 

membimbing  dan  mamantau  agar  siswa  memegang  teguh 

disiplin dalam mengerjakan bahan ajar. 

Model  pembelajaran  berprograma  yang  saya  disajikan 

merupakan  salah  satu  media  pembelajaran  di  kelas  untuk 

membantu  memahamkan  siswa  tentang  materi  ajar  yang 

harus  dikuasai  oleh  siswa. Model  ini  juga  dapat  digunakan 

dalam  meningkatkan  kemampuan  siswa  dalam  membaca 

pemahaman dan dapat dikemas menjadi pembelajaran  aktif 

yang melibatkan  siswa  untuk memenuhi  kebutuhan  belajar 

PAIKEM  (pembelajaran  aktif,  kreatif,  efektif,  dan 

menyenangkan). 

Model pembelajaran berprograma belum  terlalu dikenal 

di  sekolah‐sekolah.  Barangkali  karena  keterbatasan  waktu, 

kemampuan, dan  kemauan dari guru. Dalam penerapannya, 

model pembelajaran berprograma tidak terbatas pada materi 

Pendidikan  Kewarganegaraan  (PKn),  akan  tetapi  beberapa 

mata  pelajaran  bisa  menggunakan  model  pembelajaran 

berprograma ini. 
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Analisis Hasil Tindakan 

Aktivitas Belajar Siswa 

Proses  pembelajaran  pada  hakikatnya  untuk 

mengembangkan  aktivitas  dan  kreativitas  peserta  didik 

melalui  berbagai  interaksi  dan  pengalaman  belajar. Namun, 

dalam  pelaksanaannya  seringkali  tidak  sadar,  bahwa masih 

banyak  kegiatan  pembelajaran  yang  dilaksanakan  justru 

menghambat aktivitas dan kreatif peserta didik. 

 Apa yang diungkapkan di atas dapat dilihat dalam proses 

pembelajaran  di  kelas  yang  pada  umumnya  lebih 

menekankan  pada  aspek  kognitif,  di  mana  kemampuan 

mental  yang  dipelajari  sebagian  besar  berpusat  pada 

pemahaman bahan pengetahuan dan  ingatan. Dalam  situasi 

yang  demikian  biasanya  peserta  didik  dituntut  untuk 

menerima  apa  yang  anggap  penting  oleh  guru  dan 

menghafalnya.  Guru  pada  umumnya  kurang  menyenangi 

situasi, di mana para peserta didik banyak bertanya mengenai 

hal‐hal  yang  berada  di  luar  konteks  yang  dibicarakan  dan 

kurang memberi keleluasaan peserta didik dalam belajar.   

Kondisi  yang  demikian  yang  membuat  aktivitas  dan 

kreativitas  para  peserta  didik  terhambat  dan  tidak  dapat 

dikembangkan  secara  optimal.  Banyak  cara  untuk 

menciptakan  suasana  belajar  yang  kondusif,  di  mana  para 

peserta didik dapat mengembangkan aktivitas dan kreativitas 

belajarnya  secara  optimal  sesuai  dengan  kemampuannya 

masing‐masing.  

Saya  menghadirkan  model  pembelajaran  berprograma, 

untuk  mengembangkan  kreativitas  peserta  didik  dengan 
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memberikan  kepercayaan,  komunikasi  yang  bebas, 

pengarahan diri, dan pengawasan yang tidak terlalu ketat. 

Akan  tetapi, bukan berarti guru memberikan kebebasan 

sebebas‐bebasnya kepada siswa dalam proses pembelajaran 

berprograma.  Aktivitas  dan  kreativitas  peserta  didik  dalam 

belajar sangat bergantung pada aktivitas dan kreativitas guru 

dalam  pembelajaran  dan  pembentukan  kompetensi  peserta 

didik  serta  menciptakan  lingkungan  belajar  yang  kondusif. 

Guru  dapat  menggunakan  berbagai  pendekatan  dalam 

meningkatkan aktivitas dan kreativitas belajar peserta didik. 

Setelah    diterapkan  dalam  pembelajaran  yang  dikemas 

dalam  bentuk  penelitian  tindakan  kelas,  ternyata  siswa 

memiliki  respon  yang  cukup  tinggi  terhadap  pelaksanaan 

pembelajaran  berprograma,  walaupun  pada  awalnya 

mengalami  kendala.  Belajar  menggunakan  model 

pembelajaran  berprograma  ini,  dapat  menarik  minat  baca 

siswa  dalam  belajar.  Tentunya,  sebagai  seorang  pendidik, 

saya  akan  terus  berupaya  untuk  membuat  siswa  semakin 

tertarik  dan  termotivasi  mengikuti  uraian  materi 

pembelajaran,  sehingga  siswa  memahami  konsep‐konsep 

yang sedang dipelajari.  

Pada  awal  pelaksanaan  tindakan  terlihat  siswa  belum 

maksimal  mengikuti  pembelajaran.  Siswa  masih  bingung 

dengan  pembelajaran  berprograma.  Hal  ini  disebabkan 

karena  siswa  baru  mengenal  pembelajaran  dengan 

menggunakan  model  pembelajaran  berprograma.  Siswa 

masih dalam keadaan penyesuaian.  
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Adapun data hasil pengamatan  terhadap aktivitas  siswa 

pada  awal  pertama  kali  diterapkan  pembelajaran 

berprograma pada putaran pertama adalah sebagai berikut, 

Tabel  Hasil  Pengamatan  Aktivitas  Siswa  Putaran  I 

Diterapkan Pembelajaran Berprograma 

No  Aktivitas Siswa  
Jumlah 

Siswa 

Persentase 

(%) 

1  Memperhatikan  uraian 

materi oleh guru. 
13  59,0 

2  Menyelesaikan  soal‐soal 

materi berprograma. 
11  50,0 

3  Mengikuti  langkah‐langkah 

dalam  lembar  kerja 

berprograma (LKB). 

8  36,4 

4  Mengajukan  pertanyaan 

jika mengalami kesulitan. 
12  54,5 

5  Berinteraksi/bekerja  sama 

dengan  teman  dalam 

pembelajaran 

berprograma. 

13  59,0 

6  Mencatat  hasil  dari 

permasalahan. 
15  68,2 

Berdasarkan  tabel  tersebut di atas, dari 22  jumlah  siswa 

yang hadir masih ditemukan siswa yang belum dapat bekerja 

dengan  baik.  Terutama  dalam mengikuti  alur  atau  langkah‐

langkah dalam pembelajaran berprogram. Hanya 8 siswa atau 

sebesar  36,4%. Menyelesaikan  soal‐soal  yang diberikan  guru 
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sebanyak  11  siswa  atau  50,0%.  Sedangkan  aktivitas 

mengajukan pertanyaan  juga belum sesuai dengan apa yang 

diharapkan,  baru  12  siswa  atau  54,5%.  Sementara  aktivitas 

memperhatikan  uraian  materi  oleh  guru  dan  aktivitas 

berinteraksi/bekerja sama dengan teman dalam pembelajaran 

berprograma,  masing‐masing  sebanyak  13  siswa  atau 

mencapai  59,0%.  Aktivitas  mencatat  hasil  permasalahan 

sebanyak 15 siswa atau 68,2%.  

Aktivitas  siswa  yang  persentasenya  sangat  tinggi  dari 

hasil  awal  penerapan  pembelajaran  berprograma  adalah 

menulis/mencatat  hasil  pembelajaran  mencapai  (68,2)  dan 

untuk aktivitas yang lainnya masih jauh dari harapan. 

Belum  tercapainya  harapan  pada  putaran  pertama  ini 

disebabkan  karena  banyak  siswa  yang  belum  terbiasa 

menggunakan  model  pembelajaran  berprograma,  sehingga 

siswa masih banyak yang bingung dan mengalami kesulitan.  

Di  samping  itu  guru  juga  masih  kurang  dalam 

mempersiapkan  anak  untuk  belajar.  Lebih  lagi  dalam 

membimbing  siswa  dalam  kegiatan  pembelajaran. 

Pembelajaran berprograma memang peran dan keahlian guru 

sangat  diperlukan  dalam  menyusun  program.  Apabila 

program baik maka hasil yang diperoleh akan baik. Program 

yang  baik  adalah  program  yang  dipilih,  disusun,  dan 

dipersiapkan dengan teliti menuju tujuan pendidikan tertentu 

yang telah ditetapkan.  

Penerapan  pembelajaran  berprograma  pada  putaran 

pertama, sudah memiliki dampak terhadap peningkatan pada 

aktivitas  belajar  siswa.  Akan  tetapi  hasilnya  masih  belum 

memuaskan,  sehingga  perlu  adanya  perhatian  dari  seorang 
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guru.  Kelemahan  yang  terjadi  pada  kegiatan  pembelajaran 

sebelumnya  perlu  diperbaiki  dan  dimaksimalkan,  sehingga 

aktivitas  siswa  dan  hasil  belajar  siswa  lebih meningkat  lagi 

sesuai dengan yang diharapkan. 

Setidaknya  ada  tiga  hal  yang  perlu  diperhatikan  guru 

dalam pelaksanaan pembelajaran berprograma pada putaran 

pertama, yaitu kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal‐soal 

materi  berprograma,  kesulitan  siswa  dalam  memahami 

langkah‐langkah lembar kerja berprograma (LKB), dan belum 

terbiasanya  siswa  dalam  mengajukan  pertanyaan  jika 

mengalami kesulitan. Hal  tersebut di atas akan berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa, sehingga wajar  jika hasil belajar 

siswa belum memuaskan sesuai yang diharapkan.  

Perlu  diadakan  lagi  tindakan  berikutnya,  selain  untuk 

memperbaiki  kekurangan  yang  masih  ada  juga  bertujuan 

untuk  memantapkan  keputusan  hasil  tindakan.  Agar  lebih 

meningkatkan  aktivitas belajar  siswa dan hasil belajar  siswa 

perlu  dirancang  kembali  suatu  tindakan  pada  kegiatan 

pembelajaran berikutnya. Sedangkan hal‐hal yang sudah baik 

tetap dipertahankan.  

Selanjutnya,  pada  putaran  kedua,  siswa  didorong  dan 

lebih  ditegaskan  lagi  untuk  dapat  mengikuti  alur  atau 

petunjuk dari pembelajaran berprograma. Bekerja sama, baik 

dengan  teman  karena  hasil  yang  diperoleh  bukan  hanya 

untuk  individu,  tetapi  juga  disumbangkan  kepada 

teman/kelompok.  Hasil  pengamatan  yang  dilaksanakan 

bersamaan dengan proses pembelajaran guna mendapatkan 

masukan  data  terhadap  aktivitas  guru  dan  siswa  selama 
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proses  pembelajaran  berlangsung,  maka  didapatkan  data 

sebagai berikut,  

Tabel Hasil  Pengamatan Aktivitas Siswa pada Putaran I dan II 

No  Aktivitas Siswa 

Jumlah Siswa 

Putaran 

I 

Persen 

(%) 

Putaran 

II 

Persen 

(%) 

1 

Memperhatikan 

uraian  materi  oleh 

guru. 

13  59,0  16  72,7 

2 

Menyelesaikan soal‐

soal  materi 

berprograma. 

11  50,0  19  86,6 

3 

Mengikuti  langkah‐

langkah  dalam 

lembar  kerja 

berprograma (LKB). 

8  36,4  17  77,3 

4 

Mengajukan 

pertanyaan  jika 

mengalami 

kesulitan. 

12  54,5  18  81,2 

5 

Berinteraksi/bekerja 

sama  dengan 

teman  dalam 

pembelajaran 

berprograma. 

13  59,0  17  77,3 

6 
Mencatat  hasil  dari 

permasalahan. 
15  68,2  18  81,2 
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Berdasar  data  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  aktivitas 

siswa  pada  putaran  kedua  sudah  ada  peningkatan.  Pada 

indikator  memperhatikan  uraian  materi  oleh  guru,  dari  13 

siswa  (59,0%)  pada  putaran  pertama menjadi  16  siswa  atau 

72,7%.  Menyelesaikan  soal‐soal  materi  berprograma,  pada 

putaran pertama sebanyak 11 siswa (50,0%) menjadi 19 siswa 

atau  86,6%. Mengikuti  langkah‐langkah  dalam  lembar  kerja 

berprograma  (LKB)  dari  8  siswa  (36,4%)  pada  putaran 

pertama menjadi 17 siswa atau 77,3%. Mengajukan pertanyaan 

jika  siswa  mengalami  kesulitan  pada  putaran  pertama 

sebanyak  12  siswa  (54,5%)  menjadi  18  siswa  atau  81,2%. 

Berinteraksi/bekerja  sama  dengan  teman  dalam 

pembelajaran berprograma, pada putaran pertama sebanyak 

13  siswa  (59,0%)  menjadi  17  siswa  atau  77,3%.  Terakhir, 

mencatat  hasil  dari  permasalahan  pada  putaran  pertama 

sebanyak  15  siswa  (68,2%)  sedangkan  pada  putaran  kedua 

menjadi 18 siswa atau 81,2%. 

Peningkatan  aktivitas  siswa  ini,  sebagai  akibat  dari 

perlakuan  tindakan  yang  saya  lakukan  dengan 

memperhatikan  masukan‐masukan  dari  pihak  lain  atau 

observer.  Pada  putaran  kedua  saya  berusaha  mengatasi 

kelemahan‐kelemahan  yang  terjadi  pada  putaran 

sebelumnya.    Aktivitas  siswa  diharapkan  dapat  lebih 

meningkat  lagi  terutama  aktivitas  memperhatikan  uraian 

materi oleh guru. Oleh karena itu saya yang berperan sebagai 

peneliti akan  terus berupaya untuk membuat siswa semakin 

tertarik  dan  termotivasi  mengikuti  uraian  materi 

pembelajaran,  sehingga  siswa  memahami  konsep‐konsep 

yang sedang dipelajari.  
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Meningkatnya  aktivitas  siswa  tersebut  sangat  erat 

kaitannya dengan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. 

Hal  ini terlihat dari semangat siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran  melalui  model  pembelajaran  berprograma. 

Siswa sudah aktif dan tidak malu  lagi bertanya kepada guru. 

Walau masih  ada  beberapa  siswa  yang  selalu membacakan 

langkah‐langkah  LKB.  Meningkatnya  aktivitas  siswa  tidak 

terlepas dari peranan guru dalam memberi motivasi kepada 

semua siswa. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini, 

 
Grafik Hasil Aktifitas Siswa pada Putaran I dan II 

 
Keterangan: 

1. Memperhatikan uraian materi oleh guru. 

2. Menyelesaikan soal‐soal materi berprograma.   

3. Mengikuti  langkah‐langkah  dalam  lembar  kerja 

berprograma (LKB). 

4. Mengajukan pertanyaan jika mengalami kesulitan. 
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5. Berinteraksi/bekerja  sama  dengan  teman  dalam 

pembelajaran berprograma. 

6. Mencatat hasil dari permasalahan. 

 

Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa yang didapat melalui tes formatif siswa 

pada  putaran  pertama  dengan  diterapkan  pembelajaran 

berprograma  dapat  dilihat  pada  Tabel  Rekapitulasi  Hasil 

Belajar Siswa Putaran I. Di bawah  ini ditampilkan rekapitulasi 

jumlah siswa yang  tuntas, persentase peningkatan, dan nilai 

rata‐rata tes ulangan harian. 

Putara

n  

Nilai  

Rata‐rata 

Siswa  yang 

Mencapai KKM  Persentase 

Peningkatan (%) 

Angka 

Persen 

(%) 

Data 

awal 
58  12  54,54  ‐ 

Putara

n I 
72  15  68,18  13,64 

 Tabel Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Putaran I  

 

Berdasarkan tabel di atas, data awal dari hasil belajar 

siswa   adalah sebesar 58.00 dengan kriteria kurang. Setelah 

diterapkannya  model  pembelajaran  berprograma  pada 

putaran pertama diperoleh nilai  rata‐rata  72 dengan  kriteria 

baik  dan  mengalami  peningkatan  sebesar  14  angka.  Dari 

jumlah siswa 22, siswa yang mencapai KKM sebanyak 15 siswa 

atau 68,18%, mengalami peningkatan sebesar 13,64%. 
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Hal  ini  menunjukkan  adanya  peningkatan  hasil  belajar 

siswa  setelah  diterapkan  pembelajaran  dengan 

menggunakan  model  pembelajaran  berprograma.  Pada 

putaran  pertama  jumlah  siswa  yang  mendapat  nilai  diatas 

KKM  sudah  lumayan  lebih banyak  jika dibandingkan dengan 

data  awal.  Akan  tetapi  secara  klasikal  siswa  belum  dapat 

dikatakan  tuntas,  karena  siswa  yang mencapai  KKM  hanya 

sebesar  68,18%  lebih  rendah  dari  persentase  ketuntasan 

klasikal yang telah ditentukan yaitu sebesar 80%. 

Analisis  hasil  belajar  siswa  dapat  dilihat  pada  grafik 

berikut ini, 
Grafik Analisis Hasil Belajar Siswa pada Data Awal dan Putaran I  

 
 

Ketuntasan  belajar  siswa  secara  individual  dan  klasikal 

pada  putaran  pertama  melalui  penerapan  model 

pembelajaran berprograma dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 
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Tabel Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Putaran I 

 
Jumlah 

Siswa 

Ketuntasan  PersentaseKetuntasan 

(%) 
Tuntas 

Tidak 

Tuntas 

Data 

awal  
22  12  10 

54,54 

Putaran 

I 
22  15  7 

68,18 

 

Berdasarkan  Tabel  Ketuntasan  Hasil  Belajar  Siswa 

Putaran  I dapat dilihat bahwa ketuntasan belajar siswa pada 

putaran  pertama  secara  individual,  dari  22  orang  siswa  15 

orang siswa (68,18%) yang tuntas dan 7 orang siswa (31,82%) 

yang tidak tuntas. Hal ini karena dalam kegiatan belajar siswa 

kurang  aktif,  banyak  bercerita  bersama  teman,  tidak 

sungguh‐sungguh, dan tidak patuh terhadap langkah‐langkah 

dalam pembelajaran berprograma.  

Dari  data  awal  siswa  yang  tuntas  mencaai  54,54%, 

sedangkan  pada  putaran  pertama  secara  individual  siswa 

yang tuntas sebanyak 15 orang siswa (68,18%). Artinya bahwa 

penerapan model pembelajaran berprograma dalam kegiatan 

pembelajaran  dapat  meningkatkan  hasil  belajar  PKn,  baik 

secara individual maupun secara klasikal.  

Data  siswa  yang  tuntas  dan  yang  tidak  tuntas  sebelum 

dan  sesudah  diterapkan  model  pembelajaran  berprograma 

dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 
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Grafik Hasil Ketuntasan Siswa pada Putaran I 

 
 

Perlu diketahui bahwa pada putaran pertama masih ada 

beberapa  kelemahan  yang  dialami  oleh  beberapa  siswa, 

sehingga  analisis  hasil belaja belum maksimal, belum  sesuai 

dengan  kriteria  yang  diharapkan.  Oleh  karena  itu,  pada 

putaran kedua guru harus lebih fokus pada siswa yang masih 

belum  memahami  langkah‐langkah  dalam  pembelajaran 

berprograma. Di samping itu, saya juga harus berusaha untuk 

membangkitkan motivasi  siswa melalui  pendekatan  pribadi, 

sehingga  saya dengan mudah mengetahui  siswa mana yang 

kurang  aktif  dan  memerlukan  bantuan.  Berharap  kegiatan 

belajar  mengajar  melalui  pembelajaran  berprograma  dapat 

berjalan dengan lancar. 

Berikut rekapitulasi hasil tes formatif siswa pada putaran 

kedua  setelah  dilakukan  perbaikan  pada  pembelajaran 

berprograma. 
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Tabel Rekapitulasi Hasil Tes Data Awal, Putaran I, dan  II 

Putara

n 

Nilai 

Rata‐rata 

Siswa  yang 

Mencapai KKM  Persestase 

Peningkatan (%) 

Angka 

Persen 

(%) 

Data 

awal 
58  12  54,54  ‐ 

Putara

n I 
72  15  68,18  13,64 

Putara

n II 
78,4  18  81,80  13,72 

Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  nilai  rata‐rata  hasil 

belajar  siswa  mengalami  peningkatan  jika  dibandingkan 

dengan  nilai  rata‐rata  pada  putaran  pertama,  yaitu  dari  72 

pada  putaran  pertama  menjadi  78,4  pada  putaran  kedua. 

Kemudian  ketuntasan  belajar  siswa  yang  mencapai  KKM  

pada  putaran  pertama  68,18%  dan  pada  putaran  kedua 

sebesar    81,81%  atau  18  siswa  dari  22  siswa  sudah  kategori 

tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa ketuntasan belajar secara 

klasikal  telah mengalami peningkatan  jika dibandingkan dari 

putaran pertama. 

Pada putaran kedua saya melakukan refleksi diri bekerja 

sama  dengan  observer  sebagai  teman  sejawat  untuk 

mengkaji  apakah  tindakan  dalam  proses  pembelajaran 

dengan  menggunakan  metode  pembelajaran  brprograma 

sudah terlaksana dengan baik atau belum. Hasil refleksi yang 

diperoleh  bahwa  pelaksanaan  pembelajaran  dengan 

menggunakan  metode  pembelajaran  berprograma  sudah 

berjalan  dengan  baik.  Kelemahan‐kelemahan  yang  terjadi 
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pada  putaran  sebelumnya  sudah mengalami  perbaikan  dan 

peningkatan.  Sedangkan  hasil  belajar  siswa  juga  sudah 

mengalami  peningkatan  dan mencapai  ketuntasan minimal, 

yaitu 81,8%.  

Berikut  data  ketuntasan  belajar  siswa  secara  individual 

dan  klasikal  pada  data  awal,  putaran  pertama  dan  putaran 

kedua setelah diterapkan model pembelajaran berprograma. 
Tabel Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Data Awal, Putaran I, dan II 

 
Jumlah 

Siswa 
Ketuntasan 

Persentase 

Ketuntasan  

    Tuntas 
Tidak 

Tuntas 

Persen (%) 

Data awal   22  12  10 
54,54 

Putaran I  22  15  7  68,18 

Putaran II  22  18  4  81,80 

 

Pembahasan  secara  keseluruhan  analisis  hasil 

pelaksanaan  tindakan  pembelajaran  menggunakan  model 

pembelajaran  berprograma  yang  meliputi  aktivitas  belajar 

siswa dan  hasil belajar PKn  siswa, bahwa penerapan model 

pembelajaran  berprograma  memiliki  pengaruh  positif 

terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat 

tingkat kemandirian dan pemahaman siswa  terhadap materi 

hasilnya cukup memuaskan.  

Sedangkan  dari  data  persentase  pencapaian  kriteria 

ketuntasan minimal (KKM)   dari putaran pertama dan kedua 

selalu  mengalami  peningkatan.  Menurut  data  awal  siswa 
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yang  tuntas  hanya  54,54%,  pada  putaran  pertama  sebesar 

68,18%,  dan  putaran  kedua  sebesar    81,81%.  Artinya 

ketuntasan belajar  siswa  secara klasikal  sudah  tercapai atau 

melebihi dari 80%. Peningkatan ini tentu akibat dari beberapa 

perbaikan  pembelajaran  yang  telah  dilakukan  sebagai 

implementasi  dari  penerapan  model  pembelajaran 

berprograma.  Agar  lebih  jelasnya  peningkatan  hasil  belajar 

dapat dilihat grafik di bawah ini. 

 
Grafik Grafik Peningkatan Hasil Belajar 

 
Hasil analisis data aktivitas siswa yang telah didapat pada 

putaran  pertama  telah  mengalami  peningkatan.  Namun, 

masih banyak  indikator aktivitas siswa yang belum mencapai 

keberhasilan  atau  belum memuaskan. Oleh  karena  itu  saya 

bersama  observer  sepakat  untuk  diadakan  perbaikan 

pembelajaran pada putaran berikutnya.  
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Perlakuan  tindakan  dan  perbaikan  pada  putaran  kedua 

ternyata  membawa  dampak  yang  cukup  besar  terhadap 

proses  aktivitas  belajar  siswa  dan  hasil  pembelajaran. 

Aktivitas  siswa  dalam  proses  pembelajaran  mengalami 

peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini berdampak positif 

terhadap  prestasi  belajar  siswa  dengan  ditunjukkan 

meningkatnya  nilai  rata‐rata  siswa  pada  setiap  putaran 

seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.  

Kehadiran  guru  dalam  pembelajaran  berprograma  tidak 

lain  hanya  membantu  siswa  untuk  mengkontruksikan 

pengetahuannya  sendiri  berdasarkan  strata  intelektualnya 

dan  memperlihatkan  kesesuaiannya  dengan  kriteria 

kebenaran  pengetahuan.  Kedisiplinan  dan  kepatuhan  siswa 

dalam  mengikuti  langkah‐langkah  yang  telah  ditetapkan 

merupakan  kunci  utama  keberhasilan  dalam  pembelajaran. 

Manakala  siswa  menjawab  salah  mereka  dituntut  untuk 

bersikap  jujur  berani  menyatakan  salah  dan  kesalahan 

tersebut segera dapat diperbaiki sehingga diperoleh jawaban 

yang  benar.  Siswa  yang  pandai dapat menyelesaikan  dalam 

waktu  yang  singkat  bila  dibandingkan  dengan  anak  yang 

kurang pandai. 

Artinya  proses  pembelajaran  menggunakan  model 

pembelajaran  berprograma,  aktivitas  siswa  lebih  aktif  dan 

dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Aktivitas  siswa  yang  berkaitan  dengan  tugas  berpengaruh 

terhadap hasil belajar (Webb dalam Suradi: 2005). 
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Profil Penulis 

 
 Parji,  lahir  di  Kababupaten 

Semarang  pada  tanggal  09 

Agustus  1967.  Tamat  SD  Negeri 

Pucung  (1982),  SMP  Islam 

Sudirman  Kadirejo  (1985),  dan 

SPG Widyatama  Salatiga  (1988). 

Alumnus  FKIP  UNRI  jurusan 

Bimbingan  Konseling  (2004), 

Program  Pascasarjana 

Universitas  Negeri  Padang 

jurusan  Teknologi  Pendidikan  (2010),  dan  FKIP  Universitas 

Terbuka jurusan PGSD (2018).  

Pernah menjadi kepala sekolah (2007‐2017), sebagai guru 

di  SD  Negeri  06  Simpang  Perak  Jaya  (2018),  dan  sekarang 

sebagai  Kepala  Sekolah  SDN  06  Sengkemang  Kecamatan 

Koto  Gasib  Kabupaten  Siak.  Selain  mengajar  juga  aktif  di 

beberapa organisasi. Saat ini sebagai Sekretaris PGRI Cabang 

Kecamatan Kerinci Kanan dan Sekretaris  Koperasi KPRI guru‐

guru se‐Kecamatan Kerinci Kanan. 

Buku  berjudul  Penerapan  Model  Pembelajaran 

Berprograma dalam Pembelajaran PKn merupakan buku ke‐6 

dari  hasil  karyanya.  Buku  yang  pernah  terbit,  di  antaranya 

Mutiaraku Masih Bersinar,  Simfoni Kehidupan Pengantar  Jiwa 

(kumpulan  puisi),  Yuk  Belajar  Tematik  dengan  Tebak  Kata 

“Teka‐Teki  Silang”,  Penggunaan  MPPKB  dalam  Pembelajaran 
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IPS,  dan  Setetes  Embun  Pagi.  Beberapa  tulisan  artikel  juga 

pernah dimuat di surat kabar terkenal di Riau.  

Prestasi  yang  pernah  diraihnya  adalah  sebagai  Juara  I 

Kepala Berprestasi Tingkat Kabupaten Siak tahun 2010, Juara 

III Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat Kabupaten Siak tahun 

2015. 
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