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ABSTRAK 

 
MUATAN MATERI DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN HAM 

(Analisi Isi Pada Buku Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 
Kelas VII Karangan Gino yang Digunakan Di SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun 2012) 
 

Aan Galih Wicaksana, A220070076, Program Studi Pendidikan 
Kewarganegaraan,  

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta,  

2011, xvi + 202 halaman (termasuk lampiran). 
 

Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan muatan materi HAM dalam 
buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan karangan Gino dan pelaksanaan 
pendidikan HAM dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada 
siswa kelas VII di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012. 

Penelitian ini menggunakan sumber data buku Pendidikan 
Kewarganegaraan Kelas VII karangan Gino, kepala sekolah, guru PKn, guru BK, 
dan siswa. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, 
dan mengkaji dokumen atau arsip. Untuk validitas data menggunakan trianggulasi 
sumber data dan triangulasi teknik atau metode pengumpulan data. Metode 
penelitian ini, yaitu menggunakan teknik analisis interaktif. Analisis interaktif 
digunakan untuk membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, 
observasi, dan mengkaji dokumen. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Buku ajar Pendidikan 
Kewarganegaraan kelas VII karangan Gino yang digunakan di SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta memuat materi pendidikan HAM. Muatan materi 
HAM dalam buku tersebut termuat dalam bentuk kalimat, ilustrasi gambar, 
maupun soal. Materi pendidikan HAM yang dimaksud, meliputi upaya 
perlindungan HAM, upaya penegakkan HAM, menghargai pendapat orang lain, 
serta mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab; 2) 
Kurikulum, standar kompetensi dan kompetensi dasar Pendidikan 
Kewarganegaraan SMP Kelas VII memuat materi HAM yang dijabarkan dalam 
silabus dan RPP yang digunakan di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta; 3) 
Pelaksanaan pendidikan HAM di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta dilaksanakan 
bersamaan dengan proses pembelajaran PKn oleh guru PKn, selain itu 
pelaksanaan pendidikan HAM juga dilaksanakan di luar kelas dalam lingkungan 
sekolah.  

 
Kata kunci: Muatan Buku PKn, Pelaksanaan Pendidikan HAM, Pendidikan PKn. 
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PENDAHULUAN 

Realitas penegakkan HAM di Indonesia menurut Komisi Nasional HAM, 

menyatakan penegakkan HAM di Indonesia tidak mengalami kemajuan yang 

berarti (Fulthoni dkk, 2010:1). Hal itu terjadi karena kurangnya pemahaman 

masyarakat mengenai HAM. Untuk itu sudah seharusnya pemerintah 

mencanangkan sistem pendidikan berbasis HAM untuk semua jenjang 

pendidikan. Melalui pendidikan HAM diharapkan agar HAM menjadi bagian 

yang terintegrasi dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pendidikan 

berbasis HAM sudah seharusnya dimasukkan ke dalam kurikulum pelajaran untuk 

dapat diintegrasikan pada setiap mata pelajaran yang relevan.    

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu 

melaksanakan hak-hak dan kewajiabnnya untuk menjadi warganegara Indonesia 

yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 

1945. Mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1) Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 
kewarganegaraan.  

2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggungjawab dan bertindak secara 
cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta anti 
korupsi.  

3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 
berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup 
bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. 

4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara 
langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi 
dan komunikasi (BSNP, 2006:155-156). 
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Berdasarkan tujuan tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu 

memberikan wawasan dan kesadaran bernegara kepada peserta didik, serta 

membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air, tertib serta bertanggung jawab. 

Pelaksanaan pendidikan HAM pada peserta didik, khususnya di Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), selain dipengaruhi oleh guru sebagai penyampai 

materi, juga ditentukan oleh muatan dalam buku ajar yang menjadi pedoman 

peserta didik dalam mempelajari HAM. Buku ajar sebagai sumber pembelajaran 

merupakan komponen penting di sekolah, kualitasnya tidak boleh diabaikan 

karena akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Kualitas 

buku ajar dapat dilihat dari isi materi yang terkandung di dalam buku, dan 

kesesuaian materi dengan kurikulum. Pada kenyataannya terdapat buku yang 

dapat dikatakan kurang berkualitas. Penelitian Rosita (2011) yang berjudul 

“Analisis Buku Teks Mata Pelajaran PKn Kelas II Sekolah Dasar” menyimpulkan 

bahwa buku teks mata pelajaran Pkn kelas II SD kurang sesuai dengan kurikulum 

yang berlaku. Selain itu, penelitian Nurdiansyah (2011) yang berjudul “Analisis 

Buku Ajar PKn Kelas V Sekolah Dasar” menyimpulkan materi dalam buku ajar 

kurang sesuai dengan kompetensi dalam kurikulum KTSP. Baru-baru ini juga 

menuai kasus LKS (lembar kerja siswa) kelas II SD yang menghebohkan dan 

membuat khawatir para orang tua siswa. Banyak Pihak menilai tidak layak 

kalimat istri simpanan, tertulis dalam cerita berjudul Bang Maman dari Kali Pasir 

pada buku Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta halaman 30-31, menjadi 

bacaan siswa kelas 2 SD yang usianya baru menginjak 7-8 tahun 
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(http://www.solopos.com). Hal ini menegaskan bahwa masih terdapat buku ajar 

yang tidak sesua i dengan kebutuhan siswa dan kurikulum yang berlaku.  

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka mendorong peneliti untuk 

mengadakan penelitian guna meneliti “Muatan Materi dan Pelaksanaan 

Pendidikan HAM (Analisis Isi Pada Buku Pelajaran Pendidikan Kewarga-

negaraan Karangan Gino yang digunakan di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta)”. 

Berdasarkan latar belakang maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menggambarkan muatan materi HAM dalam buku ajar Pendidikan 

Kewarganegaraan karangan Gino yang digunakan di kelas VII SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012. 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan HAM dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas VII di SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012. 

 

LANDASAN TEORI 

1. Pendidikan HAM 

a. Pengertian Pendidikan HAM. Pendidikan dalam arti luas adalah “suatu 

kompleks perbuatan yang sistematis untuk membimbing anak menuju pada 

pencapaian tujuan pendidikan (Jumali dkk, 2008:21)”. Pendidikan bertujuan 

“untuk menumbuhkembangkan potensi manusia agar menjadi manusia dewasa, 

beradab, dan normal (Jumali dkk, 2008:1)”. 

b. Tujuan Pendidikan HAM. Tujuan dari pendidikan HAM adalah agar 

peserta didik pada akhirnya dapat menyadari hak-hak asasinya. Lebih dari itu 
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tujuan pendidikan HAM untuk menggugah kesadaran akan pentingnya kesetaraan 

dalam kehidupana antar warga dan/atau antar manusia (Malian dan Suparman 

Marzuki, 2003:2). Rumusan lain terkait tujuan pendidikan HAM adalah untuk 

meningkatkan, mengembangkan, dan melestarikan serta mempraktekkan atau 

menerapkan nilai-nilai HAM dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan 

bernegara (Kurniawan, 2010 dalam http://hefikurniawan.blogspot.com). 

c. Pentingya Pendidikan HAM. Bagi Indonesia yang sedang menuju ke arah 

demokrasi, peran dunia pendidikan menjadi semakin penting (Chamim dkk, 

2006:XV). Kehidupan yang demokratis membutuhkan prasyarat diantaranya 

penegakan HAM. Untuk mencerdaskan rakyat sehingga sadar dan mampu 

menghargai serta menghormati HAM perlu adanya pendidikan terutama masalah 

yang berkaitan dengan HAM (Rosyada dkk, 2003:230). 

2. HAM Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

a. Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan. Mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai visi, yaitu terwujudnya suatu pelajaran 

yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa dan pemberdayaan 

warganegara. Adapun misinya adalah membentuk warganegara yang baik, yakni 

warganegara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

UUD 1945 (BSNP, 2006:155). Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1) Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 
kewarganegaraan.  

2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggungjawab dan bertindak secara 
cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta anti 
korupsi.  
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3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 
berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup 
bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. 

4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara 
langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi 
dan komunikasi (BSNP, 2006:155-156). 

 
b. Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menegah Pertama. 

Jenjang pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), dibagi dalam tiga 

kelas  yaitu kelas VII, VIII, dan IX. Adapun Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD) yang telah ditentukan oleh Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP) adalah sebagai sebagai berikut: 

1) Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi dasar (KD) Pendidikan 
Kewarganegaraan kelas VII semester 1 (satu) dan 2 (dua) meliputi: 
a) Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (SK). Kompetensi 
Dasar (KD)  meliputi: mediskripsikan norma-norma, kebiasaan yang 
berlaku di masyarakatat; menjelaskan hakikat dan arti penting hukum 
bagi warganegara; menerapkkan norma-norma dalam kehidupan 
bermasyarakat. 

b) Mendiskripsikan makna proklamasi kemerdekaan dan konstitusi per-
tama (SK). Kompetensi Dasar (KD) meliputi: menjelaskan makna 
proklamasi kemerdekaan; mendeskripsikan suasana kebatinan 
konstitusi pertama; menganalisis hubungan antara proklamasi 
kemerdekaan dan UUD 1945; menunjukkan sikap positif terhadap 
makna proklamasi kemerdekaan dan suasana kebatinan konstitusi 
pertama. 

c) Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan Penegakan Hak 
Asasi Manusia (HAM). Kompetensi Dasar (KD) meliputi: meng-
uraikan hakikat, hukum dan kelembagaan HAM; mendeskripsikan 
kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM; menghargai upaya 
perlindungan HAM; menghargai upaya penegakan HAM. 

d) Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat (SK).  
Kompetensi Dasar (KD) meliputi: menjelaskan hakikat kemerdekaan 
mengemukakan pendapat; menguraikan pentingnya kemerdekaan 
mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab; meng-
aktualisasikan kemerdekaan mengemukakan; pendapat secara bebas 
dan bertanggung jawab. 

2) Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) Pendidikan 
Kewarganegaraan kelas VIII semester 1 (satu) dan 2 (dua) meliputi: 
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a) Menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila (SK). 
Kompetensi Dasar (KD) meliputi: menjelaskan pancasila sebagai 
dasar negara dan  ideologi negara; menguraikan nilai-nilai pancasila 
sebagai dasar negara dan ideologi negara; menunjukkan sikap positif 
terhadap pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 
menampilkan sikap positif terhadap pancasila dalam kehidupan 
bermasyakat. 

b) Memahami berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia 
(SK). Kompetensi Dasar (KD) meliputi: menjelaskan berbagai 
konstitusi yang pernah berlaku di indonesia; menganalisis 
penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di 
Indonesia; menunjukkan hasil-hasil amandemen UUD 1945; 
menampilkan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil 
amandemen.  

c) Menampilkan ketaatan terhadap perundang-undangan nasional (SK).  
Kompetensi Dasar (KD) meliputi: mengidentifikasi tata urutan 
peraturan perundang-undangan nasional; mendeskripsikan proses 
pembuatan peraturan perundang-undangan nasional; mentaati 
peraturan perundang-undangan nasional; mengidentifikasi kasus 
korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di indonesia; 
mendeskripsikan pengertian anti korupsi dan instrument (hukum dan 
kelembagaan) anti korupsi di Indonesia. 

d) Memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan 
(SK). Kompetensi Dasar (KD) meliputi: menjelaskan hakikat 
demokrasi; menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis dalam 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; menunjukkan sikap positif 
terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan.  

e) Memahami kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di Indonesia 
(SK). Kompetensi Dasar (KD) meliputi: menjelaskan makna 
kedaulatan rakyat; mendeskripsikan sistem pemerintahan Indonesia 
dan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat; 
menunjukkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem 
pemerintahan Indonesia. 

3) Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) Pendidikan 
Kewarganegaraan kelas IX semester 1 (satu) dan 2 (dua) meliputi: 
a) Menampilkan partisipasi dalam usaha pembelaan Negara (SK). 

Kompetensi Dasar (KD) meliputi: menjelaskan pentingnya usaha 
pembelaan negara; mengidentifikasi bentuk-bentuk usaha pembelaan 
negara; menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan negara. 

b) Memahami pelaksanaan otonomi daerah (SK). Kompetensi Dasar 
(KD) meliputi: mendeskripsikan pengertian otonomi daerah; 
menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan 
kebijakan publik di daerah.  

c) Memahami dampak globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, ber-
bangsa, dan bernegara (SK). Kompetensi Dasar KD) meliputi: 
menjelaskan pengertian dan pentingnya globalisasi bagi indonesia; 
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mendeskripsikan politik luar negeri dalam hubungan internasional di 
era global; mendeskripsikan dampak globalisasi terhadap kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; menentukan sikap terhadap 
dampak globalisasi.  

d) Menampilkan prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan 
bangsa (SK). Kompetensi Dasar (KD) meliputi: menjelaskan 
pentingnya prestasi diri bagi keunggulan bangsa; mengenal potensi 
diri untuk berprestasi sesuai kemampuan; menampilkan peran serta 
dalam berbagai aktivitas untuk mewujudkan prestasi diri sesuai 
kemampuan demi keunggulan bangsa (BSNP, 2006:157-159). 

 
c. HAM dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan SMP. Pendidikan 

HAM merupakan bagian dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang 

diajarkan pada tiap-tiap jenjang pendidikan.  Cakupan materi Pendidikan 

Kewarganegaraan di SMP Kelas VII meliputi: 

1) Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

2) Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama. 

3) Perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). 

4) Kemerdekaan mengemukakan pendapat. 

Dengan demikian, muatan pendidikan HAM di jenjang SMP kelas VII yang 

dijadikan indikator dalam menelaah buku dan pelaksanaan pendidikan HAM di 

lokasi peneliti adalah: 

1) Upaya perlindungan HAM 

2) Upaya penegakan HAM. 

3) Mengohormti pendapat orang lain.  

4) Mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. 
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METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah “suatu penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran 

orang secara individual maupun kelompok” (Sukmadinata, 2011:60). Penelitian 

ini menggunakan jenis penelitian kualitatif non-interaktif dengan metode analisis. 

Penelitian non interaktif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menghimpun, 

menganalisis dan menginterpretasikan dokumen-dokumen (Sutama, 2012:282). 

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru PKn, dan siswa 

kelas VII 1 Surakarta. Objek dalam penelitian ini adalah muatan materi HAM 

dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas VII karangan Gino dan 

pelaksanaan pendidikan HAM pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

narasumber atau informan, dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru PKn, 

guru Bimbingan Konseling dan siswa Kelas VII di SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta; tempat dan aktivitas, penelitian ini berlokasi di lingkungan SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta, sedangkan aktivitas yang dimaksud adalah kegiatan 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berlangsung di dalam kelas VII 

SMP dan kegiatan yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta; arsip 

maupun dokumen buku PKn kelas VII karangan Gino yang digunakan di SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta, silabus, dan RPP. 

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan 

mengkaji dokumen. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data/informasi 
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mengenai upaya penanaman pendidikan HAM pada siswa kelas VII dan muatan 

HAM dalam buku PKn kelas VII karangan Gino. Selain itu wawancara juga 

dilakukan untuk konfirmasi mengenai materi muatan HAM pada buku ajar PKn, 

khususnya wawancara dengan guru PKn. Observasi yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah terhadap kegiatan pembelajaran di kelas VII dan di luar kelas 

atau interaksi siswa dengan siswa serta interaksi siswa dengan guru di lingkungan 

SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. Mengkaji dokumen digunakan untuk 

memperoleh data mengenai muatan materi dan pelaksanaan pendidikan HAM 

dalam buku PKn kelas VII karangan Gino. Dokumen meliputi buku PKn kelas 

VII karangan Gino, silabus, dan RPP. 

Penelitian ini menngunakan dua macam triangulasi yakni triangulasi sumber 

data berupa informasi dari tempat atau peristiwa dan dokumen yang diilustrasikan 

sebagai berikut. 

 
Kedua, triangulasi teknik pengumpulan data berasal dari wawancara, 

observasi, dan mengkaji dokumen yang diilustrasikan sebagai berikut. 

Narasumber 
atau informan 

Peristiwa  

Dokumen 

Informan: 

1. Kepala Sekolah 
2. Guru PKn 
3. Guru BK 
4. Siswa  

Kegiatan pendidikan HAM 
dalam proses pembelajaran 
di kelas VII dan kehidupan 
di luar kelas SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta  

Buku PKn karangan Gino, 
Silabus, RPP, dan dokumen 
lainnya 

Data muatan materi 
dan pelaksanaan 
pendidikan HAM pada 
buku Pendidikan 
Kewarganegaraan 
kelas VII SMP dan 
proses penanaman 
pendidikan HAM pada 
siswa kelas VII di 
SMP Muhammadiyah 
1 Surakarta 
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HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh 

informasi mengenai Muatan Materi dan Pelaksanaan Pendidikan HAM di SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun 2012 dengan hasil sebagaimana pemaparan di 

bawah ini. 

1. Upaya perlindungan HAM dilaksanakan pada saat persiapan pelaksanaan, 

indikator upaya perlindungan HAM termuat dalam silabus dan RPP PKn kelas 

VII. Pada proses pembelajaran di dalam kelas upaya perlindungan HAM 

ditanamkan dengan cara membuat kontrak perjanjian kelas yang 

menggambarkan perlindungan hak-hak peserta didik. Selain itu dilakukan 

melalui pemberian tugas yang terkait perlindungan HAM. Selanjutnya, pada 

saat interaksi di luar kelas terlihat dengan dibuatnya peraturan sekolah yang 

Data muatan materi 
dan pelaksanaan 
pendidikan HAM 
pada buku 
Pendidikan 
Kewarganegaraan 
kelas VII SMP dan 
proses penanaman 
pendidikan HAM 
pada siswa kelas VII 
di SMP 
Muhammadiyah 1 
Surakarta 

Data tentang muatan 
pendidikan HAM dalam 
buku PKn dan pelaksanaan 
pendidikan HAM dalam 
proses pembelajaran PKn 
kelas VII dan di lingkungan 
SMP Muhammadiyah 1 
Surakarta 

Muatan pendidikan HAM 
Buku PKn kelas VII 
karangan Gino, silabus, 
RPP dan dokumen lainya 

Wawancara 

Telaah 
dokumen 

Observasi 

Proses pelaksanaan 
pendidikan HAM dalam 
pembelajaran PKn kelas VII 
dan kehidupan di luar kelas 
di SMP Muhammadiyah 1 
Surakarta 
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berisi hak dan kewajiban siswa. Selain itu, juga tercermin dari tindakan tegas 

guru BK yang memberikan sanksi kepada siswa yang melakukan kenakalan.  

2. Upaya penegakkan HAM dilaksanakan pada saat persiapan pelaksanaan 

pendidikan HAM upaya penegakkan HAM termuat dalam silabus dan RPP 

PKn kelas VII. Pelaksanaanya dalam proses pembelajaran ditanamkan melalui 

suri tauladan dari guru. Selanjutnya, upaya penegakkan HAM juga 

dilaksanakan di luar kelas melalui pemberian waktu istirahat dan fasilitas-

fasilitas guna menunjang pendidikan.  

3. Menghargai pendapat orang lain dilaksanakan pada saat persiapan pelaksanaan 

pendidikan HAM, indikator menghargai pendapat orang lain termuat dalam 

silabus dan RPP PKn kelas VII tetapi rumusannya kurang memadai. Pada 

proses pembelajaran dilaksanakan dengan cara melatih keberanian siswa dalam 

berpendapat dan pemberian sanksi bagi siswa yang tidak menyimaknya. 

Selanjutnya, pada saat di luar kelas indikator menghargai pendapat orang lain 

ditanamkan melalui pemilihan ketua osis, dihormatinya pendapat saat rapat 

maupun saat guru BK mencari solusi dari permasalahan antar siswa.  

4. Mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dilaksanakan 

pada saat persiapan pelaksanaan pendidikan HAM upaya penegakkan HAM 

termuat dalam silabus dan RPP PKn kelas VII. Pelaksanaanya dalam proses 

pembelajaran ditanamkan melalui kebebasan siswa dalam berpendapat maupun 

bertanya. Selanjutnya, pelaksanaannya di luar kelas ditanamkan melalui 

disediakannya dan pemanfaatan mading oleh siswa sebagai sarana untuk 

menyalurkan hasil karya maupun pendapat siswa dan adanya kotak suara yang 
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bertujuan menampung keluhan siswa terkait dengan masalah pembelajaran 

maupun masalah fasilitas sekolah.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan pada 

pemabahan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan kelas VII karangan Gino yang 

digunakan di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta memuat materi pendidikan 

HAM. Muatan materi HAM dalam buku tersebut termuat dalam bentuk 

kalimat, ilustrasi gambar, maupun soal.  

2. Kurikulum, standar kompetensi dan kompetensi dasar Pendidikan 

Kewarganegaraan SMP Kelas VII memuat materi HAM yang dijabarkan dalam 

silabus dan RPP. 

3. Silabus dan RPP Kelas VII SMP Muhammadiyah 1 Surakarta memuat tentang 

HAM. 

4. Pendidikan HAM dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Pendidikan HAM 

yang dilaksanakan meliputi upaya perlindungan HAM, upaya penegakan 

HAM, menghar-gai pendapat orang lain, serta mengemukakan pendapat secara 

bebas dan bertanggung jawab. 

5. Pendidikan HAM juga terlihat dari interaksi guru dengan siswa di luar kelas. 

Nilai-nilai pendidikan HAM meliputi upaya perlindungan HAM, upaya 

penegakkan HAM, serta mengemukakan pendapat secara bebas dan 

bertanggung jawab. 



13 
 

SARAN 

1. Kepada Penulis Buku 

Penulis dalam menulis buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya 

mengacu pada kurikulum dan Standar Isi yang telah ditetapkan pemerintah 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006. 

2. Kepada Kepala Sekolah 

Dalam memilih dan menentukan buku ajar, kepala sekolah hendaknya 

menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku serta standar kompetensi, dan 

kompetensi dasar yang sudah ditentukan.  

3. Kepada Guru 

Melalui Pendidikan Kewarganegaraandiharapkan guru memiliki kreatifitas 

dalam upaya penanaman pendidikan HAM sehingga dapat membentuk siswa 

yang sadar dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang.  

4. Kepada Siswa 

Siswa sebagai generasi penerus diharapkan selalu bersikap positif dengan 

kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang baik di 

lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. 
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