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BAB I 

PENDAHAULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai 

penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh 

perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, 

bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. 

Pada kenyataannya selama lebih dari lima puluh tahun usia Republik 

Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan hak 

asasi manusia masih jauh dari memuaskan. Hal tersebut tercermin dari 

kejadian berupa penculikan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, 

penggusuran dan juga pembakaran tempat tinggal. Selain itu juga ada 

penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat.. 

Materi Hak Asasi Manusia diajarkan dalam PKn sebagai upaya agar 

meningkatkan kesadaran siswa terhadap hak asasi manusia. Tujuannya untuk 

mencegah siswa melakukan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi 

manusia. Dan sebagai mata pelajaran yang membentuk warga negara agar 

memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi 

warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter. 

Oleh karena itu pembelajaran hak asasi manusia pada PKn perlu dibangun 

dan dikembangkan guna melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur 

bangsa yang memerlukan kesadaran hak asasi manusia dari setiap warga 

negaranya, sehingga tujuan dari pembelajaran hak asasi manusia tercapai 
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yaitu terciptanya warga negara yang mau dan mampu untuk menjunjung 

tinggi hak asasinya. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa yang dimaksud dengan HAM ? 

2. Bagaimana Materi dan Pembelajaran HAM di MI/SD ? 

3. Bagaimana Pendekatan dan Prinsip Pembelajaran  HAM di MI/SD ? 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Pengertian HAM 

1. Pengertian HAM Menurut Para Ahli  

Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam 

Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin 

Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap 

manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.
1
 

John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang 

diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang 

kodrati.
2
 

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak 

yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk 

Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib 

dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, 

pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat 

dan martabat manusia” 

Istilah HAM dalam UUD 1945 secara eksplisit tidak ada, namun 

secara implisit kita dapat menafsirkan bahwa hak asasi manusia dapat 

ditemukan pada bagian Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama dan pada 

bagian Batang Tubuh UUD 1945, Pasal 27-31. 

Ciri-ciri pokok hakikat HAM yaitu: 

a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah 

bagian dari manusia secara otomatis. 

                                                 
1
 Thor B. Sinaga, “PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENEGAKAN 

HAK ASASI MANUSIA,” Edisi Khusus 1, no. 2 (2013): 95. 

2
 Masyhur Effendi, Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan 

Internasional (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 3. 
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b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, 

ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan 

bangsa. 

c. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak 

untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap 

mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum yang 

tidak melindungi atau melanggar HAM. 

2. Sejarah HAM 

a. Sejarah HAM Internasional 

Umumnya para pakar Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM 

dimulai dengan lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. 

Magna Charta antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya 

memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia 

sendiri tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan 

mulai dapat dimintai pertanggungjawaban di muka umum. Dari 

sinilah lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi dan mulai 

bertanggungjawab kepada hukum.
3
 

Sejak saat itu mulai dipraktekkan kalau raja melanggar hukum harus 

diadili dan harus mempertanggung jawabkan kebijaksanaannya pada 

parlemen. Lahirnya Magna Charta ini kemudian diikuti oleh 

perkembangan yang lebih konkret, dan dengan lahirnya “Bill of 

Rights” di Inggris pada tahun 1689. Pada masa itu mulai timbul 

adagium yang intinya adalah bahwa manusia sama di muka 

hukum (equality before the law). Adagium ini memperkuat dorongan 

timbulnya negara hukum dan demokrasi. 

b. Sejarah HAM Indonesia 

Di Indonesia HAM sebenarnya telah lama ada. Sebagai contoh, HAM 

di Sulawesi Selatan telah dikenal sejak lama, kemudian ditulis dalam 

buku-buku adat (Lontarak). Antara lain dinyatakan dalam buku 

                                                 
3
 Baharuddin Lopa, Al-Qur’an dan Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima 

Yasa, 1996), 2. 
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Lontarak (Tomatindo di Lagana) bahwa apabila raja berselisih faham 

dengan Dewan Adat, maka Raja harus mengalah. Tetapi apabila para 

Dewam Adat sendiri berselisih, maka rakyatlah yang memustuskan. 

Jadi asas-asas HAM yang telah disorot sekarang, semuanya sudah 

diterpkan oleh Raja-Raja dahulu, namun hal ini kurang diperhatikan 

karena sebagian ahli hukum Indonesia sendiri agaknya lebih suka 

mempelajari teori hukum Barat. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa HAM sudah lama lahir di Indonesia, namun dalam 

perkembangannya tidak menonjol karena kurang dipublikasikan. 

Berikut ini adalah perkembangan HAM di Indonesia: 

1)       Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945) 

2)      Periode Orde Lama (1945-1966) 

3)      Periode Orde Baru (1966-1998) 

4)      Periode Reformasi (1998-Sekarang) 

3. Macam-macam HAM 

Macam-macam hak asasi manusia di dalam Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor XVII/MPR/1998,  

dijelaskan sebagai berikut :
4
 

a. Hak untuk hidup :  

1) Berhak untuk hidup  

2) Mempertahankan hidup  

3) Kehidupan   

b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan :  

1) Membentuk keluarga  

                                                 
4
 Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil 

Sidang Istimewa Tahun 1998 (Jakarta: Panca Usaha, 1998), 87–91. 
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2) Melanjutkan keturunan melalui perkawinan  

c. Hak mengembangkan diri :  

1) Berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh  

     berkembang secara layak.  

2) Berhak atas perlindungan dan kasih sayang untuk pengembangan 

pribadinya, memperoleh dan mengembangkan pendidikan untuk 

meningkatkan kualitas hidupnya. 

3) Berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu  

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi kesejahteraan  

umat manusia.  

4) Berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan hak- 

haknya secara kolektif serta membangun masyarakat, bangsa dan  

negaranya.  

d.  Hak keadilan :  

1) Berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan,  

hukum yang adil.  

2) Berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama 

dihadapan hukum.  

3) Dalam hubungan kerja berhak mendapat imbalan dan perlakuan 

yang adil dan layak.  

4) Berhak atas status kewarganegaraan.  

5) Berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja.  

6) Berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.  

e. Hak kemerdekaan :  

1) Berhak memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut 

agama dan kepercayaannya itu.  

2) Berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai nurani.  

3) Bebas memilih pendidikan dan pengajaran  

4) Bebas memilih pekerjaan  



 7   

 

5) Berhak memilih kewarganegaraan 

6) Bebas bertempat tinggal di wilayah negara, meninggalkannya dan 

berhak untuk kembali  

7) Berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan 

pendapat.  

f. Hak atas kebebasan informasi :  

1) Berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungannya.  

2) Berhak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan 

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran 

yang tersedia.  

g. Hak keamanan :  

1) Berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman 

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan 

hak asasi  

2) Berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 

martabat dan hak miliknya.  

3) Berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari 

negara lain  

4) Berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang 

merendahkan derajat martabat manusia.  

5) Berhak ikut serta dalam upaya perbedaan negara.  

h. Hak kesejahteraan :  

1) Berhak hidup sejahtera lahir dan bathin  

2) Berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat 

3) Berhak untuk bertempat tinggal serta kehidupan yang layak  

4) Berhak memperoleh kemudahan perlakuan khusus di masa kanak-

kanak, di hari tua, dan apabila menyandang cacat.  

5) Berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan 

dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat.  
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6) Berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak 

boleh di ambil secara sewenang-wenang oleh siapapun.  

7) Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. 

B. Materi dan Pembelajaran HAM di MI/SD 

Undang-undang no.39/1999 tentang HAM yang berlaku di Indonesia, 

terdapat pula sejumlah konvensi yang perlu disosialisasikan seperti Konvensi 

Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Konvensi Internasional 

tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Konvensi Hak-hak Anak dan 

sebagainya.
5
 

Tema-tema yang diambil dari dokumen Undang-undang HAM No39/1999 

bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, bagian 

kesepuluh tentang Hak Anak, antara lain berikut ini :  

1. Hak mendapat perlakuan yang sama tanpa memandang jenis kelamin. 

2. Hak mendapat kewarganegaraan. 

3. Hak mendapat keadilan. 

4. Hak mendapat kesempatan berbicara.  

5. Hak mendapat pelayanan kesehatan.  

6. Hak mendapat pendidikan.  

Guru dapat menerapkan tentang konten HAM di atas dalam topik/pokok 

bahasan tentang keadilan dalam Garis-garis Besar Program Pengajaran 

(GBPP). Untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran ini, guru dapat 

menggunakan pendekatan inkuiri yang sederhana disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan kemampuan siswa di sekolah dasar. Materi pembelajaran 

HAM di MI/SD sebaiknya dalam bentuk yang mudah dipahami oleh anak, 

kalimatnya sederhana, lugas, dan jelas. Kalau perlu materi disertai gambar 

dan ilustrasi menarik dan menyenangkan. Unsur problematik dalam materi 

HAM juga akan membuat sajian materi tidak monoton dan menjemukan, 

tetapi menantang penalaran kritis anak. Materi HAM diangkat dari realitas 

                                                 
5
 Sumarsono dan Dkk, Pendidikan Kewarganegaraan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2001), 34. 
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kehidupan anak sehari-hari. Dengan demikian materi yang dikembangkan 

disesuaikan dengan pekermbangan dan kebutuhan anak. 

C. Pendekekatan dan Prinsip Pembelajaran HAM di MI/SD 

1. Pendekatan Pembelajaran HAM di MI/SD 

Mendidik anak akan mengembangkan inteligensi dan karakternya. Hal ini 

tidak akan terjadi manakala anak hanya belajar secara tekstual dalam buku 

dan ditentukan oleh guru. Individu hanya akan terdidik dan memiliki 

kesadaran tentang HAM ketika ia memiliki kesempatan untuk mengalami 

sendiri HAM dan menyumbangkan sesuatu yang berguna dari 

pengalamannya tersebut. Misalnya, anak diajak secara langsung ikut 

membersihkan lingkungan sekolah. Pengalaman ini akan memberikan 

pengalaman pada anak bahwa ia telah membantu menciptakan lingkungan 

yang bersih dan sehat. 

Berbagai pendekatan dapat digunakan dalam pembelajaran HAM di 

SD/MI. Pendekatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut.
6
 

a. Pendekatan induktif yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam 

pembelajaran  dengan dimulai dari contoh-contoh, peristiwa-peristiwa, 

kasus-kasus dan fenomena sejenis untuk ditarik kesimpulan umum. 

Pendekatan deduktif dimulai dari konsep umum menuju penarikan 

kesimpulan khusus. 

b. Pendekatan kontekstual yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang 

digunakan guru sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari anak. 

Pembelajaran kontekstual tersebut memudahkan anak memaknai nilai-

nilai HAM yang dipelajarinya. 

c. Pendekatan kooperatif (cooperative learning) yaitu pendekatan 

pembelajaran dengan memberikan kesempatan pada anak untuk 

bekerja sama dalam belajar. Misalnya, belajar kelompok, belajar 

dengan model Jigsaw, diskusi kelompok, dan tugas kelompok.  

                                                 
6
 Udin Winataputra, Materi dan Pembelajaran PKN SD (Jakarta: Universitas Terbuka, 2002), 20. 
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d. Pendekatan inquiry yaitu pembelajaran dilaksanakan dengan 

memberikan kesempatan pada anak untuk mencari penyelesaian 

sendiri terhadap masalah yang   dihadapinya. Anak belajar mengamati 

fenomena, menemukan masalah, dan menyelidiki kemungkinan-

kemungkinan penyelesaian masalah  sendiri. 

e. Pendekatan discovery yaitu pendekatan pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada siswa menjelajah untuk menemukan 

sesuatu yang sudah ada. 

f. Pendekatan konstruktivistik yaitu suatu pendekatan yang  memberikan 

kesempatan kepada anak untuk menyusun sendiri konsep-konsep 

HAM berdasarkan kehidupan sehari-hari anak. 

g. Pendekatan behavioristik dengan menciptakan lingkungan yang 

kondusif anak belajar HAM.  

2. Prinsip Pembelajaran HAM di MI/SD 

Prinsip yang digunakan dalam pembelajaran HAM dikembangkan sesuai 

dengan karakteristik belajar anak :
7
 

a. Implikasi dari prinsip ini maka pembelajaran HAM bagi anak MI/SD 

menuntut guru untuk selalu menggunakan media dan sumber 

pembelajaran yang bersifat konkrit dan dapat ditangkap secara 

inderawi. Media dan sumber pembelajaran yang dimaksud dapat 

berupa media dan sumber pembelajaran yang dirancang dan tidak 

dirancang untuk pembelajaran. Media dan sumber yang direncanakan 

adalah media dan sumber yang memang dengan sengaja dibuat untuk 

kepentingan pembelajaran. Sedangkan media dan sumber 

pembelajaran yang tidak direncanakan adalah segala sumber yang 

memang tidak disengaja untuk kepentingan pembelajaran. Misalnya 

                                                 
77
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jalan raya, pasar, stasiun, dan terminal.  Media dapat juga yang 

bersifat alami dan buatan. 

b. Pembelajaran HAM menggunakan prinsip bermain sambil belajar dan 

belajar seraya bermain. Bermain akan membuat anak berinteraksi dan 

belajar menghargai hak orang lain. Pola bermain dapat dibedakan 

menjadi tiga:  

1) Bermain bebas adalah suatu bentuk kegiatan bermain yang 

memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan berbagai 

pilihan alat dan menggunakannya.  

2) Bermain dengan bimbingan  adalah suatu kegiatan bermain 

dengan cara guru memilihkan alat-alat permainan dan anak 

diharapkan dapat menemukan  pengertian tertentu.  

3) Bermain dengan diarahkan adalah suatu bentuk permainan 

dengan guru mengajarkan cara menyelesaikan tugas tertentu. 

Bermain dapat menggunakan alat permainan ataupun tanpa alat 

permainan.  

c. Pembelajaran HAM MI/SD menggunakan prinsip active learning. 

Pembelajaran aktif memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 

anak untuk aktif mencari dan memaknai nilai-nilai HAM. Seluruh 

anggota tubuh dan psikologis anak bekerja  baik melalui belajar 

individual maupun bekerja sama dalam kelompok. Problem solving 

akan memberikan tantangan pada anak untuk aktif menyelesaikan 

masalah tersebut. 

d. Pembelajaran HAM di MI/SD dilaksanakan dalam suasana  yang 

menyenangkan. Joyfull learning akan sangat menyenangkan dan 

membuat belajar anak menjadi ceria, tanpa tekanan, dan menarik.  

Guru dapat membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dengan 

memberikan sentuhan akrab, ramah, sambil bernyanyi, dengan 

gambar, dan lain sebagainya. 
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e. Pembelajaram HAM di MI/SD berpusat pada anak. Artinya anak 

menjadi subjek pelaku yang aktif di dalam belajar. Guru hanya 

berperan sebagai fasilitator dalam membantu anak mudah mempelajari 

nilai-nilai HAM. Pembelajaran HAM perlu mempertimbangkan aspek 

kemampuan dan potensi anak, suasana psikologis dan moral anak. 

f. Pembelajaran HAM di MI/SD memberikan kesempatan kepada anak 

untuk mengalami, bukan saja melihat atau mendengar melainkan 

seluruh panca inderanya dan mental psikologis anak aktif mengalami 

sendiri dalam kegiatan yang memuat nilai-nilai HAM. Pembelajaran 

HAM memberikan kesempatan seluas-luasnya pada anak untuk 

bereksperimen (mencoba) mengalami berbagai kegiatan pembelajaran 

HAM.  

Pembelajaran HAM di MI/SD dapat mengembangkan berbagai 

keterampilan sosial, kognitif, dan emosional serta spiritual. Multiple 

intelligence dapat ditumbuh kembangkan dalam pembelajaran HAM 

sehingga pembelajaran tersebut akan lebih bermakna bagi kehidupan anak. 
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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia dan 

merupakan hak yang diberikan sebagai karunia Tuhan, maka tidak 

diperbolehkan ada pihak lain termasuk manusia, kecuali Tuhan sendiri yang 

mencabutnya. 

Pembelajaran HAM di MI/SD bukan saja menyampaikan materi tentang 

nilai-nilai HAM tetapi pembelajarannya sendiri harus sesuai dan dijiwai 

dengan HAM. Jika tidak, maka anak akan mengalami suatu keadaan 

paradoksal atau inkonsistensi yaitu bagaimana ia dapat memahami materi 

HAM yang diterima ketika pembelajarannya sendiri melanggar HAM. 

Berbagai pendekatan dapat digunakan dalam pembelajaran HAM di SD, 

antara lain: induktif, deduktif, kontekstual, kooperatif (cooperative learning), 

inquiry, discovery, konstruktivistik, dan behavioristik. Sesuai dengan hakikat 

pembelajaran anak usia MI/SD diatas, maka prinsip yang digunakan dalam 

pembelajaran HAM dikembangkan sesuai dengan karakteristik belajar anak. 

Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran HAM di MI/SD sangat ditentukan 

oleh perencanaan yang baik. Perencanaan tersebut akan membantu guru 

untuk melaksanakan langkah-langkah pembelajaran secara sistematik. 
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