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ABSTRAK 

 

Ziadatul Husnah, “Pengembangan Model Pendidikan Berbasis Hak Asasi 

Manusia di MIN 2 Sleman”. Tesis. Yogyakarta: Program Magister (S2) Program 

Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Konsentrasi Guru Kelas, Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.  

Ada dua rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu tentang 

apa Pengembangan Model Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) di 

madrasah khususnya Madrasah Ibtidaiyah dan apa hasil pengembangannya. 

Kedua persoalan tersebut diangkat karena didasari oleh tiga pertimbangan 

penting. Pertama, terjadinya beberapa perilaku menyimpang seperti kekerasan, 

bullying, dan diskriminasi di dunia pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik 

dan pendidik lebih disebabkan oleh kurangnya penghargaan, perlindungan dan 

pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik sebagai individu unik dan sempurna. 

Hal ini sejalan dengan nilai dan prinsip PANEL dalam HAM yaitu participation, 

accountability, non-discrimination, empowerment dan linkage to the human rights 

principles. Kedua, untuk menjadikan MI sebagai madrasah ramah HAM perlu ada 

perubahan paradigma, kebijakan, program, dan SDM di MI. Ketiga, implementasi 

pendidikan berbasis HAM di madrasah dimulai dari perubahan paradigma tentang 

hakikat peserta didik dan nilai-nilai HAM. Paradigma ini perlu dijabarkan lebih 

rinci melalui kebijakan yang dibuat oleh kepala madrasah dan program 

pembelajaran oleh guru. 

Untuk menyelesaikan persoalan di atas, penelitian ini menggunakan 

research and development (R&D). Penelitian ini menggunakan model yang 

ditawarkan oleh Borg and Gall dengan sepuluh langkah, yaitu penelitian dan 

informasi, perencanaan, pengembangan bentuk awal produk, pengujian awal di 

lapangan, revisi produk utama, pengujian produk utama di lapangan, revisi produk 

operasional, pengujian di lapangan secara operasional, revisi produk final, dan 

diseminasi dan implementasi. Penelitian ini mengambil lokasi di MIN 2 Sleman 

sebagai identifikasi masalah, pengembangan produk sampai implementasi. Untuk 

mengembangkan produk pendidikan berbasis HAM peneliti melibatkan banyak 

pakar materi dan teknis penulisan panduan yaitu pakar HAM, pendidikan HAM, 

bahasa, media, dan praktisi pendidikan (kepala madrasah dan guru). 

Penelitian pengembangan model pendidikan berbasis HAM di MI ini 

menghasilkan dua produk yaitu Panduan Kebijakan Berbasis Nilai-nilai HAM di 

Madrasah yang diperuntukkan bagi kepala madrasah dan Panduan Pembelajaran 

Berbasis Nilai-nilai HAM di Madrasah untuk guru. Panduan pertama diarahkan 

untuk menghasilkan kebijakan di madrasah yang sesuai dengan nilai-nilai HAM, 

sedangkan panduan kedua untuk mendesain model pembelajaran berbasis nilai-

nilai HAM oleh guru di kelas, apa pun matapelajarannya. Respon stakeholder 

madrasah terhadap kedua panduan ini sangat positif baik dari kepala madrasah, 

guru, maupun peserta didik. Kedua panduan juga telah didiseminasikan melalui 

FGD terbatas di MIN 2 Sleman dan seminar yang melibatkan 100 Kepala MI se-
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Yogyakarta di bawah koordinasi K2MI. Melalui temuan penelitian ini diharapkan 

dapat menjadikan MI sebagai sekolah yang hebat dan bermartabat. 

Kata Kunci: pendidikan, HAM, madrasah 
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ABSTRACT 

Ziadatul Husnah, “The Development of Model on Human Rights-Based 

Education in MIN 2 Sleman”. Tesis. Yogyakarta: Masters Program (S2) Study 

Program of Islamic Elementary Teacher Education, Concentration of Class 

Teacher, Faculty of Tarbiyah and Education UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2018.  

There are two academic problems in this research, namely on what is the 

model of development on human rights-based education in Madrasah Ibtidaiyah 

and what is the result if this development. At least there are three main reasons 

why this research is conducted. Firstly, the emergence of several misdeeds in 

education context nowadays such as violence, bullying, and discrimination done 

by students and, even, some teachers. It happens because the lack of respecting, 

protecting and fufilling basic needs of everyone in particular students as unique 

and perfect person. Basically this is in line with human rights principles so-called 

PANEL namely participation, accountability, non-discrimination, empowerment 

and linkage to the human rights principles. Secondly, to make MI as human 

rights-friendly school it is necessarily needed for principal and teachers to shift 

paradigm. Besides, they have to jot down the paradigm into detailed policy, 

program and human resources. Thirdly, to reach out the human rights-friendly 

madrasah, they have to be equipped by general guideline on human right based 

policy making for the principal and human rights-based learning for teacher.  

To cope with the research problem afore-mentioned this study employs 

research and development (R&D). The model used in this research is what Borg 

and Gall offered through ten steps, namely research and information, planning, 

develop preliminary form of product, preliminary field testing, main product 

revision, main field testing,  operational product revision, operational field testing, 

final product revision, dissemination and implementation. This research was 

conducted in MIN 2 Sleman such as problem identification, product development 

untill implementation. To enhance human rights-based product researcher invites 

many experts to engage such as experts on contents, human rights education, 

standard language, media, and educational practitioners for instance madrasah 

principal and teachers.  

This research resulted in two guidelines on human rights based education 

namely Guideline on Human Rights-Based Policy Making in MI for Principal and 

Guideline on Human Rights-Based Learning Process for Teachers. The first 

guideline is oriented to produce human rights-based policy making, the second 

one is led to design human rights-based learning process in the classroom 

whatever the subjects are. Stakeholder responses to the guideline are very 

appreciative either MI principals, teachers or students. The both guidelines are 

disseminated through limited focus group discussion (FGD) in MIN 2 Sleman and 

wider dissemination seminar in Faculty of Tarbiyah and Education involving 

about 100 MI principals across Yogyakarta in collaboration with Association of 

MI Principals. Through this research it is hoped that it will make madrasah as a 

great and prestigious school.  

Keywords: education, human rights, madrasah 



xi 
 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbil’alamiin, dengan senantiasa menyebut nama-Mu ya 

Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya bagi Allah 

Swt. yang telah menciptakan seluruh alam beserta isinya. Peneliti ucapkan puji 

syukur yang tak terhingga keharibaan-Nya, atas segala rahmat-Nya sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengembangan Model 

Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia (Human Rights Based Education)” 

dengan baik dan semoga bermanfaat. Shalawat dan salam tetap tercurahkan untuk 

junjungan kita Nabi Agung, Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang 

menjadi suri tauladan seluruh umat manusia. 

Keberhasilan penyusunan tesis ini berawal dan berakhir dari perjalanan 

panjang serta semangat yang sangat besar hingga penyusunan tesis ini 

terselesaikan. Selain itu, peneliti menyadari bahwa kekuatan dan semangat yang 

besar ini tidak hanya berasal dari dalam diri peneliti, akan tetapi juga karena 

peran, dukungan, bantuan serta do’a dari orang-orang terdekat dan orang-orang 

sekeliling peneliti. Maka dari itu, dengan hati yang tulus, peneliti ingin 

mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada: 

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan segenap jajarannya yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh program master di 

kampus ini. 

2. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga dan semua 

jajarannya yang telah menyediakan semua fasilitas selama penulis menempuh 

studi jenjang magister seperti kurikulum, tenaga dosen, sarana, dan semua 

kegiatan selama di kampus tercinta ini. 

3. Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan bimbingan selama 

penulis menempuh studi di Program Magister Program Studi PGMI. 

4. Bapak Dr. Budhy Munawar-Rachman, M.A. selaku pembimbing tesis I 

sekaligus Program Officer The Asia Foundation (TAF) dan Bapak Dr. Abdul 

Munip, S.Ag., M.Ag., M.Pd. selaku pembimbing tesis II, yang telah sabar dan 



xii 
 

mau mendengar berbagai persoalan yang penulis alami selama proses 

penulisan tesis, termasuk penyusunan dua panduan yang sangat berharga baik 

untuk guru maupun kepala madrasah, di tengah kegiatannya yang “super 

sibuk”. 

5. Ibu Dr. Hibana, S.Ag., M.Pd.,  selaku ahli bahasa I; Bapak Zulkipli Lessy 

S.Ag., S.Pd., BSW., M.Ag., MSW., Ph.D., selaku ahli bahasa II; Bapak Dr. 

Sigit Purnama, M.Pd., selaku ahli media; Bapak Dr. Rajasa Mu’tasim, M.Si. 

selaku ahli materi dan Penguji I; Bapak Dr. Muqowim, M.Ag. selaku ahli 

pendidikan HAM, dan Bapak Dr. Sangkot Sirait, M.Ag. selaku Penguji II 

dalam Sidang Munaqasyah yang telah memberikan banyak masukan terhadap 

tesis dan panduan ini. 

6. Ibu Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A. (Komisioner HAM Organisasi 

Kerjasama Islam (OKI) di Jeddah Saudi Arabia dan Staf Khusus Presiden 

Jokowi Bidang Komunikasi Keagamaan) yang telah berkenan memberikan 

kata pengantar dalam panduan yang penulis susun. 

7. Ibu Tri Wahyuni, S. Pd. selaku Kepala MIN 2 Sleman beserta semua 

jajarannya baik guru maupun pegawai yang telah memberikan kemudahan 

selama penulis melakukan penelitian.  

8. Bapak Ali Sofha, S.Ag. selaku Kepala MIN 1 Kota Yogyakarta sekaligus 

koordinator Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (K2MI) D.I. Yogyakarta 

beserta semua jajarannya baik guru maupun pegawai serta jajaran pengurusnya 

yang telah memberikan, saran serta kesempatan, dan kemudahan selama 

penulis melakukan penelitian dalam mengadakan sosialisasi terbuka. 

9. Semua dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan bimbingan, arahan dan 

ilmu yang bermanfaat kepada penulis. 

10. Ibunda Umi Salamah yang selalu memotivasi dan menginspirasi penulis setiap 

saat terutama ketika menghadapi masalah kehidupan untuk lebih bersandar 

kepada Sang Maha Pencipta, Pemilik Kehidupan dan Masa Depan, dan Bapak 

dan Ibunda mertua, Suryani dan Syamsiyah yang mendorong penulis untuk 

terus belajar bersama putranda di Yogyakarta.  



xiii 
 

11. Pengelola Pusat Studi Agama dan Multikulturalisme (PUSAM) Universitas 

Muhammadiyah Malang khususnya Bapak Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si. 

(Direktur), Mas Nafi, Mbak Rifa dan Mbak Ariestin yang telah membantu 

dalam seminar diseminasi. 

12. Teman-teman Rumah Kearifan, Pengurus FKMPM FITK UIN Sunan Kalijaga 

periode 2017-2018, serta para trainer LVE Indonesia dan ALIVE International 

yang selalu memberikan energi positif, dalam menghadapi realitas kehidupan 

dengan emosi positif. 

Semoga semua pihak di atas yang telah membantu peneliti dalam proses 

pembuatan tesis ini diberikan balasan terbaik oleh Allah Swt. dan semoga karya 

tesis beserta produknya bisa bermanfaat untuk orang lain dalam mengembangkan 

dan menjaga kualitas ruh pendidikan yang lebih baik lagi. Inilah motto peneliti 

“Menjadi Orang yang Bermanfaat untuk Orang Lain dengan tidak Melihat Baju 

dan Lampiran Mereka”. Semoga Allah Swt. meridhai semua niat baik peneliti. 

Amin ya rabbal’alamin. 

 

Yogyakarta, 30 Mei 2018 

Penulis, 

 

 

Ziadatul Husnah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

DAFTAR ISI 

 

PERNYATAAN KEASLIAN ........................................................................     i 

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ...........................................................      ii 

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................     iii 

HALAMAN DEWAN PENGUJI ..................................................................     iv 

HALAMAN NOTA DINAS  PEMBIMBING ............................................      v 

MOTTO ..........................................................................................................     vi 

PERSEMBAHAN ..........................................................................................    vii 

ABSTRAK ......................................................................................................   viii 

KATA PENGANTAR ...................................................................................       x 

DAFTAR ISI .................................................................................................     xiii 

DAFTAR TABEL ..........................................................................................   xvii   

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................     xx 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................    xxi 

 

BAB I PENDAHULUAN ..........................................................................   (1-44) 

A. Latar Belakang Masalah ..............................................................     1 

B. Rumusan Masalah .......................................................................    10 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................    11 

D. Kajian Pustaka ............................................................................    13 

E. Metode Penelitian .......................................................................    16 

F. Sistematika Pembahasan .............................................................    41 

 

BAB II LANDASAN TEORI ................................................................. (45-151) 

A. Peserta Didik sebagai Subyek Utama Pendidikan .....................   45 

1. Hakikat Proses Pendidikan .................................................   47 

2. Hakikat Peserta Didik .........................................................   49 

3. Pendidikan dalam Islam dan UNESCO .............................    64 

B. Model Pendidikan HAM  ……………......................................    72 

1. Memahami Prinsip HAM ...................................................    74 



xv 
 

2. Nilai-nilai HAM dalam Islam ……………………............    78 

3. Pendidikan Berbasis Nilai-nilai HAM ...............................    87 

4. Rights Holders dan Duty Bearers dalam Pendidikan .........    91 

C. Pembelajaran Berbasis HAM di Madrasah Ibtidaiyah ..............    92 

1. Proses Pembelajaran Berbasis Nilai-nilai HAM ................    93 

2. Model-model Pembelajaran ...............................................    95 

3. Desain Ruang Kelas Berbasis Nilai-nilai HAM .................  106 

4. Strategi Pembelajaran Berbasis HAM ................................  107 

5. Penilaian Pembelajaran .......................................................  113 

6. Guru Sebagai Living Model  ................................................  115 

D. Pembuatan Kebijakan Kepala Madrasah Berbasis HAM ............ 118 

1. Pembuatan Kebijakan Berbasis Nilai-nilai HAM ................. 118 

2. Kompetensi Kepala Madrasah .............................................. 122 

3. Aspek Kebijakan Kepala Madrasah Berbasis HAM ............  139 

 

BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN ................................ (152-169) 

A. Sejarah Singkat Madrasah ...........................................................  152 

1. Letak Geografis Madrasah ...................................................  152 

2. Sejarah Berdiri dan Proses Perkembangan Madrasah ..........  154 

3. Visi, Misi, dan Tujuan Madrasah .........................................  156 

B. Sistem Manajemen Madrasah .....................................................   160 

C. Kondisi Umum Pendidik ............................................................  161 

D. Kondisi Peserta Didik ..................................................................  164 

E. Sarana Prasarana .........................................................................  166 

F. Kurikulum Madrasah ..................................................................  168 

 

BAB IV PEMBAHASAN DAN PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN 

BERBASIS HAK ASASI MANUSIA  (HUMAN RIGHTS-BASED 

EDUCATION) ........................................................................ (170-244) 

A. Mengembangkan Panduan Pendidikan Berbasis HAM .............  170 



xvi 
 

1. Tahap Penelitian dan Pengumpulan Informasi (Research and 

Information Collection) .......................................................  172 

2. Tahap Perencanaan (Planning) ............................................  182 

3. Pengembangan Produk Awal (Develop Preliminary from of 

Product) ................................................................................. 185 

4. Tahap Pengujian Lapangan Awal/ Tahap Validasi Desain 

(Preliminary Field Testing) ..................................................  186 

5. Tahap Revisi Desain (Main Conduct Revision) .................... 191 

6. Tahap Uji Coba Lapangan (Main Field Testing) .................. 197 

7. Tahap Revisi Produk yang Dioperasionalkan (Operational 

Product Revision) .................................................................  198 

8. Tahap Uji Lapangan Operasional/ Uji Coba Pemakaian 

(Operational Field Testing) ..................................................  199 

9. Tahap Revisi Produk Akhir (Final Product Revision) .........  199 

10. Diseminasi dan Implementasi Produk (Disseminasi and 

Implementation) ....................................................................  200 

B. Validasi Panduan Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia (Human 

Rights Based-Education) .............................................................  223 

1. Validasi Ahli Materi .............................................................  224 

2. Validasi Ahli Bahasa ............................................................  225 

3. Validasi Ahli Pendidikan HAM ...........................................  227 

4. Validasi Ahli Media .............................................................  229 

5. Validasi Praktisi Pendidikan (Kepala Madrasah) ................  230 

6. Validasi Praktisi Pendidikan (Guru) ....................................  232 

7. Respon Guru terhadap Panduan Pembelajaran Berbasis Hak 

Asasi Manusia ......................................................................  234 

8. Respon Siswa terhadap Penerapan Panduan Pembelajaran 

Berbasis Hak Asasi Manusia ...............................................  236 

 

BAB V PENUTUP .................................................................................. (245-251) 

A. Kesimpulan .................................................................................  245 



xvii 
 

B. Keterbatasan Penelitian ...............................................................  248 

C. Saran Pemanfaatan Produk dan Pengembangan Lebih Lanjut ....  249 

 

DAFTAR PUSTAKA  ................................................................................... 252 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................ 262 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ...................................................................... 334 

  



xviii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1 Klasifikasi dan Makna Data Kualitatif Penilaian Tim Ahli .....     28 

 

Tabel 1.2 Klasifikasi dan Skor Penilaian Data Kuantitatif Penilaian Tim Ahli 

...................................................................................................     28 

 

Tabel 1.3 Klasifkasi dan Makna Data Kualitatif Penilaian Respon Peserta 

Didik dalam Proses Pembelajaran ...............................................  29 

 

Tabel 1.4 Klasifikasi dan Skor Penilaian Data Kuantitatif Penilaian Respon 

Peserta didik dalam Proses Pembelajaran ..................................   29 

 

Tabel 1.5 Klasifikasi dan Makna Data Kualitatif Penilaian Stakeholder 

Madrasah ...................................................................................    30 

 

Tabel 1.6 Klasifikasi dan Skor Penilaian Data Kuantitatif Penilaian 

Stakeholder Madrasah ................................................................   31 

 

Tabel 1.7 Aturan Pemberian Nilai ..............................................................   32 

 

Tabel 1.8 Pedoman Pemberian Skor ..........................................................    34 

 

Tabel 1.9 Kriteri Penilaian .........................................................................    36 

 

Tabel 1.10 Interval Skor Analisis Data .........................................................   38 

 

Tabel 2.1 Langkah Pembelajaran Berbasis Proyek ....................................   96 

 

Tabel 2.2 Langkah-langkah Pembelajaran Inkuiri ....................................... 98 

 

Tabel 2.3 Langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Masalah .................... 103 

 

Tabel 2.4 Contoh Strategi Pembelajaran dan Nilai HAM .........................  107 

 

Tabel 2.5 Kompetensi Manajerial dan Indikator Kepala Madrasah ..........  121 

 

Tabel 2.6 Kompetensi Supervisi dan Indikator Kepala Madrasah ............  126 

 

Tabel 2.7 Kompetensi Kewirausahaan dan Indikator Kepala Madrasah ... 128 

 

Tabel 2.8 Kompetensi Sosial dan Indikator Kepala Madrasah ................... 130 

 

Tabel 2.8 Kompetensi Kepribadian dan Indikator Kepala Madrasah ......... 132 

 



xix 
 

  

Tabel 3.1 Daftar Guru MIN 2 Sleman Menurut Jenis Kelamin, Status 

Kepegawaian, dan Ijazah Tahun 2018 ........................................ 159 

 

Tabel 3.2 Daftar Pendidik dan Mata Pelajaran yang diampu ..................... 160 

 

Tabel 3.3 Data 10 Tahun Terakhir Perkembangan Jumlah Siswa di MIN 2 

Sleman ......................................................................................  162 

 

Tabel 3.4 Sarana dan Prasarana MIN 2 Sleman ........................................  165 

 

Tabel 4.1 Tim Ahli Validasi Pengembangan Panduan Pendidikan Berbasis 

Hak Asasi Manusia (Human Rights Based-Education) .............. 184 

 

Tabel 4.2 Saran dan Masukan Ahli Materi ................................................. 187 

 

Tabel 4.3 Saran dan Masukan Ahli Bahasa I .............................................  187 

 

Tabel 4.4 Saran dan Masukan Ahli Bahasa II ............................................ 187 

 

Tabel 4.5 Saran dan Masukan Ahli Media ................................................ 188 

 

Tabel 4.6 Saran dan Masukan Ahli Pendidikan Hak Asasi Manusia ........ 188 

 

Tabel 4.7 Saran dan Masukan Praktisi Pendidikan I (Kepala Madrasah) .. 188 

 

Tabel 4.8 Saran dan Masukan Praktisi Pendidikan II (Kepala Madrasah).. 189 

 

Tabel 4.9 Saran dan Masukan Praktisi Pendidikan I (Pendidik) ................ 189 

 

Tabel 4.10 Saran dan Masukan Praktisi Pendidikan II (Pendidik) ............... 189 

 

Tabel 4.11 Rangkuman Perbaikan dan revisi atas Masukan dari Para Ahli.. 190 

 

Tabel 4.12 Perbandingan Hasil Penilaian Angket oleh Peserta Didik  ........  195 

 

Tabel 4.13  Poin Revisi Tahap Akhir ............................................................ 198 

 

Tabel 4.14 Madrasah yang Menandatangani Persetujuan Pendampingan 

Madrasah Ramah HAM oleh Peneliti ......................................  204 

 

Tabel 4.15 Komentar, Harapan, dan Masukan dari Peserta Diseminasi terhadap 

Panduan ..................................................................................... 208 

 

Tabel 4.16 Rekapan Penilaian Validasi Ahli Media ................................... 222 

 



xx 
 

Tabel 4.17 Rekapan Penilaian Validasi Ahli Bahasa .................................. 224 

 

Tabel 4.18 Rekapan Penilaian Validasi Ahli Materi Hak Asasi Manusia ....226 

 

Tabel 4.19 Rekapan Penilaian Validasi Ahli Media .................................... 227 

 

Tabel 4.20 Rekapan Penilaian Validasi Praktisi Pendidikan (Kepala Madrasah)  

...................................................................................................  228 

 

Tabel 4.21 Rekapan Penilaian Validasi Praktisi Pendidikan (Pendidik) ....  231 

 

Tabel 4.22 Data Respon Guru terhadap Panduan Pembelajaran Berbasis Hak 

Asasi Manusia di Madrasah ........................................................ 232 

 

Tabel 4.23 Data Penilaian Siswa Kelas III (tiga) Sebelum dan Sesudah 

Penerapan Pembelajaran Berbasis Hak Asasi Manusia ............ 235 

 

Tabel 4.24  Data Penilaian Siswa Kelas V (lima) Sebelum dan Sesudah 

Penerapan Pembelajaran Berbasis Hak Asasi Manusia .............. 236 

 

Tabel 4.25  Hasil Perhitungan Paired Samples Statistics Kelas III (tiga) ..... 239 

 

Tabel 4.26   Hasil Perhitungan Paired Samples Correlations Kelas III (tiga) 239 

 

Tabel 4.27  Hasil Perhitungan Paired Samples Test Kelas III (tiga) ............ 239 

 

Tabel 4.28  Hasil Perhitungan Paired Samples Statistics Kelas V (lima) .... 240 

 

Tabel 4.29  Hasil Perhitungan Paired Samples Correlations Kelas V (lima) 240  

 

Tabel 4.30  Hasil Perhitungan Paired Samples Test Kelas V (lima) ............ 240 

 

  



xxi 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1.1  Prosedur R&D Model Borg and Gall ........................................... 18 

 

Gambar 1.2  Desain Eksperimen (before-after) O1 nilai sebelum treatment dan 

O2 nilai sesudah treatment ............................................................ 23 

 

Gambar 2.1 Skema Rights Holdes dan Duty Bearers dalam Pendidikan ....... 90 

 

Gambar 2.2 Enam Kunci Pembelajaran Contextual Teaching and Learing .. 100 

 

Gambar 3.1 Lokasi MIN 2 Sleman Dilihat dari Google Maps ..................... 150 

 

Gambar 3.2 lokasi MIN 2 Sleman Dilihat dari Google Earth ...................... 151 

 

Gambar 3.3 Gerbang dan Gedung MIN 2 Sleman Dilihat dari Sisi Depan .. 152 

 

Gambar 3.4 Gerbang dan Gedung MIN 2 Sleman Tampak dari Sisi Barat .. 153 

 

 

  



xxii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Kartu Bimbingan Tesis ................................................... 247 

 

Lampiran 2 Surat Permohonan Kesediaan Menjadi Pembimbing Tesis 

.........................................................................................  248 

 

Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian ...................................  250 

 

Lampiran 4 Surat, Penilian, Masukan dan Saran Tim Validator ........ 251  

 

Lampiran 5 Lembar Angket Nilai HAM dalam Pembelajaran (Peserta 

Didik) ............................................................................... 289 

 

Lampiran 6 Lembar Angket Nilai HAM dalam Pembelajaran (Guru).. 291 

 

Lampiran 7  Hasil Penilaian Siswa Sebelum Penerapan Panduan 

Pembelajaran Berbasis HAM Kelas V (lima) Sunan Kalijaga 

...........................................................................................  293 

 

Lampiran 8 Hasil Penilaian Siswa Sesudah Penerapan Panduan 

Pembelajaran Berbasis HAM Kelas V (lima) Sunan Kalijaga 

...........................................................................................  294 

 

Lampiran 9 Hasil Penilaian Siswa Sebelum Penerapan Panduan 

Pembelajaran Berbasis HAM Kelas III (tiga) Abu Dzar Al-

Ghifari ..............................................................................  295 

 

Lampiran 10 Hasil Penilaian Siswa Sesudah Penerapan Panduan 

Pembelajaran Berbasis HAM Kelas III (tiga) Abu Dzar Al-

Ghifari .............................................................................. 296 

 

Lampiran 11 T-Tabel dan R-Tabel ......................................................... 297 

 

Lampiran 12 Daftar Hadir Peserta Focus Group Discussion (FGD) di MIN 

2 Sleman ............................................................................ 298 

 

Lampiran 13 Daftar Hadir Peserta Seminar Diseminasi Di Kampus 

Sambilagi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta ......................................................... 300 

 

Lampiran 14 Dokumentasi Proses Belajar Mengajar ............................. 304 

 

Lampiran 15 Dokumentasi Focus Group Discussion (FGD) di MIN 2 

Sleman ............................................................................... 308 



xxiii 
 

 

Lampiran 16 Dokumentasi Seminar Diseminasi di Kampus Sambilegi 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN SUKA 

Yogyakarta ........................................................................ 311 

 

Lampiran 17 Dokumentasi Acara Ngopi (Ngobrol Pendidikan Islam) dan 

Expo Pendis (Pendidikan Islam) DIY ..............................  315  

 

Lampiran 18 Produk Panduan Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia di 

Madrasah .......................................................................... 

 

Lampiran 19 Produk Panduan Pembelajaran Berbasis Hak Asasi Manusia 

di Madrasah .................................................................. 

 

Lampiran 20 Biografi Penulis ................................................................ 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan hakikatnya merupakan wujud pemenuhan hak asasi manusia, 

sebab pendidikan seharusnya mampu memenuhi kebutuhan dan 

mengoptimalkan setiap potensi kemanusiaan peserta didik.1 Dalam hal ini 

pendidikan mempunyai dua dimensi yang saling bertautan,2 yaitu pendidikan 

sebagai suatu hak asasi manusia dan pendidikan sebagai sebuah proses. 

Pendidikan sebagai bentuk penyiapan manusia sebagai ciptaan Allah yang 

sempurna untuk menjaga alam dan membangun harmoni dengan sesama.3 

Tugas pendidikan adalah mengaktualisasikan potensi sempurna tersebut dalam 

realitas agar setiap individu mampu mengemban tugas kekhalifahan di muka 

bumi sesuai dengan potensi dan keunikannya masing-masing. Ukuran 

                                                                 
1 Lihat selengkapnya dalam Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi 

Menuju Milenium Baru, cet. ke-4, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2002), hlm. 3. Lihat juga  Munif 

Chatib, Sekolahnya Manusia (Bandung: Kaifa, 2010).  Lihat juga Munif Chatib, Gurunya 

Manusia: Menjadikan Semua Anak Istimewa dan Semua Anak Juara,  cet. ke-8, (Bandung: Kaifa, 

2012). Lihat juga Munif Chatib, Orang Tuanya Manusia: Melejitnya Potensi dan Kecerdasan 

dengan Menghargai Fitrah Setiap Anak, Cet. ke-2, (Bandung: Kaifa, 2016). Dalam sebuah 

pernyataan bersama yang dikenal dengan Incheon Declaration, para peserta World Education 

Forum 2015 menyatakan bahwa pendidikan sebagai milik publik dan hak asasi mendasar dan 

sebagai basis untuk menjamin perwujudan hak-hak orang lain. Untuk lebih lanjut, baca World 

Education Forum 2015, Incheon Declaration, Education 2030: Towards Inclusive and Equitable 

Quality Education and Lifelong Learning for All  (Korea: UNESCO, UNDP, UNFPA, UNICEF, 

UNWOMEN, UNHCR, World Bank Group, 2015), hlm. 1. 
2 H.A.R. Tilaar, Jimmy Ph. Paat, Lody Paat, Pedagogik Kritis: Perkembangan, Substansi, 

dan Perkembangannya di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 13. 
3 Setidaknya hal ini dapat dilihat pada proses penciptaan manusia oleh Allah dalam al-

Qur’an surat al-Baqarah ayat 30. Di ayat ini Allah berdialog dengan para malaikat tentang rencana 

Allah menciptakan khalifah di muka bumi yang direspons  malaikat dengan pertanyaan “Apakah 

Engkau akan menciptakan makhluk yang kerjanya membuat kerusakan dan menumpahkan  darah?” 

Allah menjawab bahwa Dia lebih mengetahui dari apa yang diketahui oleh para malaikat. Ini 

berarti tugas pokok manusia sebagai khalifah adalah menjaga alam semesta dan membangun 

harmoni dengan sesama. 
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kehebatan seseorang tidak ditentukan secara tunggal namun sangat tergantung 

pada jenis potensi dan kecerdasan yang dimiliki. Setidaknya hal ini dipertegas 

oleh Howard Gardner dengan gagasan multiple intelligences.4 

Dalam pernyataan yang dikenal dengan Incheon Declaration, para 

peserta World Education Forum 2015 menyatakan bahwa “education is a 

public good, a fundamental human right and a basis for guaranteeing the 

realization of other rights. It is essential for peace, tolerance, human fulfillment 

and sustainable development.”5 Deklarasi ini meneguhkan pentingnya 

penghargaan terhadap setiap individu melalui pendidikan. Pernyataan ini jelas 

menunjukkan HAM dalam pendidikan. Dalam konteks ini, pendidikan 

seharusnya diarahkan sebagai proses untuk menghargai (respecting), 

melindungi (protecting), dan memenuhi (fulfilling) kebutuhan tiap peserta 

didik. Pendidikan sebagai bentuk penghargaan terhadap setiap peserta didik 

berarti tiap individu harus menghargai diri dan orang lain dengan berbagai 

keunikannya. Pendidikan sebagai proses melindungi peserta didik artinya 

setiap individu harus mendapatkan perlindungan dari semua hal yang dapat 

menghambat tumbuh dan berkembangnya setiap potensi yang dimiliki.6 

Sementara itu, pendidikan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan tiap peserta 

didik artinya potensi istimewa yang dimiliki tiap individu perlu diperlakukan 

                                                                 
4 Lihat Howard Gardner, Multiple Intelligences, (USA: Harvard University Press, 1987), 

hlm. 5. 
5 World Education Forum 2015, Incheon Declaration, hlm. 1. 
6 Menurut Kuntowijoyo, wujud melindungi individu dari pengaruh negatif disebut dengan 

liberasi atau emansipasi dalam konteks ilmu sosial profetik. Dalam al-Qur’an liberasi atau 

emansipasi merupakan terjemahan dari tanhawna ‘an al-munkar. Hal ini sebagaimana terdapat 

dalam QS. Ali Imran ayat 104. 
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secara unik dan berbeda sesuai dengan kecenderungan dan kecerdasan masing-

masing (individual difference).7  

Ketiga bentuk pendidikan di atas sejalan dengan makna pendidikan 

dalam perspektif hak asasi manusia. Hal ini setidaknya tampak dari pandangan 

Rasmussen:  

“Human Rights Education (HRE) is key to the implementation of human 

rights. In order to implement human rights as a practice in our daily 
lives, the rights-holders need to know their rights and possess the attitude 
and skills to claim them, and the duty bearers need to know their human 

rights obligations and possess the attitude and skills to respect, protect 
and fulfill human rights. Human rights education can be defined as a 

way to build and strengthen human rights knowledge as well as the 
required attitudes and skills.”8 

  

Kutipan di atas menegaskan tentang makna pendidikan berbasis HAM, 

yaitu sebagai cara membangun dan memperkuat pengetahuan, keterampilan 

dan sikap tentang HAM. Pendidikan ini bukan tentang pengetahuan mengenai 

HAM namun juga ruh dan praktiknya yang berbasis HAM. Dalam hal ini 

                                                                 
7 Setiap individu mempunyai keunikan yang perlu diperlakukan secara berbeda sesuai 

dengan potensi masing-masing. Dalam pandangan Dave Meier keunikan peserta didik dapat 

dikelompokkan menjadi empat gaya belajar (learning styles) yaitu somatik, auditori, visual, dan 

intelektual. Somatik lebih dikenal dengan istilah kinestetik ketika seseorang cepat belajar dengan 

langsung mempraktikkan (learning by practicing, experiencing or applying ). Seseorang dengan 

kecenderung auditori lebih senang belajar melalui mendengar (learning by listening). Gaya visual 

adalah ketika peserta didik cepat belajar dengan cara melihat (learning by seeing or watching). 

Sementara itu, tipe intelektual adalah ketika seseorang cepat belajar dengan melakukan refleksi 

atau perenungan (learning by reflecting ore contemplating). Lebih jauh, lihat Dave Meier, The 

Accelerated Learning (USA: One World, 2010). 
8 Maria Løkke Rasmussen, The Human Rights Education Toolbox: A Practitioner’s Guide 

to Planning and Managing Human Rights Education, (Denmark: The Danish Institute for Human 

Rights, 2013), hlm. 8. Lihat juga the United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization, The Right to Education Law and Policy Review Guidelines , (Paris: UNESCO, 

2014), hlm. 12. Lihat juga di A Contribution to the Human Security Network on the Initiative of 

the Federal Ministry for European and International Affairs, Austria, with Funding from the 

Austrian Development Agency, Understanding Human Rights Manual on Human Rights 

Education, (Belgia, Jerman, Austria: the Austrian Development Agency and the Federal Ministry 

for European and International Affairs of Austria, 2012), hlm. 255-256. Lihat juga United Nations 

Children’s Fund/ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, A Human 

Rights-Based Approach to Educational For All , (NewYork: UNESCO, 2007), hlm. 39. Lihat juga 

The Right to Education Project, Applying  Right to Education Indicators to the Post -2015 

Education Agenda, (London: ActionAid International, 2015), hlm. 31.   
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pendidikan merupakan instrumen yang sangat strategis dalam penyebaran dan 

penumbuhan nilai-nilai hak asasi manusia. Karena itu, proses pendidikan 

diharapkan dapat membantu terwujudnya pendidikan berbasis HAM. Setiap 

pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan khususnya kepala sekolah 

dan guru seharusnya mempunyai pemahaman lebih tentang pentingnya nilai-

nilai HAM dalam praktik pendidikan. Hanya saja, di lapangan kadang praktik 

pendidikan sebagian masih berjalan secara mekanik, kurang menyentuh hak 

dasar pendidikan. 

Belum terpenuhinya harapan di atas paling tidak tampak dari praktik 

pendidikan yang ada di MIN 2 Sleman. Berdasarkan hasil penelitian awal,9 

madrasah ini sebenarnya berupaya untuk mengembangkan Sekolah Ramah 

Anak yang lebih memaksimalkan semua potensi setiap peserta didik. Selain itu, 

madrasah ini juga sedang merintis sebagai madrasah ramah HAM. Hanya saja, 

model implementasinya seperti apa belum jelas. Hal ini tampak dari pernyataan 

Kepala Madrasah: 

Gini Bu, Madrasah ini sebenarnya tertarik dengan program madrasah 

ramah HAM, kami sempat diberitahu tentang program ini tapi sejauh ini 
belum jelas seperti apa konsep dan implementasinya. Kami hanya diberi 
beberapa file yang berisi tentang konsep HAM dalam bentuk power 

point. Karena itu, penelitian Ibu menurut Saya sangat tepat terkait dengan 
bagaimana model yang tepat, sebab kami ingin menjadi madrasah 

pelopor tentang program ini.10 
 

Dari wawancara tersebut dapat dimaknai bahwa kemauan yang kuat dari 

madrasah tentang program ramah HAM tanpa diimbangi model yang jelas 

                                                                 
9 Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa guru dan Kepala Madrasah terkait 

dengan proses pendidikan yang dikaitkan dengan nilai-nilai HAM. Peneliti juga melakukan 

observasi dan dokumentasi tentang praktik pendidikan dikaitkan dengan nilai-nilai HAM. 
10 Wawancara dengan Bapak Ali Sofha, S.Ag. selaku Kepala MIN 2 Sleman tanggal 5 

Januari 2018. 
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dapat berdampak pada kebingungan tentang bagaimana cara 

mengimplementasikan di madrasah. Model dapat dimaknai sebagai sistem 

lengkap yang mencakup banyak hal, mulai dari paradigma HAM dalam 

pendidikan itu sendiri, bagaimana menjabarkan paradigma ini dalam bentuk 

kebijakan yang lebih konkret, apa saja program yang harus dilakukan, perlu 

SDM seperti apa, dan bagaimana melaksanakannya. Semua hal ini agaknya 

belum tergambar di madrasah ini. Karena itu, penelitian ini menawarkan model 

pendidikan berbasis nilai-nilai HAM di madrasah secara lebih operasional. Hal 

ini direspons secara positif bahkan Kepala Madrasah berharap ada panduan 

yang lebih praktis yang dapat dijadikan acuan oleh madrasah khususnya 

Kepala Madrasah dan guru.11 Selain pertimbangan ini, pemilihan MIN 2 

Sleman sebagai tempat penelitian karena madrasah ini dijadikan sebagai sakah 

satu madrasah Rintisan Madrasah Unggul (RMU) di Yogyakarta oleh Kantor 

Wilayah Kementerian Agama. Karena itu, madrasah ini kelak dapat dijadikan 

sebagai model bagi madrasah lain di Yogyakarta. 

Berdasarkan penelitian di atas, paling tidak ada dua jenis panduan 

pendidikan berbasis nilai-nilai HAM yang diperlukan madrasah, yaitu panduan 

untuk Kepala Madrasah dan panduan untuk guru. Panduan yang pertama 

penting sebab madrasah ramah HAM perlu dituangkan dalam bentuk kebijakan 

Kepala Madrasah yang mencakup berbagai aspek. Panduan ini diperlukan agar 

menjadi pegangan dan rambu-rambu bagi Kepala Madrasah tentang proses 

                                                                 
11 Wawancara dengan Bapak Ali Sofha, S.Ag. tanggal 5 Januari 2018. 
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pembuatan kebijakan berbasis nilai-nilai HAM yang tepat dilakukan.12 

Sementara itu, panduan kedua (untuk guru) diperlukan agar para guru 

madrasah mempunyai gambaran yang jelas mulai dari filosofi dan paradigma 

tentang madrasah ramah HAM sampai praktik di kelas seperti desain ruang, 

model pembelajaran, dan strategi pembelajarannya.13  

Menurut penelitian ini, praktik pembelajaran oleh guru di kelas belum 

sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai HAM seperti melindungi, menghargai 

dan memenuhi hak peserta didik. Hal ini terjadi antara lain karena belum 

adanya panduan atau sejenis buku pegangan pembelajaran guru yang mengacu 

pada nilai-nilai HAM. Selain itu, banyaknya target materi pelajaran yang harus 

disampaikan guru yang tidak berbanding searah dengan waktu yang tersedia 

juga menjadi penyebab kurang maksimalnya proses optimalisasi potensi 

peserta didik.14 Belum dilaksanakannya program madrasah ramah HAM 

melalui pembelajaran di kelas antara lain disebabkan oleh belum adanya 

kebijakan Kepala Madrasah yang mendorong terwujudnya pembelajaran 

berbasis nilai-nilai HAM di kelas secara lebih spesifik dan aplikatif.15  

Panduan pembelajaran untuk guru diharapkan dapat dijadikan sebagai 

inspirasi untuk mengelola program pembelajaran yang lebih menghargai 

potensi setiap peserta didik dengan semua keunikannya. Hal ini penting 

dilakukan agar guru mampu mendesain proses pembelajaran yang menghargai 

                                                                 
12 Wawancara dengan Bapak Ali Sofha, S.Ag. tanggal 5 Januari 2018. 
13 Wawancara dengan Ibu Siti Asfiah, guru MIN 2 Sleman tanggal 5 Januari 2018. 
14 Hasil wawancara tak struktur dan pengamatan kepada ibu Sri Sumartini di kelas I pada 

tanggal 2 Maret 2018, dan Ibu Isti Asfiah di Kelas V dan Ibu Ummu Aiman di kelas IV pada 

tanggal 5 Januari 2018. 
15 Hasil wawancara tak struktur kepada kepala madrasah pada 5 Januari 2018.  
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setiap peserta didik seperti gaya belajar, jenis kecerdasan dan keunikan yang 

lain. Menurut penelitian ini masih ada beberapa guru ketika mengajar masih 

memburu target kurikulum yang harus selesai dalam satu semester, atau karena 

kesibukan guru mengurus administrasi akhirnya perhatian, penghargaan dan 

pemenuhan hak tersebut kepada anak kurang maksimal.16 Hal ini menyebabkan 

siswa menjadi bertingkah tidak seperti yang diharapkan karena mungkin ada 

kebutuhan yang belum dipenuhi seperti dicintai (loved), dipahami 

(understood), bernilai (valued), dihargai (respected) dan aman (safe).17 

Sementara itu, panduan pembuatan kebijakan (policy making) bagi 

kepala madrasah yang mengacu pada nilai dasar HAM penting dibuat antara 

untuk dijadikan panduan bagi kepala madrasah untuk membuat kebijakan yang 

lebih mengacu pada nilai dan prinsip HAM di madrasah. Selain itu, panduan 

bagi kepala madrasah ini juga dijadikan acuan untuk membuat berbagai 

kebijakan seperti peserta didik, kurikulum, infrastruktur, penilaian, dan 

keuangan. Dalam praktiknya, aspek kebijakan kepala madrasah di MIN 2 

Sleman ini seharusnya mempunyai paradigma untuk memanusiakan manusia 

(peserta didik) namun karena belum ada panduan khusus terkait dengan 

pembuatan kebijakan pendidikan berbasis HAM menyebabkan komitmen ini 

belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Pentingnya panduan pembuatan 

kebijakan ini juga sebagai media komunikasi antara kepala madrasah dan guru, 

sebab ketika suatu kebijakan belum dikomunikasikan dengan baik melalui 

                                                                 
16 Hasil wawancara prapenelitian yang dilakukan pada Kamis, 2 November 2017. 
17 Muqowim dan Ziadatul Husnah, Living Softskill Education: Penguatan Kompetensi 

Kepribadian dan Sosial Pendidik, (Yogyakarta: Rumah Kearifan, 2018), hlm. 5.  
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rujukan yang jelas terkadang menyebabkan terjadinya miskomunikasi yang 

akhirnya tidak mencapai tujuan yang ditetapkan bersama.18  

Berdasarkan temuan di atas, maka produk akhir dari penelitian ini 

menghasilkan model pendidikan berbasis nilai-nilai HAM melalui dua jenis 

panduan, yaitu panduan pembuatan kebijakan berbasis nilai-nilai HAM untuk 

kepala madrasah dan panduan pembelajaran berbasis nilai-nilai HAM untuk 

guru madrasah. Kedua jenis panduan tersebut diharapkan mampu lebih 

memaksimalkan proses pendidikan sebagai wujud lebih memanusiakan setiap 

peserta didik di MI. Menurut Katarina ada empat hal yang dapat dijadikan 

ukuran apakah sebuah praktik pendidikan sudah memenuhi hak asasi manusia 

dalam pendidikan atau belum. Keempat hal itu adalah availability, 

accessability, acceptability, dan adaptability.19  

Availability artinya pentingnya duty bearers (para pemangku kepentingan 

yang mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hak pendidikan) 

menyediakan dan mengarahkan adanya penjaminan pendidikan tanpa biaya dan 

wajib belajar bagi semua anak. Accessability adalah keterjangkauan pendidikan 

dengan memprioritaskan penghapusan diskriminasi sebagai mandat dari 

undang-undang hak asasi manusia internasional. Sementara itu, acceptability 

adalah keberterimaan pendidikan dengan mengacu pada mutu pendidikan 

dengan meringkas standar hak-hak manusia yang seyogyanya diterapkan dalam 

proses pembelajaran yang mencakup isi kurikulum dan buku pelajaran yang 

                                                                 
18 Hasil pengamatan dan wawancara tak terstruktur prapenelitian yang dilakukan pada 

Jum’at, 10 November 2017. 
19 Katarina Tomasevski, Human Rights Obligation in Education, The 4-A Scheme, in 

Eductional equalization, (Paris: Wolf Legal Publisher, 2010), hlm. 5. 
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lebih dipertimbangkan dalam perspektif hak asasi manusia. Akhirnya, 

adaptability terkait dengan kebersesuaian yang menekankan pada prinsip 

utama hak-hak anak, yaitu pendidikan perlu mengakomodasi dan 

menyesuaikan minat utama setiap individu dan mempersyaratkan sekolah 

untuk tanggap terhadap kebutuhan setiap anak. Dalam hal ini pendidikan 

menjamin diterapkannya hak asasi manusia dalam pendidikan dan 

memberdayakan hak asasi manusia melalui pendidikan.  

Empat bentuk dimensi pemenuhan hak asasi dalam pendidikan tersebut 

jika diterapkan secara tepat hakikatnya sesuai dengan konsep pendidikan dalam 

Islam. Hanya saja idealitas proses pendidikan tersebut belum sepenuhnya 

berjalan. Hal ini setidaknya tampak dari munculnya berbagai penyimpangan 

dalam praktik pendidikan seperti kekerasan, intoleransi, bullying, dan 

diskriminasi di kalangan peserta didik.20 

Praktik pendidikan di madrasah khususnya MI seharusnya sejalan dengan 

prinsip dalam hak asasi manusia yakni partisipasi, akuntabilitas, non-

diskriminasi, pemberdayaan, dan mengacu pada hak-hak asasi manusia.21 

Meskipun secara normatif konsep pendidikan di madrasah dapat dikatakan 

ideal, namun dalam praktiknya masih perlu mendapatkan telaah kritis, 

                                                                 
20 Jika merujuk pada survey Setara Institute tahun 2016, berbagai kasus intoleransi marak di 

hampir semua propinsi di Indonesia dengan berbagai gradasinya. Ini tentu merupakan cermin 

belum adanya penghargaan terhadap pihak lain yang berbeda. Lihat. Halili, Supremasi Intoleransi, 

(Jakarta: Setara Institute, 2017). 
21 Maria Løkke Rasmussen, The Human Rights Education..., hlm. 14. Dalam hal prinsip 

hak asasi manusia dalam hal pendidikan lebih rinci dijelaskan dalam the human rights-based 

approach principles yang disingkat dengan bentuk akronim PANEL, adapun rincian PANEL 

tersebut adalah Participation, Accountability and the Rule of Law, Non-discrimination, equality 

and vurnerable groups; Empowerment; Linkages to the human rights framework -system and 

standards. Lihat juga Human Rights Education Associates (HREA), Guide for Applying Indicators 

within un Human Rights-Based Progamming, (New York: HREA, 2007), hlm. 6. 
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setidaknya dalam perspektif HAM. Menurut Al-Ghazali salah satu tujuan 

pendidikan adalah proses meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.22 Tujuan ini 

juga menjadi orientasi bagi dunia pendidikan di madrasah. Jika hal ini 

dipraktikkan secara tepat oleh para praktisi pendidikan di madrasah maka 

proses pendidikan pasti menyenangkan dan membahagiakan serta 

memanusiakan setiap peserta didik sesuai dengan potensi uniknya. Hanya saja, 

dalam praktiknya seringkali dijumpai proses pendidikan berjalan secara 

mekanik dan rutinitas, kurang memenuhi kebutuhan universal setiap peserta 

didik. 

Dalam konteks berkomunikasi dengan orang lain, khususnya peserta 

didik, Rasulullah SAW. mengingatkan pentingnya guru menyesuaikan 

kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik (khatibun-nas ‘ala-qadri-

‘uqulihim). Paling tidak ada lima kebutuhan universal setiap peserta didik yang 

perlu dipenuhi oleh setiap pendidik. Jika kelima hal tersebut dipenuhi maka 

akan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam HAM dan sesuai dengan tujuan 

pendidikan dalam Islam. Kelima hal itu adalah kebutuhan dicintai (loved), 

dipahami (understood), bernilai (valued), dihargai (respected), dan aman 

(safe).23 Kebutuhan dicintai artinya setiap peserta didik perlu mendapatkan 

kasih sayang seperti diperhatikan, dilayani, dan dipedulikan. Kebutuhan 

dipahami artinya setiap peserta didik mempunyai “kekhasan” karena 

pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sehingga berbeda dengan pendidik. 

                                                                 
22 Hujjatul Islam Imam al-Ghazzali, Ayyuha al-Walad (Mesir: Dar al-Maarif, 1990), hlm. 

51. 
23 Diane G. Tillman, Nurturing with Love and Wisdom: Disciplining with Peace and 

Respect A Mindful Guide to Parenting  (USA: Health Communication Inc., 2014), hlm. 25. 
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Dalam konteks ini bukan peserta didik yang harus menyesuaikan pendidik, 

namun pendidiklah yang perlu menyesuaikan mereka dalam konteks 

pendekatan dan proses pembelajaran. Kebutuhan bernilai terkait dengan 

keistimewaan yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Mereka semua hebat di 

bidangnya masing-masing. Pendidik perlu lebih melihat aspek positif dan 

kelebihan yang dimiliki peserta didik. Kebutuhan dihargai merupakan 

konsekuensi dari kebutuhan bernilai sehingga mereka perlu mendapatkan 

penghargaan dari pendidik baik secara materiil maupun non-materiil, sebab 

penghargaan tidak selalu harus berupa materi. Penghargaan secara verbal dan 

non-verbal pun penting diberikan. Sementara itu, kebutuhan rasa aman perlu 

diberikan kepada peserta didik baik aman secara fisik, psikis maupun sosial. 

Untuk melindungi, menghargai dan memenuhi lima kebutuhan dasar 

peserta didik di atas, maka panduan pembelajaran guru di kelas dan panduan 

pembuatan kebijakan bagi kepala madrasah penting dibuat di MI. Kebutuhan 

akan dua panduan tersebut di madrasah saat ini lebih terasa ketika muncul 

beberapa praktik pendidikan yang belum sepenuhnya menghargai perbedaan 

individu setiap peserta didik.24 Tentu saja peneliti menyadari bahwa 

keberadaan kedua jenis panduan tersebut belum menjamin praktik pendidikan 

di madrasah lebih baik dalam konteks penghargaan terhadap setiap keunikan 

peserta didik sebab hal ini sangat ditentukan oleh mindset pelaku pendidikan 

yakni guru itu sendiri. 

 

                                                                 
24 Lihat selengkapnya di Katarina Tomasevski, Pendidikan Berbasis HAM: 

Penyederhanaan Persyaratan Hak Asasi Manusia Global, terj. Hendarman dan Mardhatillah 

Mardjohan, (Bangkok: Biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik UNESCO, 2002), hlm. 9-10. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana rancangan dan pengembangan Panduan Pendidikan Berbasis 

Hak Asasi Manusia (Human Rights-Based Education) di MIN 2 Sleman? 

2. Bagaimana validitas kelayakan penilaian menurut para ahli dan respon guru 

maupun siswa terhadap Panduan Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia 

(Human Rights-Based Education) di MIN 2 Sleman? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan proses pengembangan panduan 

pendidikan berbasis hak asasi manusia (human rights based education) di 

MIN 2 Sleman.  

2. Untuk mengetahui validitas kelayakan penilaian menurut para ahli dan 

respon guru maupun siswa terhadap Panduan Pendidikan Berbasis Hak 

Asasi Manusia (Human Rights-Based Education) di MIN 2 Sleman. 

Secara akademik-teoritis, manfaat atau kegunaan penelitian ini dapat 

memperkaya khasanah intelektual pendidikan terutama praktik pendidikan 

Islam di madrasah dari perspektif hak asasi manusia. Sejauh ini, kajian tentang 

praktik pendidikan berbasis hak asasi manusia masih sangat jarang meskipun 

secara substansial-teoritik praktik pendidikan seharusnya tidak bertentangan 



13 
 

dengan spirit hak asasi manusia. Hanya saja, para praktisi pendidikan di 

lembaga pendidikan Islam khususnya guru dan kepala sekolah perlu 

mendapatkan wawasan hak asasi manusia baik secara paradigmatik maupun 

implementasinya. Penelitian ini memberikan alternatif solusi tentang 

paradigma dan implementasi pendidikan berbasis hak asasi manusia di 

lembaga pendidikan Islam khususnya madrasah. 

Sementara itu, secara praktis dan metodologis hasil penelitian ini 

memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan berbasis hak asasi 

manusia (human rights-based education), setidaknya dalam proses 

pembelajaran di kelas oleh guru dan pembuatan kebijakan oleh kepala 

madrasah. Kontribusi secara praktis ini berguna bagi perbaikan pemenuhan hak 

peserta didik yang harus dipenuhi oleh duty bearers (para pemangku 

kepentingan) dalam dunia pendidikan, khususnya kepala madrasah dan guru 

sehingga dapat lebih berdaya dalam mengemban fungsinya bagi penciptaan 

sumber daya manusia yang bermutu secara intelektual, kepribadian/akhlak, 

maupun aspek religiusnya.  

Secara spesifik, penelitian ini memberikan kegunaan: 

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan konsep dan 

desain pendidikan berbasis nilai-nilai HAM (human rights-based 

education). Hal ini penting, sebab konsep HAM kadang disalahpahami oleh 

para praktisi pendidikan. HAM dianggap sebagai sesuatu yang “ditakuti” 

yang menyebabkan guru atau kepala madrasah tidak berani melangkah 

karena dapat dianggap melanggar HAM. Padahal, HAM dalam pendidikan 
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justru sangat relevan dengan hakikat dan filosofi pendidikan tentang peserta 

didik dan pendidikan itu sendiri.  

2. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi para 

pengambil kebijakan (kepala madrasah) dan para guru, tentang pentingnya 

model pendidikan berbasis hak asasi manusia (human rights-based 

education), mengingat banyak terjadi kasus karena tidak terpenuhinya hak 

asasi anak dalam dunia pendidikan. Di samping itu, penelitian ini juga 

bermanfaat untuk merumuskan dan menemukan desain panduan pendidikan 

berbasis hak asasi manusia (human rights-based education) yang efektif dan 

tepat guna.  

 

D. Kajian Pustaka 

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu 

terkait dengan pendidikan berbasis hak asasi manusia (human rights-based 

education). Pertama, kajian yang dilakukan oleh Anak Agung Adi Lestari dari 

Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Udayana. Dia menulis sebuah tesis 

yang berjudul “Tanggung jawab Negara dalam Hak Asasi Manusia di Bidang 

Pendidikan bagi Warga Negara Indonesia.”25 Tesis ini lebih menguraikan 

tentang apa saja yang harus di lakukan pemerintah terkait pemenuhan tanggung 

jawab pemerintah terhadap pendidikan warga negara Indonesia. Dengan 

menggunakan dasar hukum undang-undang yang digunakan alat untuk 

mengupas tesis ini lebih mendalam, seperti dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 2 

                                                                 
25 Anak Agung Adi Lestari, “Tanggung Jawab Negara dalam Hak Asasi Manusia di Bidang 

Pendidikan bagi Warga Negara Indonesia”, Tesis, (Denpasar: Jurusan Ilmu Hukum Universitas 

Udayana, 2016). 
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tentang kewajiban mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib 

membiayanya. Peraturan lain yang mengaturnya yaitu Tap. MPR No. 

XVII/MPR/1998 tentang HAM menegaskan jaminan hak atas pendidikan, dan 

beberapa undang-undang serta peraturan lain yang mengaturnya.  

Penelitian kedua dilakukan oleh Munafrizal Manan yang menulis sebuah 

artikel tentang HAM ketika sedang belajar di Universitas Utrecht Belanda dan 

menjadi seorang dosen Hak Asasi Manusia di Universitas Al-Azhar Indonesia. 

Dia menulis artikel berjudul “the Implementation of the Right to Education in 

Indonesia.”26 Artikel ini membahas implementasi hak pendidikan di Indonesia 

dengan menggunakan pendekatan hak asasi manusia dan historisnya. 

Pendekatan hak asasi manusia memaparkan instrumen-instrumen hak asasi 

manusia internasional tentang jaminan hak pendidikan yang telah berlaku 

secara universal. Sedangkan pendekatan historisnya menyoroti peran 

pemerintah Indonesia dalam sektor pendidikan setelah proklamasi 

kemerdekaan, khususnya tentang implementasi jaminan hak pendidikan. 

Kajian ketiga dilakukan oleh Ahmad Darmadji dari Fakultas Ilmu Agama 

Islam (FIAI) yang dimuat dalam bentuk artikel berjudul “Islam dan Hak Asasi 

Manusia dalam Pendidikan.”27 Dalam artikel ini dia lebih memfokuskan 

pendidikan hak asasi manusia dalam versi Islam. Dengan mengaca pada 

peraturan undang-undang tentang jaminan pendidikan untuk memenuhi dan 

                                                                 
26 Munafrizal Manan, “The Implementation of the Right to Education in Indonesia”, 

Indonesia Law Review, Vol. 1, 2015, hlm. 51-68.  
27 Ahmad Darmadji, “Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan”, Millah, Vol. XII, 

No. 1, 2012, hlm. 59-86.  
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melindungi hak asasi manusia ternyata berbanding sama dengan aturan yang 

ada di dalam Islam. 

Tulisan keempat berupa artikel yang ditulis oleh Kurniawan Kunto 

Yuliarso dan Nunung Prajarto yang berjudul “Hak Asasi Manusia (HAM) di 

Indonesia: Menuju Democratic Governances.”28. Dalam artikel ini dia lebih 

menggambarkan HAM versi umum, tentang aturan undang-undang tentang 

HAM dan apa yang seharusnya dilakukan dan diperjuangkan pemerintah 

terkait HAM, seperti mengayomi hak pendidikan, hak mendapatkan 

penghidupan yang layak, hak untuk tidak di diskriminasikan oleh kelompok-

kelompok tertentu, dan hak untuk beragama. Bentuk hak-hak tersebut yang 

harus dilindungi dan diperjuangkan oleh pemerintah, semata-mata untuk 

mewujudkan pemerintah yang demokratik, yang bisa menghargai dan 

menjunjung tinggi hak setiap warga negara. 

Tidak jauh berbeda dengan artikel yang ditulis oleh Ahmad Darmadji, 

Imam Machali menulis artikel berjudul “Islam Memandang Hak Asasi 

Pendidikan”.29 Tulisan ini juga memfokuskan pada hak asasi manusia versi 

Islam yang memandang bahwa setiap orang itu mempunyai keunggulan dan 

keunikan tersendiri. Jadi dari situ setiap orang bisa saling menghargai dan 

memahami perbedaan setiap orang, baik itu dalam bentuk fisik, asal daerah, 

agama/ keyakinan, strata sosial dan lain sebagainya. 

                                                                 
28 Kurniawan Kunto Yuliarso dan Nunung Prajarto, “Hak Asasi Manusia (HAM) di 

Indonesia: Menuju Democratic Governances”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Vol. VIII, 

No.3, 2005, hlm, 291-308. 
29 Imam Machali, “Islam Memandang Hak Asasi Pendidikan”, Jurnal Pendidikan Islam, 

Vol. XVII, No. 1, 2012, hlm. 1-20. 
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Akhirnya sebuah panduan tentang praktik pendidikan yang relevan 

dengan nilai-nilai HAM di pesantren ditulis oleh M. Ziaulhaq. Panduan yang 

berjudul Pesantren Ramah Anak secara khusus tidak terkait dengan HAM, 

namun nilai-nilai yang diusung relevan dengan HAM. Hanya saja, panduan ini 

tidak secara khusus diperuntukkan bagi guru dan kepala madrasah di MI.  

Dari beberapa kajian di atas, penelitian ini memberikan penekanan lebih 

spesifik pada praktik pendidikan di MI yang mengacu pada nilai-nilai HAM. 

Penelitian ini tidak sekedar mengkaji dan memahami HAM dalam pendidikan, 

namun lebih jauh membuat panduan yang diperlukan MI agar nilai-nilai HAM 

terasa di MI. Panduan yang dimaksud adalah panduan pembelajaran untuk guru 

dan panduan pembuatan kebijakan untuk kepala madrasah di MI. Karena itu, 

penelitian ini lebih spesifik untuk menghasilkan produk terkait dengan praktik 

pendidikan berbasis hak asasi manusia (panduan model pembelajaran di kelas 

oleh guru dan pembuat kebijakan [kepala madrasah]) di MI.  

 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development 

(R&D). Dikatakan penelitian R&D karena penelitian ini menghasilkan 

sebuah produk dan diuji dari aspek efektivitas produk tersebut.30 Untuk 

dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat 

analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk. Produk yang 

                                                                 
30 Sugiono, Metode Penelitian dan Pengembangan, Research and Development, cet. ke 2, 

(Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 23.  
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dihasilkan berupa panduan pembelajaran untuk guru dan panduan 

pembuatan kebijakan untuk kepala sekolah, yang digunakan untuk 

mempromosikan nilai-nilai HAM di ruang kelas khususnya dan di sekolah 

umumnya. Produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah Panduan 

Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia (Human Rights-Based Education) 

yang terdiri dari dua jenis yaitu panduan pembelajaran berbasis HAM untuk 

guru dan panduan pembuatan kebijakan berbasis HAM untuk kepala 

madrasah. 

Penelitian ini mengacu pada definisi menurut Borg and Gall tentang 

penelitian dan pengembangan yang menyatakan bahwa, “research and 

development is a powerful strategy for improving practice. It is a process 

used to develop and validate educational product.”31 Penelitian dan 

pengembangan adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran berbasis HAM sebab tidak terbatas pada teori namun dapat 

diaplikasikan secara langsung. Karena itu, penelitian ini merupakan langkah 

konkret untuk mengembangkan dan memproduksi produk pendidik yang 

didesain sesuai dengan kebutuhan di madrasah. 

Berdasarkan gambaran di atas, penelitian dan pengembangan atau 

Research and Development (R&D) dalam tesis ini merupakan model 

penelitian yang bersifat analitis kebutuhan di madrasah dengan tujuan untuk 

menghasilkan suatu produk dua buah panduan yang diperuntukkan untuk 

guru dan kepala madrasah. Kedua jenis panduan tersebut tidak hanya dapat 

                                                                 
31 Walter R. Borg & M.D. Gall, Educational research: An introduction, (New York: 

Longman, 1989), hlm. 195.  
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digunakan terbatas di MIN 2 Sleman namun juga didiseminasikan secara 

luas terutama untuk MI di Yogyakarta, bahkan lebih luas lagi di Indonesia.  

2. Prosedur dan Tahap Penelitian 

Prosedur penelitian R&D yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti 

pola yang dikembangkan oleh Borg and Gall:32  

Gambar 1.1  

Prosedur R&D Model Borg and Gall 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan skema gambar di atas, ada sepuluh tahap untuk menghasilkan 

produk panduan guru dan kepala madrasah terutama model pembelajaran 

berbasis HAM dan pembuatan kebijakan berbasis HAM. 

a. Tahap Penelitian dan Pengumpulan Informasi (Research and 

Information) 

Penelitian pengembangan ini diawali dengan studi pendahuluan 

(pre-research) yang dilakukan untuk melakukan analisis kebutuhan 

terkait dengan pembelajaran berbasis HAM dan kebijakan berbasis HAM 

yang ada di MIN 2 Sleman. Analisis kebutuhan (need assessment) 

                                                                 
32 Sugiono, Metode Penelitian dan Pengembangan..., hlm. 409. 
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tentang pengembangan produk Panduan Pendidikan Berbasis Hak Asasi 

Manusia yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dan pembuatan 

kebijakan ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung 

kepada lima guru dan Kepala Madrasah.  

Beberapa hal yang menjadi rambu-rambu ketika proses ini 

dilakukan mengacu pada Far West Laboratory, yaitu: 

1) Apakah usulan produk panduan pembelajaran dan pembuatan 

kebijakan ini termasuk kebutuhan yang penting di madrasah? 

2) Apakah produk tersebut memungkinkan untuk dikembangkan? 

3) Apakah tersedia para ahli yang mempunyai keterampilan, 

pengetahuan dan pengalaman yang akan memvalidasi produk 

tersebut? 

4) Apakah produk dapat dikembangkan dalam waktu tertentu?33 

Setelah masalah atau potensi dapat ditunjukkan secara faktual dan 

produk sementara diidentifikasi, maka langkah berikutnya adalah 

mengumpulkan berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan untuk 

perencanaan pengembangan produk tersebut, seperti tinjauan literatur 

terkait dengan pendidikan berbasis HAM di madrasah. Tinjauan ini 

dilakukan untuk menentukan bagian pengetahuan yang dapat 

diimplementasikan dalam produk yang dikembangkan. Dalam konteks 

ini, informasi difokuskan pada model penerapan nilai-nilai HAM di 

madrasah. 

                                                                 
33 I Made Tegeh, dkk., Model Penelitian Pengembangan , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 

hlm. 8.  
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b. Tahap Perencanaan (Planning) 

Setelah tahap pertama (penelitian dan pengumpulan informasi) 

dilakukan, maka tahap berikutnya adalah perencanaan. Dalam tahap ini 

peneliti melakukan analisis terhadap dua hal, yaitu: 

1) Penyusunan kerangka panduan pendidikan berbasis HAM 

Penyusunan kerangka panduan ini meliputi dua produk yang 

akan dikembangkan (Panduan Pembelajaran Berbasis Hak Asasi 

Manusia dan Panduan Pembuatan Kebijakan Berbasis Hak Asasi 

Manusia). Panduan yang pertama breisi rambu-rambu bagi kepala 

madrasah ketika membuat kebijakan berbasis nilai-nilai HAM, 

sedangkan panduan kedua diperuntukkan bagi guru agar mendesain 

pembelajaran berbasis HAM di kelas. Kedua panduan tersebut disusun 

berdasarkan nilai dan aturan standar yang ditentukan oleh UNESCO.  

Menurut standar yang ditentukan UNESCO tersebut, paling 

tidak ada tiga  nilai yang harus dipertimbangkan untuk membuat 

panduan pembelajaran berbasis Hak Asasi Manusia yaitu: menghargai 

(respect), melindungi (protect), dan memenuhi (fulfill). Sementara itu, 

untuk menghasilkan produk panduan pembuatan kebijakan berbasis 

Hak Asasi Manusia bagi kepala madrasah ada 2 (dua) kerangka 

sistem, yaitu 4-A (Availability, Accessibility, Acceptability, 

Adaptability) dan PANEL (Participation; Accountability and the Rule 

of Law; Non-Discrimination, Equality, Vurnerable Groups; 

Empowerment; Linkages to the Human Rights Framework). 
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2) Penentuan sistematika panduan pembelajaran berbasis HAM dan 

panduan pembuatan kebijakan berbasis HAM 

Sistematika penulisan panduan ini mengacu pada rancangan 

garis-garis besar panduan pembelajaran dan kebijakan. Tahapan ini 

berisi kegiatan urutan penyajian materi panduan pembelajaran untuk 

guru di madrasah dan panduan pembuatan kebijakan untuk kepala 

madrasah yang disesuaikan dengan rambu-rambu dari UNESCO. 

Dengan demikian, di dalam sistematika ini mencerminkan desain 

implementasi nilai-nilai HAM melalui pembelajaran di kelas oleh 

guru dan proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh kepala 

madrasah. 

c. Tahap Pengembangan (Develop Preliminary Form of Product) 

Pada tahap ini peneliti mengembangkan dua produk terkait dengan 

panduan pembelajaran yang digunakan oleh guru dan panduan 

pembuatan kebijakan yang digunakan oleh kepala madrasah yang 

mengacu pada nilai-nilai HAM. Pengembangan kedua produk tersebut 

mengacu pada hasil tahapan sebelumnya ditambah dengan pengayaan 

literatur terkait dengan HAM, baik tentang Human Rights Education 

maupun Human Rights-Based Education dari UNESCO maupun dari 

negara-negara yang mengembangkan hal ini. Dengan demikian, 

pengembangan dua produk didasarkan pada kebutuhan di madrasah 

khususnya di madrasah ibtidaiyah dan dari studi literatur. Meskipun 

awalnya penelitian ini difokuskan di MIN 2 Sleman, namun produk 
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penelitian ini dapat didiseminasikan di madrasah lain di Yogyakarta 

khususnya dan Indonesia pada umumnya. 

d. Tahap Validasi Desain (Preliminary Field Testing) 

Setelah produk berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah validasi 

desain. Langkah ini diperlukan untuk menguji apakah dua produk yang 

telah didesain sudah benar dari aspek materi, media, bahasa, dan teknis 

pengemasan. Karena itu, pada tahapan validasi ini peneliti melibatkan 

para pakar yang relevan dengan materi HAM, pengembangan media 

pembelajaran, penggunaan bahasa baku dan teknis penulisan panduan. 

Mereka yang dilibatkan dalam proses ini adalah Dr. Radjasa Mu’tashim, 

M.Si., Dr. Muqowim, M.Ag., Dr. Hibana Yusuf, M.Pd., Zulkipli Lessy, 

S.Ag., S.Pd., BSW., M.Ag., MSW., Ph.D., dan Dr. Sigit Purnama, M.Pd. 

Validasi ini dilakukan secara rasional sebab validasi pada tahap ini masih 

bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum fakta 

lapangan.34  

Oleh karena itu, pada tahap ini validasi desain melibatkan berbagai 

pihak yang relevan dengan pengembangan produk yaitu dosen 

pembimbing, ahli materi, ahli bahasa, ahli media, ahli pendidikan HAM, 

praktisi pendidikan (pendidik), dan pengambil kebijakan di madrasah 

(kepala madrasah). Mereka dilibatkan untuk memberikan masukan dan 

saran terhadap dua panduan pendidikan berbasis Hak Asasi Manusia 

yang telah disusun. Dengan demikian, kegiatan ini dilakukan untuk 

                                                                 
34 Ibid., hlm. 302.  
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menilai produk awal dan memberikan masukan untuk perbaikan sebelum 

diujicobakan. 

e. Tahap Revisi Desain (Main Product Revision) 

Tahap ini dilakukan setelah panduan pembelajaran berbasis HAM 

untuk guru dan panduan pembuatan kebijakan berbasis HAM untuk 

kepala madrasah ini mendapatkan masukan dari para ahli dan 

mengkonsultasikan masukan-masukan dari para ahli dengan dosen 

pembimbing (Dr. Budhy Munawar-Rachman, M.A.). Hal ini dilakukan 

agar bisa digunakan pada uji coba, lalu produk panduan ini 

dikonsultasikan dengan pengguna produk, terutama para guru di 

Madrasah Ibtidaiyah dan kepala madrasah. Berbagai masukan dan saran 

dari pengguna produk tersebut digunakan sebagai pijakan untuk merevisi 

produk dan kemudian menghasilkan produk hasil revisi 1.  

f. Tahap Uji Coba Lapangan Utama (Main Field Testing) 

Pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang 

tingkat keefektifan dan efisiensi produk, yaitu panduan pembelajaran 

berbasis HAM untuk guru dan panduan pembuatan kebijakan berbasis 

HAM untuk kepala madrasah. Oleh karena itu, pengujian dilakukan 

dengan eksperimen. Eksperimen pada penelitian ini dilakukan dengan 

cara membandingkan keadaan sebelum dan sesudah memakai sistem 

baru (before-after), seperti gambar berikut:35 

 

                                                                 
35 Ibid., hlm. 303. 



25 
 

Gambar 1.2 

 Desain Eksperimen (before-after) O1 Nilai sebelum Treatment 

dan O2 Nilai sesudah Treatment 

 

  

 

Berdasarkan gambar di atas, eksperimen dilakukan dengan 

membandingkan hasil observasi O1 dan O2, dengan kriteria bila nilai O2 

lebih besar dari O1, maka produk ini efektif. Oleh karena itu pada tahap 

ini dilakukan uji coba produk pada uji coba pertama.  

Produk awal yang telah direvisi berdasarkan validasi para ahli 

materi, ahli bahasa, ahli media, ahli pendidikan berbasis HAM, praktisi 

pendidikan, dan pengambil kebijakan di madrasah. Hasil revisi produk 

awal, kemudian diujicobakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran 

di kelas III dan V serta kepada madrasah dalam menentukan kebijakan 

yang melibatkan semua stackholder di MIN 2 Sleman Yogyakarta, 

sebagai uji coba kelayakan produk (panduan pendidikan berbasis Hak 

Asasi Manusia) pada tahap pertama.     

g. Tahap Revisi Produk yang Dioperasionalkan (Operational Product 

Revision) 

Setelah dilakukan uji coba produk tahap pertama, maka langkah 

selanjutnya peneliti melakukan revisi berdasarkan saran dan masukan 

dari produk yang dioperasionalkan (dipraktekkan). Hal ini dilakukan oleh 

O1 X O2 
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praktisi pendidikan, dan pengambil kebijakan di madrasah khususnya di 

MIN 2 Sleman. Dengan tahap ini, peneliti menjadi tahu kelemahan atau 

kekurangan yang terdapat dalam produk tersebut, lalu diperbaiki agar 

produk siap untuk dioperasionalkan. 

h. Tahap Uji Lapangan Operasional/Uji Coba Pemakaian (Operational 

Field Testing) 

Pada tahap ini, peneliti melakukan uji coba produk pada tahap 

kedua, yang telah direvisi berdasarkan saran dan masukan pada uji coba 

tahap pertama. Pada uji coba ini peneliti kembali melibatkan pendidik, 

kepala madrasah dan peserta didik kelas V dan III di MIN 2 Sleman. Uji 

coba ini dilakukan untuk menentukan keefektifan produk secara utuh. 

Pada tahap ini juga kembali dilakukan penilaian secara menyeluruh 

terhadap produk yang dikembangkan.  

i. Tahap Revisi Produk Akhir (Final Product Revision) 

Revisi produk dilakukan untuk menyempurnakan buku panduan 

pendidikan berbasis Hak Asasi Manusia yang dihasilkan berdasarkan 

pada hasil uji coba terbatas. Pada tahap ini dilakukan evaluasi dari para 

penilai, untuk memperoleh kualitas dua panduan yang dikembangkan. 

Oleh karena itu, hasil evaluasi inilah yang digunakan sebagai masukan 

untuk revisi akhir produk dengan syarat buku panduan dinyatakan 

mempunyai kualitas baik sampai sangat baik. Jika belum memenuhi 

kriteria tersebut berarti perlu diadakan perbaikan sampai menjadi baik 

dan layak untuk digunakan.  
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j. Diseminasi dan Implementasi Produk (Dissemination and 

Implementation) 

Pada tahap ini, ketika produk telah dinyatakan baik atau sangat 

baik pada tahap revisi produk, selanjutnya produk diterapkan dalam 

lingkungan lebih luas lagi. Dikarenakan produk panduan pendidikan 

berbasis Hak Asasi Manusia ini terdapat 2 (dua) buku panduan, maka 

wilayah diseminasi dan implementasi produknya pun berbeda. Buku 

Panduan Pembelajaran Berbasis HAM didesiminasikan dan 

diimplementasikan seluruh guru yang ada di lingkungan MIN 2 Sleman 

dan perwakilan guru seluruh madrasah se Yogyakarta, sedangkan untuk 

buku panduan kebijakan berbasis HAM ini didesiminasikan dan 

diimplementasikan ke seluruh kepala madrasah tingkat Madrasah 

Ibtidaiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui forum K2MI.  

3. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah 

sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek 

penelitian.36 Oleh karena itu sumber data primer penelitian ini meliputi para 

praktisi pendidikan (pendidik), pengambil kebijakan di sekolah (Kepala 

Madrasah) dan peserta didik di MIN 2 Sleman. Mereka dipilih karena 

menjadi duty-bearers dan rights holder dalam konteks pemenuhan hak asasi 

manusia dalam pendidikan terutama di madrasah.  

                                                                 
36 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.152  
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Dari para guru diperoleh data tentang bagaimana praktik pembelajaran 

di MIN 2 Sleman dilihat dari perspektif hak asasi manusia baik yang terkait 

dengan suasana pembelajaran, sumber belajar, strategi pembelajaran 

maupun model evaluasi yang dilakukan. Data dari Kepala Madrasah 

difokuskan pada produk dan proses pembuatan kebijakan di madrasah yang 

sesuai dengan prinsip dan spirit hak asasi manusia. Sementara itu, data dari 

siswa diperlukan untuk mengetahui kebutuhan dasar (universal) yang 

mereka terima selama belajar di MIN 2 Sleman terutama dalam hal dicintai, 

dipahami, bernilai, dihargai dan aman.  

Sedangkan sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang 

menurut peneliti menunjang data pokok.37 Sumber sekunder penelitian ini 

meliputi buku-buku referensi dan beberapa arsip sekolah, misalkan 

kurikulum dan foto-foto pelaksanaan proses pembelajaran dan kegiatan-

kegiatan yang ada di lingkungan sekolah.  

4. Jenis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian dan pengembangan ini meliputi: 

a. Data penilaian tim ahli 

Data penilaian ahli yang terdiri dari ahli materi, ahli bahasa, ahli 

media, ahli pendidikan berbasis HAM, pendidik dan kepala madrasah 

diperoleh dengan cara memberikan lembar angket. Berdasarkan angket 

tersebut diperoleh penilaian dalam bentuk kualitatif, kemudian 

dikonversi menjadi data kuantitatif, dengan penjelasan sebagai berikut: 

                                                                 
37 Ibid., hlm. 153. 
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1) Data kualitatif 

Data kualitatif dalam penelitian dan pengembangan ini berupa nilai 

kategori, seperti pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Klasifikasi dan Makna Data Kualitatif Penilaian Tim Ahli 

Klasifikasi Makna 

SB Sangat Baik 

B Baik 

C Cukup 

K Kurang 

 

2) Data kuantitatif 

Data kuantitatif dalam penelitian dan pengembangan ini berupa skor 

penilaian, seperti pada tabel berikut: 

Tabel 1.2  

Klasifikasi dan Skor Penilaian Data Kuantitatif oleh Tim Ahli 

Klasifikasi Skor 

SB 4 

B 3 

C 2 

K 1 

 

b. Data penilaian respon peserta didik 

Data penilaian respon peserta didik ini diperoleh dengan cara 

memberikan lembar angket kepada peserta didik kelas I sampai V yang 

dilakukan uji coba produk dalam proses pembelajaran. Berdasarkan 
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lembar angket tersebut diperoleh penilaian dalam bentuk data kualitatif, 

kemudian dikonversikan menjadi data kuantitatif dengan penjelasan 

sebagai berikut: 

1) Data kualitatif 

Data kualitatif dalam penelitian dan pengembangan ini berupa nilai 

kategori, seperti pada tabel berikut: 

Tabel 1.3 

Klasifikasi dan Makna Data Kualitatif Penilaian Respon 

Peserta Didik dalam Proses Pembelajaran 

Klasifikasi Makna 

SS Sangat Setuju 

S Setuju  

KS Kurang Setuju 

TS Tidak Setuju 

 

2) Data kuantitatif 

Data kuantitatif dalam penelitian dan pengembangan ini berupa skor 

penilaian, seperti pada tabel berikut: 

Tabel 1.4 

Klasifikasi dan Skor Penilaian Data Kuantitatif Penilaian 

Respon Peserta Didik dalam Proses Pembelajaran 

Klasifikasi Skor 

SS 4 

S 3 

KS 2 

TS 1 
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c. Data penilaian stakeholder madrasah 

Pada tahapan ini, produk yang telah dibuat mendapatkan masukan 

penilaian dari para stakeholder MI. Data penilaian dari stakeholder 

madrasah dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan lembar 

observasi yang berisi sejumlah pertanyaan tentang apa yang dirasakan 

oleh stakeholder terkait implementasi nilai-nilai HAM di madrasah. 

Implementasi nilai-nilai ini harus tampak dalam desain pembelajaran 

yang dilakukan oleh para guru dan pembuatan kebijakan yang dilakukan 

oleh kepala madrasah. Berdasarkan lembar observasi tersebut diperoleh 

penilaian dalam bentuk data kualitatif, kemudian dikonversikan menjadi 

data kuantitatif, dengan penjelasan sebagai berikut: 

1) Data kualitatif 

Data kualitatif dalam penelitian dan pengembangan ini berupa nilai 

kategori, seperti pada tabel di bawah ini, yaitu Sangat Baik, Baik, 

Cukup, dan Kurang. 

Tabel 1.5 

Klasifikasi dan Makna Data Kualitatif Penilaian  

Stakeholder Madrasah 

Klasifikasi Makna 

SB Sangat Baik 

B Baik 

C Cukup 

K Kurang 
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2) Data kuantitatif 

Data kuantitatif dalam penelitian dan pengembangan ini berupa skor 

penilaian, seperti pada tabel berikut: 

Tabel 1.6 

Klasifikasi dan Skor Penilaian Data Kuantitatif Penilaian 

Stakeholder Madrasah 

Klasifikasi Skor 

SB 4 

B 3 

C 2 

K 1 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan inti dari setiap kegiatan penelitian. 

Posisi dan jumlah pengumpulan data dalam penelitian dan pengembangan 

akan tergantung pada level penelitiannya.38 Instrumen pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket, wawancara dan 

observasi. Lembar angket berisi sejumlah pernyataan tentang kualitas 

panduan pendidikan berbasis Hak Asasi Manusia yang diajukan kepada tim 

ahli yang terdiri dari ahli materi, ahli bahasa, ahli media, ahli pendidikan 

berbasis HAM, praktisi pendidikan, dan kepala madrasah. Selain itu angket 

juga diberikan kepada peserta didik dan Stakeholder dengan sejumlah 

pernyataan tentang penilaian serta respon peserta didik terkait proses 

pembelajaran dan penilaian serta respon stakeholder terkait kebijakan 
                                                                 

38 Sugiono, Metode Penelitian dan..., hlm. 200.  
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kepala madrasah yang dikembangkan. Sedangkan lembar observasi berisi 

sejumlah pernyataan tentang penilaian, respon, serta kepuasan peserta didik 

dalam proses pembelajaran dan stakeholder terkait kebijakan berbasis HAM 

yang akan diamati oleh observer ketika pembelajaran dan kebijakan tersebut 

berlangsung. 

Penilaian hasil angket dan observasi dalam penelitian ini 

menggunakan penilaian dalam bentuk skala likert dengan skala 4 angka, 

dengan bentuk pernyataan bersifat positif. Oleh karena itu, skala penilaian 

dalam penelitian ini mempunyai makna 1 (satu) berarti sangat negatif dan 

skala 4 (empat) sangat positif, seperti pada tabel berikut: 

Tabel 1.7 

Aturan Pemberian Penilaian 

Klasifikasi Skor 

SB (Sangat Baik) 4 

B (Baik) 3 

C (Cukup) 2 

K (Kurang) 1 

 

Skala tersebut disusun dalam bentuk suatu pernyataan dan diikuti oleh 

pilihan respon yang menunjukkan tingkatan yang disesuaikan dengan skala 

penilaian dan instrumen dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagian 

lampiran dalam tesis ini. Instrumen tersebut, menjadi dasar peneliti untuk 

menilai kualitas produk yang dikembangkan dan respon pendidik serta 

kepala madrasah sebagai pengguna produk yang dikembangkan. Oleh 
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karena itu, sebelum instrumen ini diserahkan kepada para ahli untuk 

memberikan penilaian produk yang dikembangkan, terlebih dahulu 

instrumen tersebut divalidasi oleh validator. 

Selain angket, penelitian ini juga menggunakan wawancara secara 

langsung dan observasi untuk mengukur kepuasan, rasa aman dan nyaman 

tanpa diskriminasi dalam proses pembelajaran dan keputusan kebijakan. 

Adapun uraian instrumen penelitian observasi ini, dapat dilihat pada bagian 

lampiran dalam tesis ini.   

6. Analisis Data  

Pada analisis data ini, peneliti lebih cenderung menggunakan analisis 

data kombinasi, dengan maksud metode penelitian kombinasi akan berguna 

bila metode kuantitatif atau metode kualitatif secara sendiri-sendiri tidak 

cukup akurat digunakan untuk memahami permasalahan penelitian, atau 

dengan metode kuantitatif dan kualitatif secara kombinasi akan dapat 

memperoleh pemahaman yang paling baik (bila dibanding satu metode).39 

Inti asumsi penggunaan metode kombinasi adalah dengan menggunakan 

metode tersebut, maka akan diperoleh pemahaman yang lengkap, bila 

dibandingkan dengan hanya menggunakan satu metode saja.  

Teknik analisis data ini digunakan untuk mengetahui kelayakan 

panduan pendidikan berbasis Hak Asasi Manusia untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dan penentuan kebijakan berdasarkan prinsip HAM, 

                                                                 
39 John W. Creswell, Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, kuantitatif dan 

campuran, Edisi ke-4, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 210. 
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yang pengembangannya menggunakan analisis data kualitatif dan 

kuantitatif, dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Analisis Hasil Validasi Kualitas Panduan Pendidikan yang 

Dikembangkan 

Teknik analisis data ini dilakukan untuk mengetahui validitas 

panduan pendidikan berbasis Hak Asasi Manusia yang dikembangkan, 

dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Mengubah penilaian data kualitatif menjadi kuantitatif dengan 

ketentuan sebagai berikut:40 

Tabel 1.8 

Pedoman Pemberian Skor 

Skor Kriteria Keterangan 

1 K Kurang 

2 C Cukup 

3 B Baik 

4 SB Sangat Baik 

 

2) Menghitung skor rata-rata hasil penilaian, dengan rumus: 

𝑋 =  ∑ 𝑥

𝑁
 

Keterangan: 

X = Skor rata-rata 

Ʃ x = Jumlah skor 

N = Jumlah penilaian  

                                                                 
40 Rusdin Pohan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 

2007), hlm. 62. 
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3) Mengubah skor menjadi nilai dengan kriteria 

Setelah data-data tersebut diolah, maka tahap selanjutnya adalah 

mengubah nilai tiap aspek dalam masing-masing komponen menjadi 

nilai kualitatif sesuai dengan kriteria kategori penilaian ideal. Adapun 

aturan pemberian skor dan klasifikasi hasil penilaian adalah sebagai 

berikut:41 

a) Skor pernyataan yang negatif kebalikan dari pernyataan yang 

positif 

b) Jumlah skor tertinggi ideal = jumlah pernyataan atau aspek 

penilaian x jumlah pilihan (gradasi dalam rubrik) 

c) Skor akhir = (jumlah skor yang diperoleh:skor tertinggi 

ideal)xjumlah kelas interval. 

d) Jumlah kelas interval = skala penilaian, artinya kalau penilaian 

diklasifikasikan menjadi 4 kelas interval. 

e) Penentuan jarak interval (Ji) diperoleh dengan rumus: 

Ji = (t-r)/jk 

t = skor tertinggi ideal dalam skala 

r = skor terendah ideal dalam skala , dan 

Jk = jumlah kelas interval 

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dibuat klasifikasi hasil 

penilaian dengan skala 4 sebagai contoh, adalah sebagai berikut: 

a) Skor tertinggi ideal = 4 

                                                                 
41 Eko Widoyoko Putro, Penilaian Hasil Belajar di Sekolah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2016), hlm. 191. 
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b) Skor terendah ideal = 1 

c) Jarak interval (4-1)/ 4 = 0,74 

d) Klasifikasi hasil penilaian: 

Tabel 1.9 

Kriteria Penilaian 

No Skor Akhir Klasifikasi 

1 > 3,25 – 4,00 Sangat Baik (SB) 

2 > 2,50 – 3,25 Baik (B) 

3 > 1,75 – 2,50 Cukup (C) 

4 1,00 – 1,75 Kurang (K) 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini menetapkan 

nilai kelayakan produk (Panduan Pendidikan Berbasis Hak Asasi 

Manusia) minimal B (baik). Oleh karena itu, jika para ahli 

memberikan nilai akhir B (baik), maka produk pengembangan ini 

layak digunakan dalam proses pembelajaran dan penentuan kebijakan. 

4) Menghitung nilai keseluruhan buku panduan dengan menghitung skor 

rata-rata seluruh kriteria penilaian, kemudian dirubah menjadi nilai 

kualitatif sesuai dengan kriteria kategori seperti tabel 1.11 di atas. 

5) Menghitung persentase keidealan buku panduan dengan ketentuan: 

a) Persentase keidealan buku panduan secara keseluruhan, dengan 

rumusan: 

 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ  𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘
× 100 
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b) Persentase keidealan setiap aspek, dengan rumus: 

 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘
× 10 

b. Analisis Hasil Observasi  

Data hasil observasi respon peserta didik terhadap proses 

pembelajaran dan kepuasan stakeholder pada kebijakan berbasis Hak 

Asasi Manusia, dianalisis dengan langkah- langkah sebagai berikut: 

1) Berdasarkan pedoman penskoran yang tertera dalam lembar observasi 

respon peserta didik terhadap proses pembelajaran dan kepuasan 

stakeholder pada kebijakan berbasis Hak Asasi Manusia, selanjutnya 

menghitung skor keseluruhan aspek yang diamati. 

2) Skor yang sudah dihitung, selanjutnya diakumulasikan dan dicari rata-

ratanya. 

3) Setelah rata-rata dihitung, maka langkah selanjutnya adalah 

menghitung presentase keidealan, dengan rumus:42  

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑎𝑛 =𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
𝑠𝑘𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛

𝑥 100 

4) Berdasarkan hasil presentase tersebut, selanjutnya dikualifikasikan 

dengan menggunakan kriteria interval skor analisis data.  

c. Analisis Data Respon Peserta didik  

Angket juga peneliti sebarkan ke seluruh peserta didik kelas III dan 

V, hal ini peneliti lakukan untuk mengetahui respon siswa terhadap 

kualitas proses pembelajaran dan kebijakan berbasis HAM yang peneliti 

                                                                 
42 Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 

hlm. 43.  
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kembangkan. Jawaban angket menggunakan rating scale, dengan empat 

kategori. Berdasarkan angket yang telah diisi, maka diperoleh data 

kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut:43 

𝑁𝑃 =
𝑅

𝑆𝑀
× 100 

Keterangan:  

NP = Nilai respon siswa terhadap proses pembelajaran 

R = Skor yang diperoleh 

SM = Skor maksimum dari aspek yang diharapkan 

d. Interval Skor Analisis Data  

Berdasarkan hasil persentase yang diperoleh berdasarkan hasil 

perhitungan analisis data, maka tahap selanjutnya adalah 

mengkategorikan hasil perhitungan dengan ketentuan sebagai berikut:44 

Tabel 1.10 

Interval Skor Analisis Data 

No Interval Skor Kategori 

1 76% - 100% Sangat Baik (SB) 

2 51% - 75% Baik (B) 

3 26% - 50% Cukup (C) 

4 1% - 25% Kurang (K) 

 

 

                                                                 
43 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 139.  
44 Riduwan dan Sunarto, Pengantar Statistika untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, 

Ekonomi Komunikasi dan Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 23.   
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e. Hipotesis Penelitian 

Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan pemenuhan kebutuhan 

peserta didik terhadap panduan pembelajaran berbasis Hak Asasi 

Manusia dan peningkatan kesadaran nilai-nilai HAM dalam pembuatan 

kebijakan pendidikan di madrasah terhadap panduan kebijakan berbasis 

Haka Asasi Manusia, maka data yang akan dilihat dalam penelitian ini 

adalah data kepuasan belajar dan efektivitas kebijakan dengan cara 

eksperimen yang bersifat before-after, yaitu dengan membandingkan 

kepuasan belajar dan keefektifan sebelum dan sesudah menggunakan 

panduan yang dikembangkan. 

Penelitian dan pengemabangan ini juga dilengkapi dengan uji 

paired sample T-test atau uji t dua sample. Uji ini dilakukan untuk 

mengetahui perbandingan (perbedaan) apakah kedua data tersebut, dapat 

menguji kemampuan generalisasi (signifikansi hasil penelitian yang 

berupa perbandingan dua variabel dari dua rata-rata sampel).45   

Adapun tahapan paired sample T-test dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1) Membuat Ha dan Ho dalam bentuk kalimat, adapun Ha dan Ho dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

Ha  : Terdapat peningkatan kepuasan belajar dan keefektifan 

yang signifikan setelah menggunakan panduan 

                                                                 
45 Ibid., hlm. 185. 
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pembelajaran dan panduan kebijakan berbasis Hak Asasi 

Manusia yang dikembangkan. 

Ho  : Tidak terdapat peningkatan kepuasan belajar dan 

keefektifan yang signifikan setelah menggunakan 

panduan pembelajaran dan panduan kebijakan berbasis 

Hak Asasi Manusia yang dikembangkan. 

Kaidah keputusan: 

a) Jika α = 0,5 lebih kecil atau sama dengan Sig atau [α = 0,05 

≤ Sig], maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

b) Jika α = 0,5 lebih besar atau sama dengan Sig atau [α = 0,05  

≥ Sig], maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

2) Mencari thitung 

3) Menentukan kaidah pengujian 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini, menentukan: 

a) Taraf signifikansi (α = 0,05) 

b) Dk = N-1 

c) Kaidah keputusan: 

Jika thitung  ≥ ttabel maka Ha diterima dan Ho ditolak. Namun 

sebaliknya jika thitung ≤ ttabel, maka Ha ditolak dan Ho diterima. 

4) Penarikan kesimpulan. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar penulisan tesis ini dibagi kedalam tiga bagian, yaitu 

bagian formalitas, bagian inti, dan bagian lampiran. Bagian pertama memuat 

tentang halaman cover, pengesahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi. 

Bagian inti tesis ini dibagi kedalam empat bab. Bab I yaitu Pendahuluan yang 

berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II memuat kerangka teori terkait dengan pendidikan berbasis HAM 

dikaitkan dengan peran guru di kelas dan peran kepala madrasah sebagai 

pembuat kebijakan. Kerangka teori ini penting untuk memberikan perspektif 

tentang implementasi pendidikan berbasis HAM di Madrasah Ibtidaiyah. 

Secara garis besar isi Bab II ini memuat pembahasan tentang hakikat 

pendidikan, prinsip-prinsip HAM dalam pendidikan, karakteristik pendidikan 

di madrasah, pendidikan berbasis HAM di Madrasah, panduan pembelajaran 

berbasis HAM di Madrasah, dan panduan pembuatan kebijakan Kepala 

Madrasah berbasis HAM.   

Setelah memberikan uraian tentang kerangka teori dalam Bab II, pada 

Bab III berisi gambaran lokasi penelitian yakni di MIN 2 Sleman. Beberapa hal 

yang dibahas pada bagian ini adalah sejarah singkat madrasah yang memuat 

letak geografis, sejarah pendirian, visi dan misi madrasah dan struktur 

organisasi. Selain itu, bagian ini juga membahas tentang kondisi pendidik dan 

tenaga kependidikan, kondisi peserta didik, sarana dan prasarana, kurikulum, 
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pembiayaan madrasah, hubungan masyarakat dan rencana strategis 

pengembangan madrasah. 

Setelah mendeskripsikan lokasi penelitian di Bab III, pada Bab IV 

membahas tentang tawaran peneliti tentang Panduan Pembelajaran Berbasis 

HAM untuk Guru dan Panduan Pembuatan Kebijakan Berbasis HAM untuk 

Kepala Madrasah. Ada sub-bab yang dikemukakan di Bab IV ini yakni tentang 

Panduan Pembelajaran Berbasis HAM untuk Guru MI dan Panduan Pembuatan 

Kebijakan Berbasis HAM untuk Kepala Madrasah Ibtidaiyah. Pada bagian 

Panduan Pembelajaran Berbasis HAM untuk Guru MI memuat tiga hal, yaitu 

a) mengembangkan buku panduan pembelajaran berbasis Hak Asasi Manusia, 

b)  efektifitas panduan pembelajaran berbasis Hak Asasi Manusia, dan c) 

keberterimaan dan implikasi yang dilakukan terhadap panduan pembelajaran 

berbasis Hak Asasi Manusia. Pada bagian Panduan Pembuatan Kebijakan 

Berbasis HAM bagi Kepala Madrasah juga memuat tiga hal sebagaimana 

panduan pembelajaran untuk guru yaitu tentang pengembangan panduan 

pembuatan kebijakan berbasis HAM di madrasah, efektifitas panduan 

pembuatan kebijakan, dan keberterimaan dan implikasi panduan pembuatan 

kebijakan tersebut di MI. 

Bagian inti yang terakhir adalah Bab V, yakni Penutup. Pada bagian ini 

ada tiga hal yang dibahas yaitu kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran 

pemanfaatan produk dan pengembangan lebih lanjut. Kesimpulan berisi 

jawaban atas rumusan masalah yang penulis ajukan pada bagian Pendahuluan. 

Keterbatasan penelitian terkait dengan kelemahan dari penelitian ini. 
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Sementara itu, saran memuat langkah perbaikan dan berbagai hal yang dapat 

dilakukan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini. 

Akhirnya, bagian ketiga tesis ini terkait dengan berbagai lampiran yang 

diperlukan selama penelitian ini dilakukan. Selain itu, bagian ini juga berisi 

curriculum vitae singkat peneliti. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan yang sudah dikemas dalam empat bab 

sebelumnya, ada dua kesimpulan penting terkait dengan pengembangan model 

Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia (Human Rights-Based Education) di 

madrasah. Pertama, pengembangan model pendidikan berbasis HAM di 

madrasah hakikatnya merupakan upaya nyata membumikan nilai-nilai dan 

prinsip HAM melalui pendidikan di madrasah. Pendidikan berbasis nilai-nilai 

HAM adalah bentuk afirmatif untuk lebih mengembalikan ruh pendidikan 

dalam Islam yaitu menghargai kualitas sempurna setiap peserta didik yang 

telah diciptakan Allah Swt. Bentuk penghargaan terhadap peserta didik 

dilakukan dengan cara memanusiakan mereka dan mengoptimalkan setiap 

potensi dan keistimewaan yang dimiliki. Selain menghargai, HAM dalam 

pendidikan adalah melindungi setiap peserta didik dari berbagai tindakan yang 

mengakibatkan kesempurnaan mereka berkurang atau bahkan hilang. Karena 

itu, pendidikan berbasis nilai-nilai HAM dapat mencegah terjadinya berbagai 

tindakan dan perlakuan kurang mendidik seperti kekerasan, bullying, dan 

diskriminasi. Akhirnya, pendidikan berbasis HAM sebagai bentuk nyata 

pemenuhan kebutuhan dasar setiap peserta didik melalui pendidikan. 

Penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak peserta didik melalui 

pendidikan di atas dilakukan secara efektif jika pelaku utama pendidikan di 
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madrasah yaitu Kepala Madrasah dan guru mempunyai paradigma dan 

perspektif tentang hakikat peserta didik, proses pendidikan dan nilai-nilai dan 

prinsip HAM. Kepala Madrasah yang mempunyai paradigma pendidikan 

berbasis HAM tersebut akan menjabarkan paradigma tersebut dalam bentuk 

kebijakan yang bersifat afirmatif. Sementara itu, guru yang mempunyai 

paradigma pendidikan berbasis HAM juga akan mendesain pembelajaran yang 

dilandasi oleh ruh pendidikan dan nilai-nilai HAM. Untuk mewujudkan 

pendidikan berbasis HAM di madrasah Kepala Madrasah dan guru 

memerlukan panduan yang dijadikan sebagai rambu-rambu dalam melangkah. 

Kepala Madrasah memerlukan Panduan Pembuatan Kebijakan Berbasis Nilai-

nilai HAM, sedangkan guru perlu Panduan Pembelajaran Berbasis Nilai-nilai 

HAM. Melalui penelitian R&D, penelitian ini telah menghasilkan dua produk 

yang dibutuhkan oleh Kepala Madrasah dan guru tersebut. 

Kesimpulan kedua dari penelitian ini terkait dengan validasi panduan 

pendidikan berbasis HAM. Kedua jenis panduan pendidikan berbasis HAM di 

madrasah ini telah divalidasi para pakar dan praktisi pendidikan dan HAM 

sehingga dapat digunakan sebagai model pendidikan berbasis nilai-nilai HAM 

di madrasah. Para pakar yang terlibat dalam proses validasi ini adalah pakar 

materi, pakar pendidikan HAM, pakar bahasa, pakar media, dan praktisi 

pendidikan (kepala madrasah dan guru madrasah). Berdasarkan hasil validasi 

para ahli dari berbagai aspek tersebut, diperoleh nilai dari ahli materi 3,67 

(sangat baik), ahli bahasa mendapatkan nilai 3,33 (sangat baik), ahli 

pendidikan dengan nilai 3,83 (sangat baik), ahli media dengan nilai 3,67 
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(sangat baik), kepala madrasah sebagai praktisi pendidikan 3,5 (sangat baik), 

dan guru madrasah 3,00 (baik).  

Selain telah melalui proses validasi, panduan pembelajaran telah 

diterapkan secara terbatas di madrasah. Berdasarkan hasil analisis perhitungan 

tentang penerapan Panduan Pembelajaran Berbasis Hak Asasi Manusia untuk 

kelas III (tiga),  diperoleh hasil thitung sebesar 14.750 sedangkan pada ttabel 

diperoleh hasil sebesar 2,039. Sedangkan hasil analisis perhitungan penerapan 

Panduan Pembelajaran Berbasis Hak Asasi Manusia untuk kelas V (lima), 

diperoleh  hasil thitung 14,141, sedangkan pada ttabel diperoleh hasil sebesar 

2,307. Sehingga dapat dilihat bahwa thitung>ttabel, maka Ha diterima dan Ho 

ditolak. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan kualitas pembelajaran yang dirasakan oleh perserta didik antara 

sebelum dan sesudah penerapan Panduan Pembelajaran Berbasis Hak Asasi 

Manusia kelas III dan V di MIN 2 Sleman. Berdasarkan perhitungan tersebut, 

maka hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan ada perbedaan kualitas 

pembelajaran yang dirasakan peserta didik secara signifikan antara sebelum 

dan sesudah menggunakan Panduan Pembelajaran Berbasis Hak Asasi Manusia 

diterima.  

Berdasarkan hasil validasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas 

panduan pendidikan berbasis HAM di madrasah rata-rata sangat baik. 

Dikaitkan dengan hasil diseminasi melalui FGD dan seminar, semua peserta 

dan narasumber memberikan respon sangat positif dan mendorong untuk 

segera diimplementasikan di madrasah untuk mewujudkan Madrasah Ramah 
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HAM di Yogyakarta. Meskipun model pendidikan berbasis nilai-nilai HAM ini 

dikembangkan pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah, namun produk penelitian ini 

dapat juga diterapkan di lembaga lain yang berbeda jenis dan tingkat seperti 

SD, MTs/SMP, MA/SMA/SMK, bahkan perguruan tinggi, meskipun secara 

teknis perlu ada beberapa penyesuaian.  

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Meskipun penelitian ini telah didesain sedemikian rupa agar mencapai 

hasil sempurna, namun karena beberapa faktor menjadikan penelitian ini 

memiliki keterbatasan. Di antara keterbatasan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk produk Panduan Pembuatan Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia 

tidak bisa dilaksanakan pada semua tahap dikarenakan waktu untuk 

penelitian cukup terbatas. Pembuatan kebijakan dilakukan setahun sekali 

oleh Kepala Madrasah terutama setahun sebelumnya. Penelitian ini 

dilakukan ketika kebijakan sudah dibuat atau direncanakan tahun 

sebelumnya (2017). Karena itu, penelitian ini lebih tepat dilakukan dalam 

kurun waktu lebih dari setahun. 

2. Tidak sinkronnya tahun ajaran di madrasah dengan kalender akademik di 

perguruan tinggi menjadi sebab lain implementasi penelitian di lembaga 

pendidikan ini kurang maksimal. Tahun akademik di perguruan tinggi 

dimulai secara efektif pada bulan September sedangkan di madrasah bulan 

Juli. Hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam pengembangan penelitian di 
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masa mendatang oleh pengelola Program Studi untuk segera disinkronkan 

dengan lembaga terkait terutama sekolah/madrasah.  

 

C. Saran Pemanfaatan Produk dan Pengembangan Lebih Lanjut  

Adapun saran pemanfaatan produk dan pengembangan lebih lanjut, 

disebutkan lebih rinci pada poin-poin di bawah ini:  

1. Saran Pemanfaatan Produk 

a. Panduan Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia (Human Rights-Based 

Education) atau PPB HAM (HRBE) ini terbukti telah dapat 

meningkatkan semangat serta gairah pendidik untuk mengajar dengan 

memasukkan nilai-nilai HAM dalam metode pembelajaran dan proses 

belajar mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Karena itu, 

disarankan kepada seluruh pendidik di madrasah untuk dapat selalu 

menerapkan panduan ini guna menciptakan suasana lingkungan belajar 

yang lebih humanis, menyenangkan, menghargai keunikan, dan menjaga 

keutuhan dan kemurnian jiwa peserta didik. 

b. Dikarenakan panduan ini tidak terikat dengan materi-materi pelajaran di 

berbagai jenjang pendidikan dan panduan ini juga didesain berdasarkan 

kebutuhan dan nilai-nilai dasar universal dari UNESCO yang harus 

dipenuhi kepada peserta didik, maka Panduan Pendidikan Berbasis Hak 

Asasi Manusia (Human Rights Based-Education) ini sangat bisa 

diterapkan dan digunakan di seluruh lembaga pendidikan di tingkat 
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MI/SD, SMP/MTs, SMA/MA/SMK atau lembaga pendidikan lain yang 

sederajat dengan lembaga tersebut.  

c. Kerjasama dan sinergi antara pendidik dan pemangku kebijakan di 

madrasah dalam hal ini kepala madrasah sangat diperlukan, karena 

membangun iklim yang berbasis HAM serta menghidupkan nilai-nilai 

HAM di lingkungan sekolah tidak bisa hanya dilakukan oleh pendidik 

atau beberapa pihak saja, akan tetapi peran kepala madrasah, pendidik, 

dan seluruh stakeholder yang ada akan sangat menentukan keberhasilan 

penciptaan iklim yang berbasis nilai-nilai HAM di lingkungan madrasah.  

d. Kontinuitas kerjasama dan sinergi dalam membangun iklim dan nilai-

nilai HAM dalam lingkungan madrasah harus selalu dilaksanakan dan 

dihidupkan, karena membangun iklim dan menghidupkan nilai-nilai 

HAM di lingkungan madrasah tidak bisa di dapatkan dengan cara yang 

instan, perlu konsistensi dan istiqomah dalam melaksanakannya.  

e. Mengingat pentingnya menjaga dan memenuhi hak-hak anak dalam 

pendidikan, maka disarankan lembaga pendidikan khususnya madrasah 

untuk membuat core values madrasah yang mengedepankan hak-hak 

anak sebagai bentuk menjaga dan melindungi hak-hak mereka atas 

pendidikan. 

2. Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

a. Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia (Human Rights Based-

Education) tidak dapat dibatasi waktu berakhirnya, namun merupakan 

proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu 
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merancang Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia secara komprehensif 

dan berkelanjutan, mulai dari jangka pendek, menengah, sampai jangka 

panjang.  

b.  Setelah seminar diseminasi dilaksanakan, penulis mempunyai komitmen 

pada program ini untuk aktif mendampingi madrasah yang bersedia 

mengembangkan Madrasah Ramah HAM dengan menggunakan kedua 

buku panduan ini.  
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ANGKET NILAI HAM DALAM PENGEMBANGAN PANDUAN 

PEMBELAJARAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA  

(HUMAN RIGHTS BASED EDUCATION) 

 

PENGANTAR 

Dalam rangka penelitian untuk Tugas Akhir, saya meminta adik-adik siswa/i MIN 2 

Sleman Yogyakarta sebagai responden dalam penelitian ini. Bersama dengan ini, 

saya mohon adik-adik bersedia untuk mengisi dengan menjawab seluruh pertanyaan 

yang telah disediakan. Diharapkan adik-adik mengisi sesuai dengan yang dirasakan 

dan sesuai fakta yang ada. 

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 

1. Pada kuesioner ini terdapat terdapat 15 pertanyaan. pertimbangkan baik-baik 

setiap pernyataan dalam kaitannya dengan proses pembelajaran yang baru 

selesai kamu laksanakan bersama bapak/ibu guru.  

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia, dengan alternatif jawaban 

sebagai berikut: 

SS  = Sangat Setuju 

S  = Setuju 

KS  = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

3. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini, usahakan adik-adik mengisi 

semua jawaban yang ada. 

 

Terimakasih! 

IDENTITAS SISWA 

Nama  : ................................................................. 

NIS  : ................................................................. 

Kelas  : ................................................................. 

Jenis kelamin :       Laki-laki     Perempuan 
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LEMBAR ANGKET NILAI HAM DALAM PEMBELAJARAN 

 

No Pernyataan 

Alternatif 

Jawaban 

SS S KS TS 

1 Saya berusaha giat dalam belajar untuk mencapai 

sukses  
    

2 Saya menikmati dan suka sekali dengan cara 
mengajarnya guru 

    

3 Materi pembelajaran ini sangat menarik perhatian 

saya  
    

4 Keberhasilan merupakan target masa depan saya     

5 Penghargaan atas prestasi yag saya raih membuat 
saya lebih bersemangat lagi dalam belajar 

    

6 Saya sangat senang jika guru memberikan motivasi 

agar saya bisa lebih semangat lagi dalam meraih cita-
cita 

    

7 Saya senang ketika guru dalam mengajar tidak hanya 

dengan ceramah saja 
    

8 Saya sangat senang sekali jika meja dan kursi ditata 
dengan bervariasi 

    

9 Saya bersemangat belajar ketika  guru memahami apa 

yang keinginan saya 
    

10 Saya merasa bangga ketika berdiskusi di kelas, saya 
punya dan diberi kesempatan untuk berbicara 
menyampaikan pendapat saya 

    

11 Saya sangat suka jika sekali-kali guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran, kita di bawa keluar 
kelas 

    

12 Senyuman guru membuat saya tenang     

13 Saya senang ketika guru menyampaikan pelajaran 

dengan memutarkan video-video 
    

14 Saya senang ketika mengajar, guru bercerita terkait 
materi pelajaran 

    

15 Saya senang ketika disuruh mempraktikkan sesuatu 

oleh guru yang terkait dengan materi pelajaran 
    

Yogyakarta, 18 April 2018 

Mengetahui 

        Pembimbing,     Peneliti 

Dr. Budhy Munawar-Rachman, M.A          Ziadatul Husnah 
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ANGKET NILAI HAM DALAM PENGEMBANGAN PANDUAN 

PEMBELAJARAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA  

 

PENGANTAR 

Dalam rangka penelitian untuk Tugas Akhir, saya meminta bapak/ ibu guru di MIN 2 

Sleman Yogyakarta sebagai responden dalam penelitian ini. Bersama dengan ini, 

saya mohon kepada bapak/ ibu guru bersedia untuk mengisi dengan menjawab 

seluruh pertanyaan yang telah disediakan.  

 

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 

1. Pada kuesioner ini terdapat terdapat beberapa pernyataan. Pertimbangkan baik-

baik setiap pernyataan dalam kaitannya dengan isi buku Panduan Pembelajaran 

Berbasis Hak Asasi Manusia.  

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia, dengan alternatif jawaban 

sebagai berikut: 

SS  = Sangat Setuju 

S  = Setuju 

KS  = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

3. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini, usahakan bapak/ ibu guru 

mengisi semua jawaban yang ada. 

 

Terimakasih! 

 

IDENTITAS DIRI 

Nama  : ................................................................. 

Jenis kelamin :       Laki-laki     Perempuan 
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LEMBAR ANGKET NILAI HAM DALAM PEMBELAJARAN 

 

No Pernyataan 

Alternatif 

Jawaban 

SS S KS TS 

1 Guru memahami dan mengerti keunikan dan 

keistimewaan setiap peserta didik dengan mengetahui 
gaya belajar dan jenis kecerdasannya 

    

2 Guru memahami kebutuhan universal peserta didik 

dan berusaha memenuhinya 

    

3 Guru memahami dan berusaha melindungi, 
menghargai, dan memenuhi hak setiap peserta didik 

    

4 Guru berusaha untuk menjadi living model bagi 

peserta didik 

    

5 Guru menjadi guru kreatif dan inspiratif ketika 
mempersiapkan, mendesain, dan melaksanakan 
pembelajaran  

    

6 Guru kreatif memilih metode dan pendekatan 
pembelajaran yang disesuaikan dengan materi 
pelajaran 

    

7 Guru mempunyai keterampilan dasar mengajar yang 

berbasis HAM  

    

8 Guru mendesain ruang kelas dengan variasi yang 
berbeda dan unik 

    

9 Guru pintar dalam mencari dan memanfaatkan 

sumber belajar 

    

10 Guru suportif dan obyektif ketika melaksanakan 
penilaian pembelajaran 

    

 

Yogyakarta, 18 April 2018 

 

Mengetahui 

         Pembimbing,     Peneliti 

Dr. Budhy Munawar-Rachman, M.A          Ziadatul Husnah 
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Hasil Penilaian Siswa Sebelum Penerapan Panduan Pembelajaran Berbasis HAM  

Kelas V (lima) Sunan Kalijaga 

Penilaian 

Butir Aspek yang dinilai Ʃ 

Persk

or 

Rata-

rata 

Persentasi 

Ideal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

1
4

 

1
5

 

1 4 4 3 4 3 2 2 2 4 3 4 4 3 1 2 45 3 75 

2 4 2 3 3 3 2 4 3 4 4 2 3 4 2 2 45 3 75 

3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 2 4 3 2 4 4 48 3,2 80 

4 4 2 3 2 2 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 46 3,07 76,75 

5 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 50 3,33 83,25 

6 3 4 4 3 2 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 50 3,33 83,25 

7 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 46 3,07 76,75 

8 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 4 46 3,07 76,75 

9 4 4 4 3 2 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 44 2,93 73,25 

10 4 3 4 4 4 3 2 3 3 2 2 3 3 4 2 46 3,07 76,75 

11 3 3 3 3 4 4 2 2 3 2 4 4 4 3 4 48 3,2 80 

12 2 4 3 4 3 2 2 4 4 3 4 4 3 4 4 50 3,33 83,25 

13 4 4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 4 2 3 46 3,07 76,75 

14 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 4 46 3,07 76,75 

15 2 4 4 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 2 49 3,27 81,75 

16 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 2 3 49 3,27 81,75 

17 2 4 3 2 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 2 43 2,87 71,75 

18 3 3 4 4 3 2 3 4 2 3 4 2 3 3 4 45 3 75 

19 4 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 2 3 4 4 48 3,2 80 

20 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 2 4 3 2 3 47 3,13 78,25 

21 4 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 2 46 3,07 76,75 

22 4 3 4 3 3 2 2 3 4 3 3 4 2 3 2 45 3 75 

23 4 4 4 4 3 2 2 4 4 2 3 4 2 3 4 49 3,27 81,75 

24 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 2 2 3 4 4 48 3,2 80 

25 3 3 3 4 2 4 3 2 3 4 4 2 3 4 3 47 3,13 78,25 

26 3 3 3 2 4 3 4 3 2 3 4 3 2 4 4 47 3,13 78,25 

27 3 3 3 2 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 2 48 3,2 80 

28 2 4 3 2 3 4 4 2 3 4 2 3 4 4 3 47 3,13 78,25 

29 3 3 2 3 4 4 3 4 3 2 4 3 2 4 4 48 3,2 80 

30 4 3 4 3 4 4 3 2 3 4 3 2 4 4 3 50 3,33 83,25 

31 4 3 2 3 3 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 50 3,33 83,25 

32 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 2 3 48 3,2 80 

33 3 3 3 4 3 2 4 3 2 3 4 3 2 4 3 46 3,07 76,75 

Jumlah 

1
0

9
 

1
0

7
 

1
0

8
 

1
0

5
 

9
9

 

9
7

 

9
7

 

1
0

5
 

1
1

3
 

1
0

5
 

1
0

5
 

1
0

3
 

1
0

3
 

1
1

0
 

1
0

5
 

1556 

1
0

5
,5

7
 

2593,5 

Persentase 

8
2

,5
7

 

8
1

,0
6

 

8
1

,8
2

 

7
9

,5
5

 

7
5

 

7
3

,4
8

 

7
3

,4
8

 

7
9

,5
5

 

8
5

,6
1

 

7
9

,5
5

 

7
9

,5
5

 

7
8

,0
3

 

7
8

,0
3

 

8
3

,3
3

 

7
9

,5
5

 

7
8

,5
8

 

3,20 78,59 
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Hasil Penilaian Siswa Sesudah Penerapan Panduan Pembelajaran Berbasis HAM 

Kelas V (lima) Sunan Kalijaga 

Penilaian 

Butir Aspek yang dinilai Ʃ 

Persk

or 

Rata-

rata 

Persentasi 

Ideal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

1
4

 

1
5

 

1 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 53 3,53 88,25 

2 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 52 3,47 86,75 

3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 53 3,53 88,25 

4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 2 4 2 4 4 52 3,47 86,75 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 59 3,93 98,25 

6 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 55 3,67 91,75 

7 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 56 3,73 93,25 

8 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 4 3 1 50 3,33 83,25 

9 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 56 3,73 93,25 

10 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 56 3,73 93,25 

11 4 3 3 4 4 4 3 4 2 3 2 4 2 4 4 50 3,33 83,25 

12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4 100 

13 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 56 3,73 93,25 

14 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 50 3,33 83,25 

15 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 52 3,47 86,75 

16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4 100 

17 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 2 4 3 4 4 53 3,53 88,25 

18 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 59 3,93 98,25 

19 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 57 3,8 95 

20 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 56 3,73 93,25 

21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 59 3,93 98,25 

22 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 56 3,73 93,25 

23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4 100 

24 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 55 3,67 91,75 

25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 56 3,73 93,25 

26 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 58 3,87 96,75 

27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 58 3,87 96,75 

28 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 58 3,87 96,75 

29 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 55 3,67 96,75 

30 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 54 3,6 90 

31 4 3 2 4 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 51 3,4 85 

32 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 54 3,6  90 

33 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 59 3,93 98,25 

Jumlah 

1
3

1
 

1
2

2
 

1
1

8
 

1
3

2
 

1
2

7
 

1
2

5
 

1
1

5
 

1
2

0
 

1
1

8
 

1
1

9
 

1
1

5
 

1
2

5
 

1
1

4
 

1
2

4
 

1
2

0
 

1828 

1
2

1
,8

4
 

3051 

Persentase 

9
9

,2
4

 

9
2

,4
2

 

8
9

,3
9

 

1
0

0
 

9
6

,2
1

 

9
4

,7
0

 

8
7

,1
2

 

9
0

,9
1

 

8
9

,3
9

 

9
0

,1
5

 

8
7

,1
2

 

9
4

,7
0

 

8
6

,3
6

 

9
3

,7
4

 

9
0

,9
1

 

9
2

,3
2

 

3,70 92,45 
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Hasil Penilaian Siswa Sebelum Penerapan Panduan Pembelajaran Berbasis HAM  

Kelas III (tiga) Abu Dzar Al-Ghifari 

Penilaian 

Butir Aspek yang dinilai Ʃ 

Persk

or 

Rata-

rata 

Persentase 

Ideal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

1
4

 

1
5

 

1 4 4 3 4 3 2 2 2 4 3 4 4 3 1 2 45 3 75 

2 4 2 3 3 3 2 4 3 4 4 2 3 4 2 2 45 3 75 

3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 2 4 3 2 4 4 48 3,2 80 

4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 1 2 2 2 3 44 2,93 73,25 

5 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 50 3,33 83,25 

6 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 40 2,67 66,75 

7 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 46 3,07 76,75 

8 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 4 46 3,07 76,75 

9 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 50 3,33 83,25 

10 4 3 4 4 4 3 2 3 3 2 2 3 3 4 2 46 3,07 76,75 

11 3 3 3 3 4 4 2 2 3 2 4 4 4 3 4 48 3,2 80 

12 3 3 4 4 4 2 3 2 3 2 2 3 4 4 2 45 3 75 

13 3 4 4 3 3 2 3 4 3 2 3 4 2 3 2 45 3 75 

14 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 4 46 3,07 76,75 

15 2 4 4 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 2 49 3,27 81,75 

16 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 4 2 3 4 4 45 3 75 

17 2 4 3 2 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 2 43 2,87 71,75 

18 3 3 4 4 3 2 3 4 2 3 4 2 3 3 4 45 3 75 

19 4 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 2 3 4 4 48 3,2 80 

20 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 2 4 3 2 3 47 3,13 78,25 

21 4 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 2 46 3,07 76,75 

22 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 3 4 2 3 43 2,87 71,75 

23 4 4 4 4 3 2 2 4 4 2 3 4 2 3 4 49 3,27 81,75 

24 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 2 2 3 4 4 48 3,2 80 

25 3 3 3 4 2 4 3 2 3 4 4 2 3 4 3 47 3,13 78,25 

26 2 2 3 4 4 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 45 3 75 

27 4 3 3 4 4 2 3 4 2 3 2 3 2 3 4 41 2,73 68,25 

28 2 4 3 2 3 4 4 2 3 4 2 3 4 4 3 47 3,13 78,25 

29 2 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 46 3,07 76,75 

30 4 3 4 3 4 4 3 2 3 4 3 2 4 4 3 50 3,33 83,25 

31 4 3 2 3 3 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 50 3,33 83,25 

32 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 2 44 2,93 73,25 

Jumlah 

1
0

3
 

9
8

 

1
0

4
 

1
1

1
 

9
9

 

9
3

 

9
4

 

9
9

 

1
0

1
 

9
9

 

9
2

 

9
6

 

9
7

 

1
0

1
 

1
0

0
 

1476 

9
8

,4
7

 

2461,78 

Persentase 

8
0

,4
7

 

7
6

,5
6

 

8
1

,2
5

 

8
6

,7
2

 

7
7

,3
4

 

7
2

,6
6

 

7
3

,4
4

 

7
7

,3
4

 

7
8

,9
1

 

7
7

,3
4

 

7
1

,8
7

 

7
5

 

7
5

,7
8

 

7
8

,9
1

 

7
8

,1
2

 

7
6

,8
7

 

3,08 76,93 
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Hasil Penilaian Siswa Sesudah Penerapan Panduan Pembelajaran Berbasis HAM  

Kelas III (tiga) Abu Dzar Al-Ghifari 

Penilaian 

Butir Aspek yang dinilai Ʃ 

Persk

or 

Rata-

rata 

Persentasi 

Ideal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

1
4

 

1
5

 

1 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 53 3,53 88,25 

2 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 52 3,47 86,75 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 58 3,87 96,75 

4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 2 4 2 4 4 52 3,47 86,75 

5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 57 3,8 95 

6 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 55 3,67 91,75 

7 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 56 3,73 93,25 

8 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 3,93 98,25 

9 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 56 3,73 93,25 

10 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 56 3,73 93,25 

11 4 3 3 4 4 4 3 4 2 3 2 4 2 4 4 50 3,33 83,25 

12 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 59 3,93 98,25 

13 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 56 3,73 93,25 

14 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 50 3,33 83,25 

15 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 52 3,47 86,75 

16 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 3,93 98,25 

17 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 2 4 3 4 4 53 3,53 88,25 

18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4 100 

19 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 57 3,8 95 

20 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 56 3,73 93,25 

21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 59 3,93 98,25 

22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4 100 

23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4 100 

24 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 58 3,87 96,75 

25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 56 3,73 93,25 

26 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 58 3,87 96,75 

27 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 58 3,87 96,75 

28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4 100 

29 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 55 3,67 96,75 

30 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 54 3,6 90 

31 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 58 3,87 96,75 

32 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 54 3,6  90 

Jumlah 

1
2

6
 

1
1

9
 

1
1

6
 

1
2

6
 

1
2

3
 

1
2

7
 

1
1

6
 

1
1

7
 

1
1

4
 

1
1

8
 

1
1

5
 

1
2

2
 

1
1

4
 

1
2

3
 

1
2

0
 

1796 

1
1

9
,7

2
 

2998,5 

Persentase 

9
8

,4
4

 

9
2

,9
7

 

9
0

,6
3

 

9
8

,4
4

 

9
6

,0
9

 

9
9

,2
2

 

9
0

,6
3

 

9
1

,4
1

 

8
9

,0
6

 

9
2

,1
9

 

8
9

,8
4

 

9
5

,3
1

 

8
9

,0
6

 

9
6

,0
9

 

9
3

,7
5

 

9
3

,5
4

 

3,74 93,70 
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T-Tabel dan R-Tabel 

 

 t-tabel r-tabel  t-tabel r-tabel 

df 0.05 0.05 df 0.05 0.05 

1 12.7062 0.996917 31 2.039513 0.343957 

2 4.302653 0.95 32 2.036933 0.338788 

3 3.182446 0.878339 33 2.034515 0.333845 

4 2.776445 0.811401 34 2.032244 0.329111 

5 2.570582 0.754492 35 2.030108 0.324573 

6 2.446912 0.706734 36 2.028094 0.320217 

7 2.364624 0.666384 37 2.026192 0.316032 

8 2.306004 0.631897 38 2.024394 0.312006 

9 2.262157 0.602069 39 2.022691 0.308131 

10 2.228139 0.575983 40 2.021075 0.304396 

11 2.200985 0.552943 41 2.019541 0.300793 

12 2.178813 0.532413 42 2.018082 0.297315 

13 2.160369 0.513977 43 2.016692 0.293955 

14 2.144787 0.497309 44 2.015368 0.290706 

15 2.13145 0.482146 45 2.014103 0.287563 

16 2.119905 0.468277 46 2.012896 0.284519 

17 2.109816 0.455531 47 2.01174 0.28157 

18 2.100922 0.443763 48 2.010635 0.278711 

19 2.093024 0.432858 49 2.009575 0.275936 

20 2.085963 0.422714 50 2.008559 0.273243 

21 2.079614 0.413247 51 2.007584 0.270628 

22 2.073873 0.404386 52 2.006647 0.268086 

23 2.068658 0.39607 53 2.005746 0.265614 

24 2.063899 0.388244 54 2.004879 0.263209 

25 2.059539 0.380863 55 2.004045 0.260869 

26 2.055529 0.373886 56 2.003241 0.258589 

27 2.05183 0.367278 57 2.002465 0.256369 

28 2.048407 0.361007 58 2.001717 0.254204 

29 2.04523 0.355046 59 2.000995 0.252094 

30 2.042272 0.34937 60 2.000298 0.250035 
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DAFTAR HADIR PESERTA FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) 

 DI MIN 2 SLEMAN 
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DAFTAR HADIR PESERTA SEMINAR DISEMINASI  

DI KAMPUS SAMBILEGI FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN 

KEGURUAN UIN SUKA YOGYAKARTA 
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DOKUMENTASI PROSES BELAJAR MENGAJAR 

 

 

  

Kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung di kelas III (sebelah kiri) dan kelas V 

(sebelah kanan).  

 

  

Pelukiran tempat duduk peserta didik, agar 

tidak monoton dan suasana kelas tetap 

kondusif 

Menghidupkan kelas dengan sedikit 

beraktifitas sambil bernyanyi 
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Lanjutan... 

 

 

Kondisi kelas sebelum peserta didik 

memulai pelajaran, guru sudah menata 

desain ruangan yang disesuaikan dengan 

metode pembelajaran yang akan dipakai 

dan materi yang akan diajarkan. 

Obrolan hangat peneliti dan canda tawa 

bersama peserta didik. Hal ini biasa 

peneliti lakukan ketika sebelum atau 

sesudah proses pembelajaran, sekaligus 

menggali informasi yang dibutuhkan oleh 

peneliti dengan mengikuti alur obrolan 

dengan peserta didik 

  

Kedekatan peneliti kepada peserta didik, 
terkadang muncul dengan cara selfie 

barsama mereka. Hal ini peneliti 
lakukan, karena peneliti ingin menggali 

banyak hal dan informasi dari mereka. 
Selain itu, dengan cara seperti ini, 

peneliti bisa mendapatkan informasi 

yang benar-benar original dari mereka, 
jauh dari kata “dibuat-buat” atau malah 

“rekayasa” 

Guru memulai pembelajaran dengan 
berdoa, memberikan kata-kata motivasi, 

menyangikan lagu kebangsaan bersama 
untuk membangunkan gairah belajar 

peserta didik, lalu mengucapkan yel-yel 
khusus kelas V (lima) C Sunan Kalijaga. 
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Lanjutan... 

  

Sedikit penjelasan dari guru tentang alur 

pembelajaran. Peserta didik diberi 
instruksi untuk mempersiapkan semua 

alat dan bahan yang akan dibuat untuk 
praktek. Setelah itu peserta didik menulis 
laporan tentang hasil praktek yang baru 

dikerjakan bersama kelompok, lalu kalau 
semuanya sudah selesai dipresentasikan di 

depan kelas secara bergiliran setiap 
kelompoknya. 

Contoh praktek 1 

Peserta didik mempraktekkan reaksi apa  
yang terjadi jika air dicampur dengan 

kopi susu (homogen atau heterogen) 

  

Contoh praktek ke 2 

Peserta didik mencampurkan air dengan 

sirup minuman.   

Contoh praktek ke 3 

Peserta didik melarutkan garam dan 

gula lalu diaduk hingga garam dan 

gulanya tidah terlihat/ benar-benar larut.  
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Lanjutan... 

 

 

Hasil uji coba peserta didik Secara bergiliran, setiap kelompok diminta 

untuk mempresentasikan hasil uji cobanya 

ini di depan kelas 

  

presentasi hasil uji coba kelompok lain Membiasakan budaya kerjasama, saling 

menghormati, saling menyayangi, dan 

saling menghargai di dalam kelas  
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DOKUMENTASI FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) 

DI MIN 2 SLEMAN 

  

Acara FGD ini dibuka langsung oleh ibu kepala MIN 2 Sleman, beliau menegaskan 

bahwa “kita akan belajar bersama dengan seorang peneliti yang insyaallah apa yang 

disampaikan ini nanti akan benar-benar bermanfaat dan dibutuhkan oleh bapak-ibu 

sekalian untuk menjadi guru yang lebih baik lagi dari dalam maupun luar.” 

  

Peneliti menjelaskan mulai dari latar belakang mengapa Pembelajaran Berbasis 

HAM itu penting dan bisa menjadi salah satu cara untuk tetap melindungi, menjaga/ 

menghormati serta memenuhi hak peserta didik dalam pendidikan, sampai ada apa 

saja dalam buku Panduan Pembelajaran Berbasis HAM ini. Peneliti mengenalkan 

produk ini lebih luas kepada seluruh guru di MIN 2 Sleman, disamping guru yang 

sedang menerapkan buku Panduan Pembelajaran Berbasis HAM ini juga hadir pada 

acara FGD ini. 
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Lanjutan..... 

  

Sesi selanjutnya adalah tambahan penguatan materi yang disampaikan oleh Dr. 

Muqowim, M.Ag., beliau adalah salah salah satu dari tim ahli validasi panduan ini, 

yaitu ahli pendidikan HAM. Pada sesi ini beliau menguatkan mengapa harus 

pembelajaran berbasis HAM, yang akhirnya disinkronkan dengan bagaimana 

mengerti dan memahami peserta didik dilihat dari kacamata Agama Islam. Dan 

sebenarnya spirit yang diambil dari pembelajaran berbasis HAM adalah spirit agama.  

  

Sesi diskusi bersama dan tanya jawab 
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Sharing dan diskusi serta tanya jawab antara 2 guru yang sedang dalam 

mempraktekkan Pembelajaran Berbasis HAM (sudah berlangsung selama 18 hari 

berjalan), bapak dan ibu guru yang lain, peneliti dan bapak Dr. Muqowim sebagai 

ahli Pendidikan HAM. Dalam sharing ini, 2 guru yang sedang dalam mempraktekkan 

Panduan Pembelajaran Berbasis HAM menceritakan pembelajaran selama 

menggunakan buku panduan ini, dan beliau merasakan perbedaan sebelum dan 

sesudahnya. Diskusipun berlangsung, bapak dan ibu guru yang lain mengajukan 

beberapa pertanyaan terkait rasa penasarannya pada Pembelajaran Berbasis HAM ini 

kepada peneliti dan bapak Muqowim. Kehangatan kegiatan FGD ini semakin terasa 

ketika sebelum acara ini ditutup. Semua guru menyampaikan saran, masukan serta 

harapan yang besar untuk menjadi guru yang inspiratif, yang sesuai dengan buku 

Panduan Pembelajaran Berbasis HAM ini.    
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DOKUMENTASI SEMINAR DISEMINASI DI KAMPUS SAMBILEGI 

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUKA 

YOGYAKARTA 

 

  

Sambutan Ketua Program Studi S2 PGMI, 

(Bapak Dr. H. Abdul Munip, M.Ag., M.Pd.) 

Sambutan Wakil Dekan III Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan yang sekaligus 

membuka acara Seminar Diseminasi 

(Bapak Dr. Muqowim, M.Ag.) 

  

Foto bersama setelah pembukaan (Peneliti, 

Narasumber, Kaprodi PGMI, dan Wakil 

Dekan III) 

Peserta Seminar Diseminasi (Perwakilan 

Guru dan atau Kepala Madrasah se-D.I. 

Yogyakarta) 
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Lanjutan.... 

 

 

 

 

Pemateri pertama: presentasi/pemaparan tentang hasil penelitian yang dilakukan selama 

ini, memperkenalkan produk buku panduan dengan menyampaikan dasar pemikiran 

mengapa buku panduan ini penting dan menyampaikan dasar-dasar pembelajaran serta 

pembuatan kebijakan yang berbasis HAM di lingkungan Madrasah.  

  

Pemateri kedua: Bapak Dr. Budhy Munawar-Rachman, M.A. (Program Officer Bidang 

Kebebasan Beragama dan Hak Asasi Manusia The Asia Foundation) 

Beliau memperkuat materi yang disampaikan oleh peneliti terkait HAM universal 

terutama tentang hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh duty bearers (dalam hal ini bisa 

berarti dalam lingkup makro yaitu negara dan lingkup lebih mikro lagi yaitu kepala 

madrasah melalui kebijakan dan guru melalui pembelajaran). 
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Lanjutan... 

  

Pembicara ketiga: Bapak Ali Sofha, S.Ag. (Ketua K2MI D.I. Yogyakarta) 

Beliau menyampaikan hasil Rapat Kerja Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil 

Kemenag D.I. Yogyakarta, dalam pertemuan tersebut terdapat kesepakatan dalam 

membuat slogan, yang berbunyi “Mewujudkan Madrasah DIY sebagai Finlandia-nya 

Indonesia”. Menurut beliau untuk mewujudkan slogan tersebut cara yang paling tepat 

adalah dengan menggunakan Panduan Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia ini, 

karena akhir dari slogan dan diseminasi panduan ini adalah  sama-sama menciptakan 

madrasah DIY yang memiliki kompetensi pendidikan dan agama yang unggul 

sekaligus dapat bertransformasi melalui pendidikan yang lebih manusiawi.   

  

Narasumber dan peneliti foto bersama  

 



329 
 

Lanjutan.... 

 

Foto bersama narasumber dan [di antara] peserta Seminar Diseminasi 

 

  



330 
 

Dokumentasi Acara Ngopi (Ngobrol Pendidikan Islam)  

dan Expo Pendis (Pendidikan Islam) DIY 

  

Pemajangan Buku Panduan Kebijakan Berbasis HAM dan Buku Panduan 

Pembelajaran Berbasis HAM di stan MIN I Yogyakarta 

 

 

Beberapa pengunjung (guru dan kepala madrasah) yang sempat membaca sekilas dan 

sedikit ngobrol dengan peneliti terkait kedua buku Panduan Berbasis HAM. 
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Lanjutan... 

 

 

Obrolan tentang buku Panduan Berbasis HAM, peneliti lakukan bersama  dengan 

pengunjung sekaligus orang tua yang menyekolahkan putranya di madrasah. Dengan 

sedikit obrolan ini beliau ingin mengetahui lebih dalam tentang buku ini, karena 

beliau mengakui bahwa “ saya bagian dari orang yang peduli dengan perkembangan 

seorang anak”. Dari hasil obrolan ini, beliau ingin ngobrol banyak terkait dengan 

Pendidikan Berbasis HAM dengan peneliti di lain kesempatan. 

  

Bapak Sigit/ Kepala Kantor Kementerian Agama (gambar sebelah kiri yang tengah) 

dan bapak Pengurus Wilayah NU DIY (gambar sebelah kanan). Sedikit obrolan 

hangat antara peneliti dengan beberapa pengunjung, hasilnya muncul sedikit 

celotehan yang muncul “wah ini islam banget ya” (PW NU), celotehan lain “buku ini 

yang akan dijadikan alat mewujudkan Madrasah Yogja sebagai Finlandia-nya 

Indonesia”  
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Lanjutan... 

 

 
 

Pengunjung tersebut adalah KH. Mas’ud 

Masduki dan Ibu Ita (Dosen UNY) 

(sebelah kiri) Bapak Dr. Syamsul Maarif 

(Dosen UGM serta anggota dari CRCS 

UGM) 
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Gambaran kondisi keramaian acara Ngopi dan Expo Pendidikan Islam Daerah 

Istimewa Yogyakarta di lingkungan Kementerian Agama Yogyakarta 
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BIODATA SINGKAT PENULIS 

 

 

Ziadatul Husnah lahir di Blitar Jawa Timur pada 

tanggal 2 Maret 1987 dari pasangan Bapak Khusnan dan 

Ibu Umi Salamah. Pendidikan yang pernah ditempuh 

penulis adalah MI Miftahul Huda Sekardangan 

Papungan Kanigoro (selesai tahun 1999), MTs 

Hasanuddin Kanigoro Blitar (selesai tahun 2002), dan 

MAN Tlogo Blitar (selesai tahun 2005). Penulis 

melanjutkan pendidikan tinggi DII di STIT Al-Muslihun 

Blitar mengambil Program Studi PGMI (selesai tahun 

2007), kemudian melanjutkan di perguruan tinggi yang 

sama dengan mengambil Program Studi PAI (selesai tahun 2009). 

Beberapa pendidikan non-formal yang pernah penulis tempuh adalah 

Workshop Living Values Education bagi Pendidik (Blitar, 2012), dan Workshop 

Living Values Education bagi Volunteer (Yogyakarta, 2016). Penulis juga 

mengambil program short course jarak jauh yang dikenal dengan Massive Open 

Online Course (MOOC) yang diselenggarakan oleh Harvard University melalui 

Harvard Divinity School. Short Course pertama tentang Religious Literacy: 

Traditions and Scriptures yang diasuh oleh Prof. Diane L. Moore dan yang kedua 

tentang Islam through Its Scriptures yang diasuh oleh Prof. Ali A. Asani. 

Sebelum melanjutkan jenjang studi Strata Dua penulis berkhidmah sebagai 

guru madrasah selama sepuluh tahun di MI Miftahul Huda Sekardangan Kanigoro 

Blitar. Selama menjadi guru, fokus yang dia ajarkan adalah Bahasa Indonesia, 

Pengembangan Kepribadian, dan Seni Kreatif. Pada tahun 2013 ketika Pekan 

Olahraga dan Seni tingkat Jawa Timur, dia dipercaya mendesain dan melatih tim 

paduan suara untuk acara pembukaan PORSENI yang dihadiri oleh seluruh madrasah 

di Jawa Timur. 

Selama menempuh studi pada Program Magister pada Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan (FITK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penulis aktif di berbagai 

organisasi seperti Forum Komunikasi Mahasiswa Program Magister (FKMPM) 

FITK UIN Sunan Kalijaga di mana dia sebagai Wakil Ketua (2017-2018). Selain itu, 

dia juga aktif sebagai Pengasuh Rumah Kearifan yang berorientasi menghidupkan 

nilai-nilai kearifan kepada semua pihak baik dunia pendidikan formal, informal 

maupun non-formal, baik untuk konteks lokal, regional, nasional bahkan 

internasional. Dalam konteks internasional, Rumah Kearifan berjejaring dengan 

ALIVE International, The Asia Foundation, LVE Indonesia, dan Karuna Bali 

Foundation. Dalam skala nasional Rumah Kearifan berjejaring dengan berbagai 

pihak yang mempunyai komitmen menghidupkan nilai-nilai universal. 
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Dalam hal karya ilmiah, beberapa tulisan yang telah dibuat antara lain “Model 

Pendidikan Multikultural dan HAM” dalam M. Amin Abdullah dkk., Mengelola 

Keragaman Masyarakat dengan Pendidikan Multikultural (Yogyakarta: FITK UIN 

Sunan Kalijaga dan The Asia Foundation, 2018), Living Softskill Education 

Pengembangan Kompetensi Kepribadian dan Sosial Pendidik (bersama Dr. 

Muqowim, M.Ag.) (Yogyakarta: Rumah Kearifan, 2017), Kita Semua Istimewa 

(sebagai editor) (Yogyakarta: Rumah Kearifan, 2018), dan Self-Managing 

Leadership Upaya Melejitkan Potensi Diri dengan Inner Leadership (sebagai editor) 

(Yogyakarta: Rumah Kearifan, 2018). 

Selama ini penulis juga aktif memfasilitasi dalam berbagai pelatihan. Di antara 

pelatihan yang pernah difasilitasi adalah Pelatihan Pendidikan Karakter dengan 

Pendekatan LVE di UIN Raden Intan Lampung (2017), Workshop Pendidikan 

Karakter dengan Pendekatan LVE di STAI Miftahul Ula Kertosono Nganjuk (10-11 

Februari 2018), Workshop Pendidikan Karakter dengan Pendekatan LVE di PPM Al-

Ashfa Yogyakarta (3-4 Maret 2018), Workshop Pendidikan Karakter dengan 

Pendekatan LVE di STAI Al-Hikmah Tuban (10-11 Maret 2018), dan beberapa 

pelatihan lain yang tidak bisa penulis cantumkan disini semua.  
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KATA PENGANTAR 
 

 

Salam Ramah HAM! 

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. penulis selalu lantunkan karena 

atas limpahan rahmat, ridha dan kasih sayang-Nya sehingga Panduan 

Pembuatan Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia di Madrasah ini 

dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada 

Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. atas keteladanannya 

sehingga umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya dapat 

menjadikannya sebagai living positive model terutama untuk menjadi 

pribadi berkarakter. 

Panduan yang sedang Anda baca ini merupakan salah satu ikhtiar 

penulis untuk menjadikan madrasah khususnya Madrasah Ibtidaiyah 

sebagai lembaga pendidikan Islam yang ramah terhadap nilai-nilai 

HAM. Panduan ini merupakan salah satu dari dua buku panduan yang 

penulis susun untuk menghidupkan nilai-nilai HAM. Buku yang lain 

terkait dengan panduan pembelajaran yang diperuntukkan bagi guru 

madrasah.  

Mungkin Anda bertanya mengapa buku ini penting bagi Kepala 

Madrasah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, paling tidak ada tiga 

pertimbangan mengapa panduan ini dibuat. Pertama, nilai-nilai HAM 

dalam pendidikan sangat selaras dengan filosofi pendidikan, bahwa 

pendidikan adalah sebuah proses memanusiakan manusia dengan 

segala keistimewaannya. Mengapa setiap manusia istimewa? Allah Swt 

menggunakan beberapa istilah untuk menyebut sosok manusia sebagai 

pribadi hebat seperti ahsani taqwim, al-a’launa, dan khairu ummah. 

HAM dalam pendidikan berupaya untuk menghargai, melindungi dan 

memenuhi kebutuhan dasar setiap individu sebagai manusia yang 

bermartabat. Menghargai berarti memanusiakan dan mengoptimalkan 

setiap potensi peserta didik. Melindungi berarti menjaga dan 

membebaskan setiap individu dari semua hal yang dapat mengurangi 

atau menghilangkan potensi hebat setiap orang. Sedangkan memenuhi 

merupakan bentuk upaya proaktif menyediakan berbagai hal yang 
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diperlukan agar semua potensi peserta didik tersebut hidup dan 

berkembang. 

Pertimbangan kedua adalah paradigma tentang manusia dan 

pendidikan berbasis HAM di atas tidak akan dapat dilaksanakan secara 

sistematis dan komprehensif jika tidak dibarengi oleh kebijakan yang 

dibuat oleh Kepala Madrasah. Kepala Madrasah mempunyai peran 

strategis untuk menjabarkan paradigma tentang pendidikan berbasis 

HAM secara lebih konkret melalui kebijakan yang diambil. Aspek 

kebijakan yang perlu dibuat oleh seorang Kepala Madrasah mencakup 

banyak hal seperti kurikulum, pendidik, tenaga kependidikan, peserta 

didik, sarana dan prasarana, keuangan, dan hubungan masyarakat. 

Semua aspek kebijakan tersebut perlu dibuat berbasis nilai-nilai HAM. 

Ini yang disebut dengan human rights values-based policy making.  

Sementara itu, pertimbangan ketiga adalah Kepala Madrasah 

perlu mempunyai mindset yang berubah (growth mindset) terkait 

dengan model kebijakan di madrasah. Kepala Madrasah perlu 

menyadari tentang nilai-nilai HAM dan hakikat peserta didik sebagai 

individu istimewa dan unik sehingga memerlukan kebijakan yang 

memihak kepada mereka. Kebijakan di madrasah seharusnya lebih 

diorientasikan untuk memaksimalkan keistimewaan setiap peserta 

didik agar menjadi manusia seutuhnya. Karena itu, seluruh kebijakan 

Kepala Madrasah pada hakikatnya dibuat untuk kepentingan dan 

memenuhi kebutuhan mereka.  

Panduan ini dapat diselesaikan dan sekarang ada di tangan 

pembaca yang budiman karena berkat bantuan dari berbagai pihak 

baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moral maupun 

material. Karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini ijinkan 

penulis menghaturkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada 

semua pihak yang telah membantu terwujudnya panduan sederhana 

ini. Mereka di antaranya: 

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk menempuh program master di 

kampus ini. 

2. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

yang telah menyediakan semua fasilitas selama penulis menempuh 
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studi jenjang magister seperti kurikulum, tenaga dosen, sarana, 

dan semua kegiatan selama di kampus tercinta ini. 

3. Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 PGMI Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga yang telah 

memberikan bimbingan selama penulis menempuh studi di 

Program Magister Program Studi PGMI. 

4. Bapak Dr. Budhy Munawar-Rachman, M.A. selaku pembimbing 

tesis I sekaligus Program Officer The Asia Foundation (TAF) dan 

Bapak Dr. Abdul Munip, M.Ag., M.Pd. selaku pembimbing tesis II, 

yang telah sabar dan mau mendengar berbagai persoalan yang 

penulis alami selama proses penulisan tesis, termasuk penyusunan 

dua panduan yang sangat berharga baik untuk guru maupun 

Kepala Madrasah, di tengah kegiatannya yang “super sibuk”. 

5. Ibu Dr. Hibana, S.Ag., M.Pd.,  selaku ahli bahasa I; Bapak Zulkipli 

Lessy S.Ag., S.Pd., BSW., M.Ag., MSW., Ph.D., selaku ahli bahasa 

II; Bapak Dr. Sigit Purnama, M.Pd., selaku ahli media; Bapak Dr. 

Rajasa Mu’tasim, M.Si. selaku ahli materi; dan Bapak Dr. Muqowim, 

M. Ag. selaku ahli pendidikan HAM yang telah memberikan banyak 

masukan terhadap panduan ini. 

6. Kepada Ibu Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A. (Komisioner HAM 

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Jeddah Saudi Arabia dan Staf 

Khusus Presiden Jokowi Bidang Komunikasi Keagamaan) yang 

telah berkenan memberikan kata pengantar dalam panduan ini. 

7. Ibu Tri Wahyuni, S. Pd. selaku Kepala MIN 2 Sleman beserta semua 

jajarannya baik guru maupun pegawai yang telah memberikan 

kemudahan selama penulis melakukan penelitian.  

8. Bapak Ali Sofha, S.Ag. selaku Kepala MIN 1 Kota Yogyakarta 

sekaligus Koordinator Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah 

(K2MI) beserta semua jajarannya baik guru maupun pegawai serta 

jajaran pengurusnya yang telah memberikan, saran serta 

kesempatan, dan kemudahan selama penulis melakukan penelitian 

dalam mengadakan sosialisasi terbuka. 

9. Semua dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan 

bimbingan, arahan dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. 
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10. Ibunda Umi Salamah yang selalu memotivasi dan menginspirasi 

penulis setiap saat terutama ketika menghadapi masalah 

kehidupan untuk lebih bersandar kepada Sang Maha Pencipta, 

Pemilik Kehidupan dan Masa Depan, dan Bapak dan Ibunda 

mertua, Suryani dan Syamsiyah yang mendorong penulis untuk 

terus belajar bersama putranda di Yogyakarta.  

11. Pengelola Pusat Studi Agama dan Multikulturalisme (PUSAM) 

Universitas Muhammadiyah Malang khususnya Bapak Prof. Dr. 

Syamsul Arifin, M.Si. (Direktur), Mas Nafi, Mbak Rifa dan Mbak 

Ariestin yang telah membantu dalam seminar diseminasi. 

12. Teman-teman Rumah Kearifan, Pengurus FKMPM FITK UIN Sunan 

Kalijaga periode 2017-2018, serta para trainer LVE Indonesia dan 

ALIVE International yang selalu memberikan energi positif, dalam 

menghadapi realitas kehidupan dengan emosi positif. 

Semoga semua pihak di atas yang telah membantu penulis dalam 

proses pembuatan panduan ini diberikan balasan terbaik oleh Allah 

Swt. Akhirnya, kritik dan masukan konstruktif dari para pembaca yang 

budiman sangat penulis harapkan demi kesempurnaan panduan ini di 

masa mendatang. Hanya kepada Allah Swt penulis memohon ridla dan 

berkah-Nya. 

Salam Ramah HAM! 

 

Yogyakarta, 10 Mei 2018 

Hormat Saya 

 

Ziadatul Husnah   
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PETUNJUK PRAKTIS PENGGUNAAN BUKU 

 

Panduan ini dibuat sebagai rambu-rambu bagi Kepala Madrasah 

ketika akan membuat kebijakan di madrasah agar lebih 

mempertimbangkan dan memprioritaskan kebutuhan dan hak dasar 

peserta didik sebagai individu istimewa. Subyek utama dalam proses 

pendidikan di madrasah hakikatnya adalah peserta didik, sebab 

merekalah yang menjadi inti dari setiap tindakan dan proses 

pendidikan. Rasulullah sendiri bersabda, “berbicaralah kamu sekalian 

dengan suatu kaum [peserta didik] sesuai dengan kadar 

kemampuannya”. Hadis ini mengingatkan setiap praktisi pendidikan di 

madrasah khususnya guru dan Kepala Madrasah agar menyesuaikan 

semua langkah dan rencana yang akan ditempuh sesuai dengan kondisi 

dan kebutuhan peserta didik. 

Panduan sederhana ini berisi uraian singkat tentang 

keistimewaan peserta didik dan berbagai hal yang perlu dilakukan oleh 

Kepala Madrasah sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab di 

madrasah untuk lebih menghargai, melindungi dan memenuhi semua 

keunikan peserta didik tersebut melalui kebijakan yang dibuat. Dalam 

konteks HAM, panduan ini mengingatkan Kepala Madrasah agar lebih 

merenungkan dan menerapkan prinsip dan nilai yang ada dalam HAM 

sebelum membuat kebijakan agar semua arah kebijakan tersebut 

diorientasikan untuk kepentingan peserta didik. Panduan ini diakhiri 

dengan rambu-rambu bagi Kepala Madrasah ketika akan membuat 

sejumlah kebijakan yang lebih berbasiskan nilai-nilai HAM. 

Beberapa rambu sederhana terkait dengan pembuatan kebijakan 

berbasiskan nilai-nilai HAM hendaknya dijadikan sebagai pegangan 

awal yang dapat dikembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing madrasah. Aspek kebijakan di madrasah yang 

dicantumkan di dalam panduan ini juga masih bersifat global yang 

perlu dirinci oleh setiap Kepala Madrasah, sesuai dengan kondisi 

masing-masing madrasah. Karena itu, secara teknis Kepala Madrasah 

dapat berimprovisasi dan berinovasi dalam mengembangkan panduan 

ini, yang penting mengacu pada kesadaran nilai dan prinsip HAM. 
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Panduan ini juga diselipkan beberapa kutipan penting terkait 

dengan pendidikan, kata-kata bijak dan ayat terkait dengan karakter 

yang dapat menginspirasi pembaca khususnya Kepala Madrasah dalam 

membuat kebijakan. Karena itu, membaca panduan ini hakikatnya 

dapat dimulai dari mana saja sesuai dengan kebutuhan pembaca. 

Hanya saja, terutama bagi pembaca yang baru mengenal HAM dalam 

konteks pendidikan, lebih disarankan memulai membaca dari bagian 

awal.  
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PENGANTAR 

 

PEMBELAJARAN BERBASIS NILAI-NILAI HAK ASASI 

MANUSIA DI MADRASAH 

Oleh: Dr. Budhy Munawar-Rachman, M.A. 

Program Officer The Asia Foundation 

 

 Buku “Panduan Pembuatan Kebijakan Berbasis Hak Asasi 

Manusia di Madrasah” karya Ziadatul Husnah ini menjelaskan 

bagaimana prinsip-prinsip HAM sangat penting dalam pengelolaan 

sekolah. Bahkan keberhasilan pendidikan, dan mutu sebuah sekolah 

bisa diukur dari penerapan HAM ini. Pengantar ini akan memperkuat 

apa yang sudah dikemukakan oleh Ziadatul Husnah, terkait soal dasar 

yang sering kontroversial dalam penerimaan HAM, terutama dalam 

kaitan persoalan “relativitas budaya” termasuk di dalamnya 

bagaimana Islam melihat HAM tersebut, sehingga perspektif HAM bisa 

sepenuhnya diterima di Madrasah Ibtidaiyah, sebuah institusi 

pendidikan Islam. 

Kita mulai dengan uraian sejarah pemikiran tentang “Apa itu 

HAM?” Dimulai dengan dua dokumen revolusioner dari Amerika dan 

Perancis, penerimaan umum terhadap HAM menghasilkan 

kesepakatan luas tentang pandangan-pandangan fundamental 

tentang HAM. Berikut ini adalah beberapa pengertian dasar HAM: 

1. Jika suatu hak asasi diteguhkan sebagai HAM dan bukannya hak 

sipil, maka  dipahami sebagai suatu hal yang bersifat universal, 

sesuatu yang berlaku untuk seluruh umat manusia di mana pun 

juga; 
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2. Hak-hak asasi dipahami sebagai mewakili tuntutan-tuntutan 

pribadi dan kelompok untuk ambil bagian dalam kekuasaan politik 

dan ekonomi;  

3. Disepakati bahwa hak-hak asasi tidak selamanya bersifat mutlak: 

hak-hak itu dapat dibatasi atau dikekang demi kepentingan umum 

atau untuk melindungi hak-hak pihak-pihak lain;  

4. HAM bukanlah alat untuk melindungi semua keinginan pribadi.  

Pengertian tentang hak-hak asasi sering mengandung arti kemestian 

adanya kewajiban-kewajiban yang terkait, yang sudah disebut oleh 

Ziadatul Husnah, sebagai “duty bearers” atau pemangku kewajiban. 

Dimana sekolah [madrasah], kepala sekolah [madrasah], dan guru 

adalah pemangku kewajiban yang harus bisa memenuhi hak-hak 

siswa (sebagai pemilik hak, atau rights holders). 

Thomas Jefferson mengemukakan bahwa kewaspadaan terus-

menerus adalah harga bagi kebebasan. Karena itu, para warga (siswa 

misalnya kalau di sekolah) akan dapat mempertahankan 

kebebasannya jika masing-masing melaksanakan kewajiban untuk 

mencegah kegiatan politik, keagaman, dan sosial yang mungkin akan 

mengekang hak-hak mereka sendiri dan hak-hak orang lain. 

Pemikiran HAM yang mulai matang, muncul sejak Bill of Rights  

Amerika, yang disusun berdasarkan ilham dari Magna Carta, Bill of 

Rights Inggris, dan Declaration of Rights Virginia. Dokumen hak-hak 

asasi itu memuat ketentuan: (1) kebebasan agama, bicara, pers, dan 

rapat umum (public assembly); (2) hak memanggul senjata; (3) 

larangan menempatkan tentara di rumahtangga pada masa damai; (4) 

kebebasan dari pemeriksaan dan perampasan tak beralasan; (5) 

pengadilan hanya dilakukan setelah tuntutan dari grand jury; (6) 
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larangan terhadap petaka ganda (double jeopardy); (7) larangan 

terhadap pemaksaan para saksi untuk memberi saksi terhadap diri 

mereka sendiri; (8) tidak boleh ada hukuman kecuali dengan proses 

hukum yang seharusnya; (9) tidak boleh ada penyitaan harta tanpa 

kompensasi yang adil; (10) hak pengadilan umum yang cepat dalam 

suatu negara (bagian) di mana pelanggaran hukum terjadi; (11) 

pengadilan oleh juri dalam perkara sipil yang melebihi nilai 20 dolar 

dan setelah pembuktian oleh juri adalah final; (12) tebusan yang 

berlebihan dan hukuman yang kejam dan tidak biasa adalah terlarang; 

(13) penyebutan hak-hak seseorang tidak berarti boleh melanggar 

atau mengingkari hak-hak lain yang dimiliki orang lain; (14) 

kekuasaan yang tidak diserahkan atau dicegah dari pemerintah 

federal tetap dipertahankan oleh negara bagian atau rakyat. 

Berikut kutipan pidato Franklin Delano Roosevelt, Presiden 

Amerika Serikat di depan Kongres pada tahun 1941, beberapa tahun 

sebelum PBB menetapkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 

(DUHAM). “Di masa depan, yang kami usahakan untuk menjaminnya, 

kami mengharapkan suatu dunia yang didasarkan pada empat 

kebebasan dasar manusiawi. Yang pertama adalah kebebasan 

berbicara dan berekspresi—dimana pun di dunia. Kedua adalah 

kebebasan setiap orang untuk beribadah kepada Tuhan dengan 

caranya sendiri—di mana pun di dunia. Yang ketiga adalah kebebasan 

dari kekurangan—yang, kalau diterjemahkan dalam peristilahan 

dunia, berarti pengertian-pengertian ekonomi yang akan menjamin 

setiap bangsa suatu kehidupan yang sehat di masa damai bagi 

penduduknya di mana pun di dunia. Keempat adalah kebebasan dari 

rasa takut—yang kalau diterjemahkan dalam peristilahan dunia 
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berarti pengurangan persenjataan di seluruh dunia sampai ke tahap 

dan dengan cara yang begitu seksama sehingga tak ada bangsa yang 

akan berada dalam posisi untuk melakukan suatu tindakan agresi fisik 

terhadap tetangga manapun—di mana saja di dunia. Ini bukan 

gambaran seribu tahun lagi. Ini merupakan suatu dasar tegas bagi 

jenis pencapaian dunia dalam zaman kita dan generasi kita sendiri...” 

Sebelum DUHAM pada tahun 1948, bangsa-bangsa di dunia 

biasanya memandang bahwa persoalan hak-hak asasi termasuk ke 

dalam batas jurisdiksi masing-masing. Tetapi DUHAM itu telah 

meletakkan standar untuk semua. Dengan sebuah mukadimah dan 30 

bab, DUHAM merupakan kompendium tentang seluruh hak sipil dan 

politik yang diambil dari berbagai sistem konstitusional dan legal 

yang ada di masa sebelumnya.  

Di samping mengemukakan kembali ketentuan-ketentuan 

dalam Bill of Rights  Amerika, DUHAM juga memuat ketentuan-

ketentuan seperti: (1) hak nikah, (2) kebebasan untuk meninggalkan 

negeri sendiri dan kembali kepadanya, (3) hak perlindungan (asylum) 

dari penganiayaan, (4) hak ambil bagian dalam pemerintahan, (5) hak 

memperoleh keamanan sosial, (6) hak bekerja, (7) hak atas gaji yang 

sama untuk pekerjaan yang sama, (8) hak untuk istirahat dan 

keluangan (leisure), (9) hak memperoleh tingkat hidup yang memadai, 

(10) hak anak-anak, (11) hak pendidikan, (12) hak ambil bagian 

dalam kegiatan budaya masyarakat, dan (13) hak atas ketertiban 

sosial dan internasional. 

Dari DUHAM ini, nanti dirumuskan apa yang terkait langsung 

dengan hak-hak anak, yang sudah dikembangkan dalam Konvensi Hak 

Anak, yang di Indonesia telah diratifikasi dan menjadi UU 
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Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, yang sekarang dirumuskan 

sebagai 31 Hak Anak, seperti dalam grafis di bawah ini, yaitu hak 

untuk: 

  

 

Sekalipun bukanlah sebuah perjanjian (treaty)—sehingga tidak 

punya kekuatan hukum dalam suatu masyarakat, namun DUHAM 

telah digunakan oleh berbagai pemerintahan dan badan-badan 

internasional untuk menilai seberapa jauh HAM diperhatikan di 

seluruh dunia. Di antara badan internasional yang bisa dicatat di sini 

adalah Human Rights Watch, yang berkantor pusat di Amerika Serikat. 

Human Rights Watch (HRW) adalah sebuah LSM yang sangat 

penting, memfokuskan diri pada perlindungan hak-hak asasi manusia. 

Dimulai tahun 1978 dengan didirikannya Helsinki Watch, yang 

memantau ketaatan negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan 

Kanada, pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah disepakati 

dalam persetujuan Helsinki. Sekarang Human Rights Watch 

mempunyai 5 divisi di Afrika, Amerika, Asia dan Timur Tengah, 
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ditambah penandatangan Helsinki Watch. Mereka melakukan 5 

proyek pengawasan atas perdagangan senjata, hak-hak anak-anak, 

kebebasan berekspresi, keadaan-keadaan penjara, dan hak-hak kaum 

perempuan. Sekarang Human Right Watch mempunyai kantor-kantor 

utama di New York City, Washington D.C., Los Angeles, London, 

Brussel, Moskow, Dushanbe, Hongkong, dan Rio de Janeiro. Organisasi 

ini menerbitkan Human Rights Watch World Report, setiap bulan 

Januari yang berisi uraian mengenai perkembangan pelaksanaan 

HAM di 70 negara. Selain itu juga diterbitkan berbagai laporan yang 

mengetengahkan masalah khusus HAM, terutama dalam pencarian 

fakta pelaksanaan HAM di seluruh dunia. 

 

Komitmen atas HAM adalah Konstitusional 

Konstitusi Indonesia menyediakan kerangka legal yang dalam 

lingkup pemerintahan diharapkan berjalan. Mempunyai konstitusi 

berarti bahwa semua warga negara bahkan juga para pejabat, polisi, 

hakim, kepala sekolah [madrasah] sampai guru, harus taat kepada 

hukum negara. Jika pemerintahan menempatkan dirinya di atas 

hukum dan bertindak melanggar hukum, konstitusi menjadi rusak. 

Malah mungkin konstitusi itu menjadi seperti tidak ada. Hal seperti itu 

biasanya terjadi dalam suatu negara yang diperintah dengan sistem 

satu partai, atau didominasi oleh satu partai (negara otoritarian). Jika 

hal itu terjadi, maka warga negara hanya menjadi rakyat taklukan. 

Hak-hak yang dipunyai hanya sebagai pemberian pemerintah, dan 

tanggung jawab dipaksakan atas mereka, bukannya dilakukan dengan 

kebebasan. 
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Semua bangsa mengalami proses panjang dan tidak mudah 

dalam meningkatkan hak-hak asasi dalam kesadaran umum kepada 

nilai-nilainya. Inggris harus melewati masa berabad-abad sebelum 

semuanya menjadi mantap. Inggris tidak punya konstitusi seperti 

Amerika. Tetapi rakyat Inggris sadar akan hak-hak asasi mereka, 

antara lain melalui tindakan legislatif parlemen, atau berdasarkan 

perkembangan hukum umum.  

Statuta hak-hak sipil yang penting ialah Habeas Corpus Act  1679 

dan Bill of Rights tahun 1689. Dengan kedua statuta itu dan ketentuan-

ketentuan parlemen lainnya, rakyat Inggris mendapat jaminan hak 

untuk dibebaskan dari tahanan dengan bail, hak mengajukan petisi 

kepada para pembuat undang-undang, pemilihan yang bebas, 

perlindungan dari hukuman kejam dan tidak biasa dan dari denda dan 

pungutan sebelum keputusan hukum. Di antara berbagai kebebasan 

yang umumnya didasarkan kepada doktrin hukum umum (common-

law)  ialah kebebasan berbicara, pers, berserikat, berkumpul, dan 

beragama. 

Sangat relevan dengan pembahasan ini ialah pengalaman 

Kanada. Sebelum Constitution Act  tahun 1982, Konstitusi Kanada 

tidak memuat statemen tentang hak-hak asasi yang sebanding dengan 

Bill of Rights dalam Konstitusi Amerika. HAM dijabarkan dalam 

Canadian Bill of Rights tahun 1960. 

Di tahun 1976 dan 1977 ketentuan parlemen yang lain berjudul 

Canadian Human Rights Act, ditambahkan kepada Bill of Rights itu. 

Ketentuan itu melarang diskriminasi dalam pekerjaan berdasarkan 

ras, asal-usul kebangsaan atau kesukuan, warna, agama, umur, jenis 
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kelamin, status pernikahan, status keluarga, cacat badan, atau 

tindakan kejahatan yang sudah diampuni. 

Pada saat ramainya pembahasan masalah-masalah tersebut 

muncul kesadaran bahwa jika hak-hak asasi tidak dengan tegas dan 

spesifik disebutkan dalam konstitusi itu sendiri maka selalu ada 

kemungkinan digugurkan oleh legislasi parlemen. Karena itu, 

Konstitusi Kanada tahun 1982 memuat bagian pembukaan yang luas 

dengan judul ”Canadian Charter of Rights and Freedoms.” Dengan 33 

bab, pembukaan itu memuat jabaran tentang hak-hak asasi yang jauh 

lebih panjang daripada yang ada dalam Konstitusi Amerika. Bagian 

utamanya meliputi kebebasan-kebebasan fundamental, hak-hak 

persamaan, bahasa-bahasa resmi Kanada, dan hak-hak bahasa 

pendidikan golongan minoritas.  

Dari semua uraian tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan 

konsep tentang HAM dan usaha penegakan dan peningkatan 

kesadarannya bukanlah persoalan yang sekali jadi. Waktu yang 

panjang disertai konsistensi dan keteguhan komitmen merupakan hal 

yang tidak dapat diabaikan dalam usaha-usaha itu. Sekalipun tidak 

kekurangan harapan, umat manusia masih harus terus berjuang 

untuk memperoleh haknya sendiri. 

Hal ini juga terjadi di Dunia Islam, di mana perjuangan HAM di 

Dunia Islam, sangat berkembang secara kuantitatif, maupun kualitatif, 

terutama dalam dekade-dekade belakangan ini. Dan isu yang 

dikembangkan pun beragam, dari penekanan keharusan demokrasi, 

hingga soal gender. Di Iran, misalnya pada tahun 1961 didirikan 

Liberation Movement of Iran (LMI), dengan salah satu tokohnya yang 

terkemuka Mehdi Bazargan, PM pertama Iran setelah revolusi (1979). 
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Ia memperjuangkan demokrasi dan hak, bahkan ketika ia 

bertentangan dengan pendapat para Ayatullah Khomeini yang 

menganggap “Apa yang mereka katakan sebagai HAM adalah omong 

kosong, tak lebih dari koleksi aturan korup yang dibuat oleh kaum 

Zionis untuk menghancurkan seluruh agama yang benar”. Ia juga 

mendirikan pada tahun 1984, Association for the Defence of the 

Freedom and Sovereignty of the Iranian Nation (ADFSIN, Asosiasi 

Pembela Kebebasan dan Kedaulatan Bangsa Iran. Tujuan organisasi 

ini adalah mengupayakan proses demokratisasi dan dihapuskannya 

praktik penyiksaan terhadap tahanan politik serta ditayangkannya 

pengadilan politik mereka melalui televisi. 

Di Dunia Arab, salah satu organisasi HAM terpenting adalah 

Association de Defence des Droits de l’Homme et des Libertes 

Democratiques dans le Monde Arabe (Asosiasi untuk Pembelaan HAM 

dan Kebebasan Demokratis di Dunia Arab) yang didirikan pada 

Januari 1983 di Paris, dan diinagurasikan pada Nopember 1983 di 

berbagai Dunia Arab. Organisasi ini menyuarakan standar HAM 

seperti yang diterapkan dalam hukum internasional, dan penerbitan 

laporan Huqûq al-insân fî al-Wathân al-`Arabî (HAM di Negara-negara 

Arab). 

Di samping organisasi-organisasi yang pernah didirikan, juga 

banyak tokoh Muslim yang memperjuangkan HAM baik secara 

akademis, maupun lewat gerakan LSM Internasional. Tokoh-tokoh 

yang bisa disebut antara lain Abdullahi Ahmed An-Na`im, Roger 

Garaudy, Riffat Hassan, dan Chandra Muzaffar. 

Di beberapa negara Islam juga sudah cukup mapan ada komisi 

pemantau HAM, seperti Mesir, Tunisia, Maroko, dan Indonesia. 
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KOMNAS HAM, termasuk KOMNAS Perempuan di Indonesia telah 

banyak membuahkan hasil yang cukup memuaskan banyak pihak, 

terutama dalam hal pemantauan pelaksanaan HAM di Indonesia, 

walaupun juga cukup banyak hal yang harus diperbaiki. Pemikiran 

tentang “Sekolah Ramah HAM” juga telah dikembangkan oleh 

KOMNAS HAM untuk menghapus banyaknya pelanggaran HAM di 

sekolah. 

 

Kesulitan Penerimaan HAM di Dunia Islam    

Salah satu sumber kesulitan dalam usaha menunjang 

pelaksanaan dan perhatian kepada hak-hak asasi manusia (HAM) di 

dunia Islam, serta peningkatan kesadarannya dalam masyarakat 

seperti Indonesia, ialah persepsi yang sering kurang tepat tentang 

kesenjangan antara nilai-nilai universal dan pola-pola sosial budaya 

lokal. Isu ini telah memicu pikiran bagaimana Islam bisa menerima 

atau tidak gagasan HAM/DUHAM ini, dan bisa berpengaruh dalam 

dunia pendidikan yang dibahas dalam buku Ziadatul Husnah ini. 

Sama halnya dengan negara-negara berkembang lainnya, di 

Indonesia—dan kalangan pemikir Muslim, terutama yang bukan-

liberal—banyak ditemukan pandangan bahwa konsep tentang hak-

hak asasi manusia (HAM) adalah buatan Barat, dengan konotasi 

sebagai kelanjutan kolonialisme dan imperialisme. Dalam retorika 

yang menyangkut masalah pandangan hidup, HAM yang merupakan 

konsep Barat  itu adalah sama dengan sekularisme. Dalam kaitan 

dengan debat Islam dan DUHAM, isu ini  muncul dengan mengatakan 

bahwa “HAM itu tidak Islami”.  
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Kalau kita melihat pendapat negara-negara Muslim yang pada 

umumnya termasuk pendukung berdirinya PBB, seluruhnya 

termasuk pendukung Piagam PBB 1945 yang menyerukan 

penghormatan HAM dan kebebasan manusia. Tetapi ketika DUHAM 

diresmikan tahun 1948, ada tanggapan yang bervariasi. Beberapa 

negara Muslim mengkritik beberapa butir DUHAM terutama yang 

berkaitan dengan persoalan hak-hak sipil dan politik, seperti masalah 

kebebasan beragama, terutama menyangkut hak berpindah agama 

(dari Muslim ke agama lain), pernikahan beda agama, dan masalah 

kesetaraan laki-laki dan perempuan, yang semuanya memang dijamin 

penuh oleh DUHAM. Akhirnya dari perdebatan negara-negara Muslim, 

hanya Saudi Arabia yang tidak mau menandatangani DUHAM 

tersebut. 

Penolakan terhadap DUHAM didasarkan bahwa DUHAM itu 

produk sekularisme, sementara Islam adalah agama wahyu. Mereka 

sangat yakin bahwa syariat Islam bersifat sakral dan independen. 

Syariat ini harus diterapkan sebagai sistem nilai dan hukum dalam 

kehidupan umat Islam. DUHAM dianggap tidak cocok, karena 

diidentifikasikan dengan Barat, Kristen, dan praktik negara-negara 

Barat sendiri yang kadangkala berstandar-ganda dalam penerapan 

DUHAM itu. Maka pemikiran alternatif yang muncul adalah Islam 

harus mengembangkan versi HAM-nya sendiri. Kita akan membahas 

permasalahan ini sebagai penolakan yang didasarkan atas perbedaan 

latar belakang budaya (cultural-based resistance to rights).  
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Antara “Timur” (Islam) dan “Barat” 

Kita mungkin segera  mengasosiasikan pandangan itu (cultural-

based resistance to rights) dengan kelompok yang berorientasi 

primordial tertentu, baik dalam kategori kedaerahan, kebangsaan, 

atau kesukuan, maupun dalam kategori keagamaan. Pengasosiasian 

itu disertai dengan penilaian bahwa kelompok tertentu memang pada 

dasarnya tidak dapat menerima ide tentang HAM, karena pandangan 

hidup mereka memang secara internal tidak mendukung.  

Nurcholish Madjid misalnya dalam pembahasan mengenai 

masalah ini mencontohkan Lee Kuan Yew, Menteri Senior Singapura, 

yang mengkhotbahkan bahwa demokrasi dan ide tentang HAM adalah 

tidak urgen untuk bangsa-bangsa Asia. Yang urgen ialah 

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan hidup rakyat. Dan yang 

menarik, ia telah membuktikan pembangunan Singapura yang 

makmur, walaupun dengan politik yang tidak terbuka, dan cenderung 

otoritarian. 

Lee Kuan Yew terdengar ingin mengetengahkan apa yang ia 

sebut sebagai “nilai-nilai Asia” (Asian Values) sebagai lebih relevan 

untuk kemajuan kawasan ini, yakni kawasan Lembah Pasifik Barat 

(Asia Tenggara dan Timur). Dan Singapura, juga negara-negara 

industri baru lainnya yang oleh pers Barat biasa disebut dengan 

“naga-naga kecil” (little dragons), atau “macan-macan Asia” dapat 

ditampilkan sebagai telah mendemonstrasikan kebenaran tesis Lee 

dengan kemajuan yang telah mereka capai dalam bidang ekonomi. 

Kemudian dalam tahun-tahun yang lalu, Dr. Mahathir Muhamad, 

pemimpin-pemimpin  dari RRC, juga sering terdengar mengajukan 

argumen yang sama. Anehnya, sikap dan pandangan serupa itu sering 
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memperoleh dukungan dari tokoh yang dianggap mempunyai 

wewenang, seperti mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, 

Henry Kissinger. 

Dalam suatu pembahasan di Pusat Studi Islam Paramadina 

mengenai HAM, dalam rangka memperingati 50 tahun usia PBB 

(1998), Nurcholish Madjid mengajukan pertanyaan, jika sekian 

banyak [tokoh] yang amat terhormat dan berpretasi tinggi 

menyuarakan hal-hal yang senada, maka apakah hal itu tidak berarti 

terdapat unsur-unsur yang benar dalam pernyataan mereka itu? 

Dapatkah pernyataan itu dikesampingkan begitu saja sebagai tidak 

punya dasar dan hanya merupakan cara untuk menutupi suatu 

kenyataan yang sebenarnya, seperti perlindungan dan pertahanan 

diri bagi praktik-praktik pemerintahan mereka yang otoriter, tiranik, 

dan mengekang pelaksanaan HAM? 

Penilaian yang sarat prasangka memang telah umum dibuat 

orang. Dan jika kita mencoba mengesampingkan prasangka, 

kemudian secara empatik berusaha memahami tokoh-tokoh itu, maka 

barangkali sikap-sikap tersebut merupakan contoh paling nyata dari 

adanya kesenjangan antara ide-ide universal tentang kemanusiaan 

dengan kenyataan-kenyataan sosial-kultural yang bersifat regional 

atau lokal. Mengkaitkan dengan penolakan Islam atas DUHAM, maka 

rumusan persoalannya menjadi:  

 DUHAM menjadi problematis jika syariat dan sumber-sumber yang 

membentuknya tidak dipahami secara historis dan bersifat sosio-

kultural, melainkan dianggap bersifat independen dari kondisi 

historis dan sosio-kultural yang menyertai kelahiran syariat Islam.  
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 DUHAM menjadi problematis jika syariat Islam dipandang sebagai 

hukum Ilahi yang absolut, yang diobjektivasi dan kemudian 

dipromosikan sebagai hukum yang mengikat masyarakat, basis 

hukum negara Islam—bukan sebagai aturan atau nilai-nilai moral 

yang terbatas pada masyarakat yang mempercayainya.  

Sebenarnya pernyataan yang lebih prinsipil bukanlah memang 

ada ide universal tentang manusia dan kemanusiaan (yang ada pada 

para pembela DUHAM, jadi sebaliknya dari para pendukung segi lokal 

dan kultural), tetapi sejauh mana kebenaran klaim universal konsep-

konsep ”modern” tersebut yang kenyataannya diproduksi di kalangan 

negara-negara Barat.  

 Apakah Barat memang dengan sendirinya universal, sehingga 

setiap produk sosial-kulturalnya dengan sendirinya berlaku untuk 

semua tempat dan waktu?  

 Apakah Barat itu sedemikian uniknya, sehingga apa pun yang 

terdapat di sana, khususnya segi-segi keunggulan, dan 

perkembangan kemajuannya, tidak dapat ditiru atau diterapkan di 

tempat lain? 

Kaum sofinis (chauvinist) Timur akan menjawab “tidak” kepada 

pertanyaan pertama, sambil menegaskan bahwa produk-produk 

sosial-kultural di Barat bersifat khas lingkungan sosial-kulturalnya, 

jadi benar-benar bersifat “Barat” semata tanpa dengan sendirinya  

berlaku untuk lingkungan sosial-kultural lain, khususnya ”Timur”. 

Argumen ini dipakai oleh pemikir Muslim yang menolak DUHAM. 

Tetapi persoalan menjadi rumit karena jika pertanyaan kedua 

dijawab “tidak” maka semua gejala modern dalam banyak segi 

kehidupan bangsa-bangsa bukan Barat menjadi tidak punya pijakan 
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atau tidak sah, seperti berbagai bentuk pengaturan sosial-politik 

dalam bentuk lembaga-lembaga konstitusi, parlemen, pemilihan 

umum, sistem pengadilan, dan seterusnya (dan masalah inilah yang 

tidak terpecahkan ketika beberapa negara Islam menerapkan syariat 

Islam, karena rupanya syariat Islam tidak pernah memadai untuk 

menjalankan sistem politik modern). Dan yang paling mencolok ialah, 

tentu saja, ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Lebih jauh, tentu terdengar aneh bahwa kaum chauvinist Barat 

juga akan menjawab ”tidak” kepada pertanyaan pertama dan “ya” 

kepada pertanyaan kedua. Suatu jawaban yang menegaskan keunikan 

Barat sehingga, seperti tergambarkan dalam ungkapan Rudyard 

Kipling yang terkenal, “Barat adalah Barat dan Timur adalah Timur, 

dan saudara kembar itu tidak akan bertemu.” 

Maka mengambil contoh debat DUHAM di Dunia Islam, 

tanggapan dengan argumen seperti kaum chauvinist Timur (yang 

Islam), al-Burudi, wakil Saudi Arabia dalam perdebatan sebelum 

pengesahan DUHAM menegaskan bahwa pola budaya yang dominan 

di Barat seringkali bertentangan dengan pola budaya yang dominan 

di negara Timur. Ia juga menegaskan bahwa istilah “martabat dan hak-

hak” dalam Pasal Pertama DUHAM bersifat subjektif, karena setiap 

negara akan mempunyai penafsirannya sendiri.  

Maka menarik bahwa pandangan Saudi Arabia itu, makin 

dipertegas pada tanggal 15 Juni 1970, ketika pemerintah Saudi Arabia 

menerbitkan memorandum mengenai HAM dalam Islam, dan 

aplikasinya di negara tersebut. Dan isinya berbeda dengan DUHAM 

yang berisi formula moral, memorandum tersebut lebih banyak berisi 

preskripsi dan perintah yang pasti. Dan di antaranya dikemukakan 
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persoalan larangan pernikahan antara perempuan Muslim dan laki-

laki non-Muslim, dan pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan 

politeis (musyrik), dimana pandangan ini bertentangan dengan Pasal 

16 DUHAM. Alasan memorandum itu adalah demi mempertahankan 

keluarga dari kehancuran. Hal kedua yang mencolok dari 

memorandum itu adalah larangan bagi seorang Muslim untuk pindah 

agama (bertentangan dengan Pasal 18 DUHAM). Bolehnya pindah 

agama dalam HAM dianggap sebagai cara yang dapat menimbulkan 

kekacauan agama di muka bumi. 

Melihat perkembangan kemanusiaan di Barat, dan bagaimana 

respon dari sebagian umat Islam atau perkembangan tersebut, 

Munawir Sjadzali memberi komentar: Perkembangan di negara-

negara Barat yang dulu tertinggal oleh Dunia Islam itu sekarang ini 

sangat pesat dan berada jauh di depan negara-negara Islam. Munawir 

menegaskan, hal tersebut karena negara-negara Barat terus mencari 

dengan memanfaatkan akal budi yang merupakan pemberian Tuhan 

yang paling utama kepada umat manusia. Sementara itu 

pengembangan intelektual dalam dunia Islam boleh dikatakan sudah 

sejak lama berhenti. Para pemikir Muslim sekarang tampak “jera 

untuk berani berpikir”. Islam yang dulu di tangan Nabi merupakan 

ajaran yang revolusioner, sekarang mewakili aliran yang terbelakang. 

Malah “out-dated”  

Maka berkaitan dengan pikiran mengenai kemanusiaan, Saya 

menyimpulkan jika pemikiran Islam seperti ini (yang dikemukakan 

dalam penolakan terhadap DUHAM di atas), tidak dapat diharapkan 

mampu memberi sumbangan kepada peradaban dunia di zaman 
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dimana kita hidup sekarang ini. Bahkan lebih dari itu, Islam juga 

terancam tidak dapat ikut berbicara mengenai peradaban mutakhir.  

 

Respon Positif Pemikir Muslim atas DUHAM 

Jika kita ingat bahwa kenangan pahit dari kolonialisme dan 

imperialisme belum terlewatkan lebih dari dua generasi (sekitar 60 

tahun), maka prasangka yang keras kepada Barat, yang ikut 

mengaburkan hal-hal yang sebenarnya tidak murni Barat semata  

seperti  ide  tentang DUHAM dapat sedikit banyak kita pahami. 

Persoalannya mungkin bukanlah bagaimana menghilangkan 

kenangan pahit dan negatif kepada Barat akibat pengalaman 

kolonialisme dan imperialisme, tetapi bagaimana menyadarkan diri 

yang bersangkutan sendiri tentang hakikat HAM itu dengan menggali 

dan mengembangkan berbagai konsep yang secara potensial ada 

dalam sistem-sistem budaya yang berbeda-beda. Harapannya ialah, 

karena akhirnya manusia dan kemanusiaan itu pada hakikatnya sama 

dan satu, maka konsep-konsep kemanusiaan yang ada dalam berbagai 

sistem budaya tentu memiliki titik kesamaan antara satu dengan 

lainnya. 

Berikut ilustrasi bagaimana sebagian para pemikir Muslim bisa 

menerima penuh DUHAM. Riffat Hassan, pemikir feminis dari 

Pakistan misalnya menegaskan, bahwa “...Meskipun dalam 

kenyataannya tidak diakui secara universal, tidak dijalankan secara 

universal, atau tidak didesakkan pemberlakuannya secara universal, 

HAM tetaplah amat penting. Meskipun banyak orang tidak memahami 

atau mendesakkannya, hak-hak itu tetap merupakan hak-hak yang 

setiap manusia harus memilikinya. Hak-hak itu berakar sangat kuat 
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dalam kemanusiaan kita, sehingga setiap penolakan atau pelanggaran 

atasnya merupakan penegasian atau pendegradasian atas apa yang 

membuat kita manusia”.  

Kalau kita melihat respon positif para pemikir Muslim atas 

DUHAM, maka paling tidak ada dua alasan yang dikemukakan mereka: 

Pertama, penghormatan atas HAM adalah cita-cita luhur semua agama 

manusia, termasuk Islam. Sementara, DUHAM adalah salah satu 

wujud perumusan modernnya dalam bentuk prinsip-prinsip.  

Kedua, harmonisasi antara tradisi Islam dan konsep HAM 

modern adalah sesuatu yang niscaya, sehingga hukum Islam pra-

modern yang menghambat kemungkinan itu haruslah ditafsirkan 

ulang. Menurut mereka bukan dalam rangka menundukkannya di 

bawah prinsip HAM modern, melainkan karena ada masalah di 

sekitarnya yang menjadikan kaum Muslim sulit merealisasikan cita-

cita Islam. Mereka yang mendukung gagasan HAM menegaskan 

bahwa hukum-hukum (Islam pra-modern) itu adalah rumusan 

manusia, karena itu perumusannya kembali bukan tidak saja 

dibolehkan, bahkan diperlukan. Dengan cara ini maka kompetensi 

syariat Islam yang diklaim universal dan berlaku sepanjang masa dan 

tempat (al-Islam shâlih li kullî zamân wa makân), memang bisa 

dibenarkan. 

Jika hal tersebut di atas itu dapat diterima, maka logikanya ialah 

bahwa manusia dan kemanusiaan adalah universal. Nilai-nilai dalam 

satu atau lain bentuk pasti ada dalam setiap bangsa di setiap zaman. 

Jabaran-jabaran mutakhir atau modern tentang manusia dan 

kemanusiaan dapat dipandang sebagai tidak lebih daripada 
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kelanjutan logika ide-ide dasar tersebut dalam konteks kehidupan 

kontemporer yang semakin kompleks dan bersifat global. 

Penerimaan dan kesadaran tentang HAM haruslah otentik dan 

sejati. Sebab nilai-nilai serupa itu dapat dihayati hanya jika dikaitkan 

dengan kesadaran hidup bermakna. HAM akan dapat menumbuhkan 

komitmen dalam jiwa para pendukungnya jika ia merupakan bagian 

dari hakikat kediriannya sebagai manusia. Karena itu perlu 

pendekatan sosial budaya dan sejarah. 

 

Memahami Hak Asasi Manusia dari Tradisi Pendidikan Islam 

Istilah HAM (human rights) mulai banyak digunakan hanya 

seusai Perang  Dunia II. Istilah itu menjadi umum oleh Deklarasi 

Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB yang dikeluarkan pada tahun 

1948. Sebagai istilah, HAM menggantikan ”hak-hak alami” (natural 

rights), sebuah konsep yang sangat lama, dan ungkapan “hak-hak 

manusia (lelaki)” (rights of man), yang tidak harus harus mencakup 

hak-hak perempuan. 

Para sarjana Barat yang cenderung melihat konsep HAM itu 

sebagai khas Barat menelusuri pertumbuhan awalnya pada konsep 

“hak-hak alami” dalam pemikiran Yunani dan Romawi kuno. Dalam 

sastra dan filsafat Yunani dan Romawi banyak terdapat pernyataan 

yang mengakui adanya “hukum-hukum dewa dan hukum-hukum 

alam” (laws of the gods and of nature), yang hukum-hukum itu 

dipandang terwujud sebelum adanya hukum-hukum yang dibuat oleh 

negara. 

Tetapi kalangan sarjana lain menelusuri asal-usul konsep HAM 

kepada masa-masa yang lebih awal lagi. Dalam Alkitab Ibrani, ada 
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banyak isyarat tentang HAM. Tidak ada pernyataan yang benar-benar 

sempurna tentang masalah itu, namun terdapat kalimat-kalimat 

terserak yang penting, yang memberi bukti jelas tentang adanya titik 

pandang yang setidaknya sama majunya dengan filsafat Yunani dan 

Romawi. “Sepuluh Perintah” (The Ten Commandments, yang dalam al-

Qur’ân disebut sebagai perjanjian antara Tuhan dan kaum Israil–QS. 

2: 93), dengan melarang mencuri dan membunuh, memberi 

pengakuan tersirat kepada hak hidup dan memiliki harta. 

Pengakuan itu juga dikemukakan dengan jelas sekali dalam 

“Pidato Perpisahan” (Khutbat-u ‘l-Wadâ’) Nabi Muhammad SAW 

sewaktu wukuf di Arafah dalam satu-satunya pelaksanaan ibadah haji 

beliau. Pidato yang amat terkenal itu, menurut Nurcholish Madjid 

merupakan tonggak Islam atas pengakuan HAM. Dalam pidato itu 

Nabi membuka dengan pertanyaan retorik: “Wahai sekalian manusia! 

Tahukah kamu, di bulan apa kamu berada, di hari apa kamu berada, 

dan di negeri mana kamu berada?” Semuanya menjawab: “Di hari suci, 

di bulan suci, dan di negeri suci.” 

Maka lanjut Nabi, “Ketahuilah bahwa darahmu, hartamu, dan 

kehormatanmu adalah suci atas kamu seperti sucinya harimu ini, 

dalam bulanmu ini dan di negerimu ini, sampai saatnya kamu sekalian 

bertemu dengan Dia (Tuhan, di hari kiamat).” Kemudian Nabi 

melanjutkan, “Dengarkanlah dariku, kamu sekalian akan hidup 

selamat. Ingatlah, jangan kamu berbuat zalim! Ingatlah, jangan kamu 

berbuat zalim! Ingatlah, jangan kamu berbuat zalim! Tidaklah halal 

harta seseorang kecuali dengan kerelaan hati orang bersangkutan. 

Dan semua (pelanggaran) darah, harta, dan tuntut balas yang terjadi 
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di zaman jahiliah ada di bawah telapak kakiku ini sampai hari 

kiamat…”. 

Dalam al-Qur’an juga ditegaskan sebuah ayat yang 

mengedepankan kemanusiaan universal, bahwa, “Barangsiapa 

membunuh seseorang tanpa dosa pembunuhan atau perusakan di 

bumi maka bagaikan ia membunuh seluruh umat manusia, dan 

barangsiapa menolong hidup seseorang maka bagaikan ia menolong 

seluruh umat manusia” (QS. 5: 32). Jadi kejahatan kepada seorang 

pribadi sesungguhnya adalah kejahatan kepada kemanusiaan 

universal, demikian pula sebaliknya, kebaikan kepada seorang pribadi 

adalah kebaikan kepada kemanusiaan universal. 

Perkembangan modern konsep HAM mulai tumbuh pada akhir 

Abad Tengah Eropa yang disebut zaman Renaissance, saat perlawanan 

kepada tirani ekonomi dan politik mulai muncul ke permukaan. Dan 

pikiran tentang HAM sebagai makhluk dengan harkat dan martabat 

yang tinggi merupakan hasil interaksi peradaban Eropa (Barat) 

dengan peradaban Yunani dan Islam. Pikiran itu kemudian 

dikembangkan dalam dinamika lingkungan peradaban Barat. 

Giovanni Pico della Mirandola, seorang pemikir Eropa zaman 

Renaissance—yang sering disitir Nurcholish Madjid untuk 

menunjukkan transmisi pemikiran kemanusiaan universal dari Islam 

ke Barat—dalam sebuah orasi ilmiah di hadapan para pemimpin 

agama tentang harkat dan martabat manusia, sebagai pembukaan ia 

mengatakan demikian: “I have read in the records of Arabians, reverend 

fathers, that Abdala (`Abd-Allah) the Saracen, when questioned as to 

what on this stage of the world, as it were, could be seen most worthy of 

wonder, replied: ‘There is nothing to be seen more wonderful than 
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man.’ In agreement with this opinion is the saying of Hermens 

Trismegistus: ‘A great miracle, Asclepius, is man.’ “ 

Tetapi jika konsep HAM sudah lama sekali ada, namun 

pengakuan umum kepada keabsahannya, termasuk dalam dunia 

pendidikan, adalah baru. Sepanjang sejarah hampir semua umat 

manusia, pemerintahan biasanya menolak untuk mengakui bahwa 

rakyat memiliki hak-hak yang tidak tergantung kepada negara, justru 

kebanyakan pemerintah beranggapan bahwa pihaknyalah yang 

memberi dan menjamin hak-hak itu. Paham keunggulan negara atau 

“etatisme” menganggap adanya  kekuasaan negara atas peri-

kehidupan warga negara. Pada abad ke-20 etatisme masih merupakan 

konsep yang kuat. Contoh-contoh utama ialah Jerman di bawah Hitler 

dan Uni Soviet di bawah Stalin, dengan contoh-contoh lain yang 

sampai saat ini masih bertahan. 

Hubungan antara pemerintahan dengan HAM mengalami 

perubahan menyeluruh setelah revolusi Amerika dan Prancis. Para 

tokoh kedua revolusi itu menegaskan bahwa tujuan pemerintahan 

ialah untuk melindungi dan membela HAM, bukan untuk 

membuyarkan atau menyalahgunakannya. James Madison bahkan 

mengatakan bahwa “sebagaimana orang dikatakan punya hak asasi 

atas hak milik-(property)-nya, ia juga dapat dikatakan punya hak milik 

atas hak asasinya.”  

Selanjutnya, “Pemerintah dilembagakan untuk melindungi hak-

milik dalam segala bentuknya.” Deklarasi HAM dan warga negara 

Prancis (1789) menyebutkan, “Manusia dilahirkan bebas dan tetap 

bebas dan sama dalam hak-hak asasinya”; dan, “Tujuan setiap 
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perserikatan politik ialah untuk menjaga HAM yang alami dan tak 

dapat diubah.” 

Warren Christopher, mantan Menteri Luar Negeri Amerika 

Serikat pada Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina, 

Australia, tahun 1993, mengatakan “...Kita berada pada suatu saat 

yang baru. Agenda kita bagi kebebasan harus mencakup setiap 

pesakitan suara hati, setiap korban penyiksaan, setiap orang yang 

disangkal hak-hak asasi manusianya. Agenda itu harus juga mencakup 

gerakan-gerakan demokratis yang telah mengubah peta politik dunia 

kita...” 

 

Penutup 

Mengakhiri “Pengantar” buku Ziadatul Husnah yang sangat 

inspiratif sebagai panduan pembuatan kebijakan berbasis nilai-nilai 

HAM bagi Kepala Madrasah di tingkat Madrasah Ibtidaiyah ini, 

menarik memperhatikan refleksi dari Pangeran Sadruddin Aga Khan, 

pemikir HAM dan Islam dari Iran, yang mencoba merenungkan arti 

HAM dalam banyak aspeknya, termasuk dunia pendidikan. Ternyata 

masih begitu banyak hal yang harus dikerjakan. Kutipan ini sangat 

inspiratif, untuk bisa bisa terus menggali perspektif pendidikan HAM 

di Madrasah Ibtidaiyah, yang perlu dikembangkan oleh Kepala 

Madrasah, bahkan semua stakeholder Madrasah Ibtidaiyah. Kata 

Pangeran Sadruddin Aga Khan: 

“Seperti kita ketahui DUHAM yang disepakati bersama secara 

universal pada tanggal 10 Desember 1948, tujuannya adalah untuk 

membangun dunia yang lebih baik. Tetapi rupanya aspirasi yang telah 

dipadatkan dalam 30 pasal itu, pada umumnya belum terpenuhi 
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secara maksimal. Hak untuk hidup, untuk memperoleh tingkat 

kehidupan yang layak, kebebasan berpendapat, perlindungan dari 

penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, bahkan pembebasan 

dari penahanan yang sewenang-wenang, masih jauh realisasinya. Kita 

hampir setiap hari membaca berita tentang pelanggaran HAM di 

seluruh bagian dunia ini. Dan penilaian tentang kondisi HAM itu masih 

sangat memprihatinkan. Terutama di Negara-negara miskin. 

Sementara kita juga mendapati pada negara-negara kaya suatu 

ketidakpedulian akan kemakmuran yang lebih besar pada semua 

orang, termasuk di dalamnya soal keadilan universal dan perdamaian. 

Sementara setiap tahun juga perlombaan persenjataan semakin besar, 

eksploitasi terhadap sumber-sumber alam semakin parah. Sehingga 

semua masalah HAM ini membuat kita bertanya, apakah kita telah 

membuat sebuah standar yang tidak pernah akan tercapai 

pelaksanaannya? Mengapa setelah 60 tahun, kita belum juga 

mempunyai kemampuan meraih dunia yang penuh perdamaian, 

pembangunan dan keadilan. Halangan apa yang ada, sehingga tujuan 

tersebut belum lagi tercapai? Setelah lebih dari 60 tahun, ada 

kerinduan untuk menggali lebih dalam makna yang tertulis dalam 

DUHAM itu, dan apa inspirasi yang kita peroleh dari sana, bagi 

terwujudnya dunia yang lebih baik di masa mendatang. 

Keadaan kita di dunia dewasa ini, sepertinya kita hidup dalam 

suatu periode dimana kita telah meninggalkan masa lalu, tetapi belum 

sepenuhnya memahami dunia esok. Dunia macam apa yang akan ada 

di masa depan, kalau kita melihat kenyataan dewasa ini, dunia 

semakin keras dan mengarah pada peperangan, dimana 25 juta orang 

laki-laki dan perempuan, bahkan anak-anak telah menjadi bagian dari 
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kerasnya peperangan, dan 100 juta yang lain, juga terlibat dalam 

peperangan itu secara tidak langsung. Sementara kita juga tahu, 

pengeluaran anggaran militer sekarang ini, sekitar US 2 juta dollar 

setiap menitnya! Setelah PD II, masih ada 25 peperangan besar dan 

kecil, yang telah menyebabkan kematian 3 juta orang, dimana 4/5-nya 

adalah sipil. Sementara penggunaan senjata kimia telah begitu 

mengkhawatirkan, selain telah melukai banyak orang, juga telah 

merusak ekosistem (lingkungan). Juga jumlah pengungsi yang 

semakin meningkat, yang diperkirakan sekarang berjumlah 13 juta 

orang, dan kebanyakan dari mereka tidak mendapat perlindungan 

UNHCR PBB. 

Sementara anak-anak, adalah kelompok masyarakat yang 

paling menderita, mereka adalah korban pertikaian akibat perang 

bersenjata, kelaparan, dan bencana alam. Ketika UN Declaration on 

the Rights of the Child mengemukakan, bahwa “umat manusia 

berkewajiban memberikan kepada anak-anak apa yang terbaik yang 

dapat diberikannya,” tampaknya gagal melaksanakan janji dalam 

Deklarasi itu. Paling sedikit 30 juta anak sekarang ini hidup di jalanan, 

dengan meminta-minta, mencuri, melakukan pelacuran, dimana 

mereka tidak mempunyai rumah yang tetap, dan perlindungan dari 

keluarga. Banyak dari mereka diperas seperti budak! Pihak berwajib 

bahkan melihat mereka sebagai sumber kejahatan, sehingga mereka 

tidak mempunyai kekuatan sama sekali keluar dari kemiskinan dan 

penderitaan, sebagai anak! Sementara, mereka tidak mendapatkan 

pendidikan, akibatnya ketika mereka dewasa, mereka pun tidak bisa 

memberi kontribusi kepada negara mereka yang miskin untuk keluar 
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Dari keterbelakangan. Sebuah dilema yang sering disebut sebagai “the 

lost generation”. 

Masa depan yang suram, menurut Aga Khan, juga dihadapi 

oleh penduduk pribumi, yang berjumlah 200-an juta. Mereka 

telah tinggal di daerahnya turun-temurun berabad-abad, dan 

kehidupan mereka lalu menjadi sangat menderita, ketika mulai 

ada kolonialisme di masa lalu sampai sekarang belum ada 

perbaikan. Pada umumnya mereka adalah petani, penggembala, 

dan ketika terjadi perkembangan ekonomi di kota-kota baru, 

setelah kemerdekaan bangsa-bangsa, mereka pindah ke kota 

menjadi kelompok yang paling miskin, dan seringkali dilecehkan, 

dan sebagai kelompok yang tidak dihormati. Aga Khan menyebut 

mereka paling besar kemungkinannya menjadi penganggur, 

paling tidak berpendidikan, dan secara tidak adil menjadi sasaran 

penangkapan dengan dalih terlibat tindak kriminal. Di Negara 

maju, kelompok pribumi ini juga seringkali hidup sama dengan 

mereka yang miskin di negara Dunia Ketiga.  

Anak-anak jalanan, kelompok pribumi yang 

termarjinalisasi, merekalah yang pada umumnya menjadi korban 

pembangunan. Pembangunan jarang sekali memberi manfaat 

kehidupan yang lebih baik pada mereka. Dan pembangunan juga 

yang bertanggung jawab terhadap kerusakan kultural, sampai 

lingkungan, seperti hutan. Kerusakan hutan dewasa ini mencapai 

tingkat kehancuran yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. 

Dunia tinggal mempunyai 1/5 hutang dibandingkan abad lalu, 

dan dalam waktu yang tak lama, sisa hutan itu pun akan rusak 

juga. Akibatnya, dunia akan menambah jumlah padang pasir yang 
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lebih luas dari Sahara, dan Kalahari di Afrika, dan Rajasthan di 

India, yang kerusakan-kerusakan itu jelas akan menimbulkan 

juga bahaya kelaparan pada umat manusia, seperti kelaparan 

dalam skala besar yang sekarang terjadi di Afrika”. 

Maka kesimpulan Aga Khan, masalah kelaparan, 

meningkatnya persenjataan, bertambah banyaknya kelompok 

manusia yang  rentan, seperti anak-anak jalanan, para pengungsi, 

dan penduduk pribumi yang termarjinalisasi, merupakan 

masalah HAM paling konkret dewasa ini, sehingga menurut Aga 

Khan perlu suatu Right to Humanitarian Assistance (Hak Asasi 

Bantuan Kemanusiaan), yang diharapkan memiliki kekuatan 

hukum yang mengikat semua Negara, dan sekaligus yang akan 

mengatur tindakan-tindakan dalam situasi darurat kemanusiaan. 

Akhirnya Aga Khan menulis, salah satu Right to Humanitarian 

Assistance adalah menerjemahkan HAM dalam dunia pendidikan, 

supaya segala masalah yang bisa mempengaruhi perkembangan 

bangsa akibat anak-anak Indonesia tidak mendapatkan haknya 

yang penuh, bisa dihindari, dan dipenuhilah segala fondasi untuk 

pertumbuhan anak-anak menjadi manusia baru Indonesia. 

Pemimpin bangsa masa depan. 

Selamat membaca buku Ziadatul Husnah yang 

komprehensif dan sangat inspiratif tentang pembuatan kebijakan 

berbasis HAM bagi Kepala Madrasah di Madrasah Ibtidaiyah ini! 

 

Jakarta, 21 April 2018 
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MENGARUSUTAMAKAN HAM, MEMULIAKAN KEMANUSIAAN 
Oleh: Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A. 

Komisi HAM Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Jedah Saudi Arabia 

Ketua 2012-2014 dan Komisioner 2014-2018 

Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Komunikasi Keagamaan 

 

Hak Asasi Manusia (HAM) selalu menjadi isu kontroversial dan 

sering menimbulkan ketegangan dalam masyarakat, tidak saja di 

Indonesia tetapi di seluruh dunia Islam.  HAM selalu dipandang sebagai 

produk Barat dan dipertentangkan dengan Islam meski prinsip-prinsip 

HAM yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 

(DUHAM) 1948 merupakan kesepakatan bersama negara-negara 

anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, tak terkecuali Saudi Arabia, Iran, 

Mesir, Indonesia, Amerika, Inggris, Perancis, Cina, Jepang, Vatikan dan 

sebagainya. Prinsip yang mencakup penghormatan (respect),  

perlindungan (protect) dan pemenuhan (fulfill) itu merupakan ‘nilai-

nilai puncak’ dari seluruh agama, budaya dan tradisi semua manusia. 

Islam mengajarkan penghormatan terhadap harkat dan martabat 

kemanusiaan (human dignity) seperti dalam Al-Qur’an surat al-Nisa’ 

(4): 1 dan al-Hujurat (49): 13  sebagai puncak penegakan HAM dalam 

Islam yang dijabarkan dalam prinsip-prinsip dalam maqasid-syar’i: 

perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.  

Dalam upaya mensinkronisasikan antara DUHAM dengan prinsip 

di atas, Organsiasi Kerjasama Islam (OKI) yang mencakup keanggotaan 

57 negara, termasuk Indonesia membentuk Cairo Declaration on 

Human Rights in Islam tahun 1990 atau sering disebut Deklarasi Kairo. 

Namun demikian, deklarasi ini sering dipahami berbeda oleh 
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kelompok moderat dan fundamentalis dalam Islam. Kelompok moderat 

menggunakan pendekatan sinkronisasi antara dua deklarasi tersebut 

dimana aspek Syariah dalam Deklarasi Kairo digunakan sebagai 

penguat DUHAM. Sedangkan kelompok konservatif justru 

mengkontradiksikan antara keduanya.  

Kontroversi HAM (Barat) dan Islam itu lebih disebabkan oleh 

‘politisasi’ dua kubu yang menyebabkan benturan peradaban (clash of 

civilization) yang sejatinya adalah benturan fundamentalisme (clash of 

fundamentalism) antara kelompok-kelompok fundamentalisme 

sekuler di negara-negara Barat yang memaksakan nilai-nilainya dan 

kelompok-kelompok fundamentalisme dalam masyarakat Muslim yang 

mempertahankan pandangan-pandangan konservatif dalam Islam. 

Politisasi ini perlu dihentikan sebab HAM merupakan suatu prakarsa 

kemanusiaan yang bersifat lintas negara, bangsa dan budaya untuk 

menjaga dan mengembalikan harkat dan martabat manusia. Keduanya 

perlu melakukan moderasi menuju pada ‘titik temu’ (margin of 

appreciation) yang saling berdialog dan bekerjasama dalam 

menegakkan HAM secara universal.  

Upaya tersebut telah ditempuh oleh Organisasi Kerjasama Islam 

(OKI) dengan melakukan moderasi dan modernisasi melalui rencana 

aksi tahun 2005, diantaranya mendirikan Komisi Hak Asasi Manusia 

guna mendorong moderasi di negara-negara Islam terhadap prinsip-

prinsip HAM. Baru pada tahun 2011 Komisi ini berdiri dengan nama al 

Haiah Addaaimah al Mustaqilah li Huquq al Insaan  atau Independent 

Permanent Human Right Commission (IPHRC) dan pada tahun 2012, 

Indonesia mendapat kehormatan karena komisionernya menjadi 

Ketua Komisi HAM ini (2012-2014). Tentu penunjukan ini didasarkan 
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pada keberhasilan Indonesia mensikronisasikan antara prinsip HAM 

Universal dan prinsip-prinsip Maqasyid Syar’i secara moderat dan 

bahkan secara progresif. Meski masih terus berbenah terhadap isu-isu 

HAM secara internal, Indonesia harus berusaha menjadi ‘model’ 

penegakan HAM di negara-negara anggota OKI. Selain meratifikasi 

kovenan HAM universal menjadi UU No 39/1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, Indonesia memiliki Komisi Nasional HAM serta Kementerian 

Hukum dan HAM serta berbagai lembaga yang mendorong penegakan 

HAM terhadap negara melalui berbagai lembaga negara serta lembaga 

hukum serta menguatkan masyarakat dalam menghormati HAM. Salah 

satu lembaga negara tersebut adalah Kementerian Pendidikan, 

Kementerian Agama serta lembaga lain yang memiliki peran 

pengarusutamaan dan penguatan melalui pendidikan.  

Pendidikan HAM harus dilakukan pada semua tingkat pendidikan 

sebagai upaya menanamkan kesadaran prinsip-prinsip HAM, baik 

DUHAM maupun Deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam dengan 

pendekatan sinkronisasi dan negosiasi konstruktif guna mencari titik 

temu dalam menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan 

sebagaimana dimandatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Pendidikan berbasis HAM di madrasah menjadi sangat penting dalam 

upaya tersebut serta meningkatkan pamor Indonesia sebagai ‘model’ 

menegakkan HAM di negara-negara Islam dan masyarakat Muslim. 

Oleh sebab itu, saya menyambut baik penerbitan buku [yang ditulis 

oleh Sdri. Ziadatul Husnah] ini dan menjadi pegangan bagi pemangku 

kepentingan di madrasah. Secara lebih luas, saya berharap upaya ini 

dapat direplikasi di negara-negara lain sehingga clash of civilization 



 

xliii 
 

dengan isu HAM sebagai pemantiknya dapat diakhiri dan upaya 

memuliakan kemanusiaan dapat terwujud secara universal. 

 

      Yogyakarta, 21 April 2018 
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IKHTIAR MEMBUMIKAN TEORI DALAM KONTEKS REALITAS 
Oleh: Dr. Abdul Munip, M.Ag., M.Pd. 

Ketua Program Studi S2 PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

 

Panduan Pembuatan Kebijakan Berbasis Nilai-nilai HAM bagi 

Kepala Madrasah di Madrasah ini penting dibaca dan dipraktikkan oleh 

praktisi pendidikan di madrasah terutama kepala madrasah karena 

empat pertimbangan. Pertama, isu yang diangkat tergolong “sensitif” 

dan sering disalahpahami di dunia pendidikan, yaitu Hak Asasi 

Manusia. Dikatakan sensitif sebab berbagai persoalan bangsa dan 

dunia saat ini sering dikaitkan dengan domain HAM, misalnya kasus 

Rohingnya, perang di Syria, dan berbagai kasus di dunia pendidikan 

akhir-akhir ini seperti kekerasan terhadap peserta didik oleh pendidik. 

Dikatakan sering disalahpahami sebab isu HAM hanya dilihat dari satu 

aspek saja kurang melihat keseluruhan konteks, terlebih jika dikaitkan 

dengan dunia pendidikan. Panduan ini agaknya menjawab dua 

kegelisahan tersebut di dunia pendidikan, bahwa nilai-nilai HAM 

sejalan dengan hakikat pendidikan. HAM justru ingin memuliakan 

manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. yang unik dan sempurna 

sehingga perlu dihargai, dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya. 

Kedua, panduan ini fokus pada upaya mengimplementasikan 

nilai-nilai HAM di madrasah sebagai lembaga pendidikan berciri khas 

Islam. Dalam konteks Islam, setiap manusia diciptakan sempurna, 

ahsani taqwim. Sebagaimana diuraikan dalam panduan ini, setiap 

individu diciptakan oleh Allah Swt. dengan kualitas jiwa yang 

sempurna. Setiap orang ketika diciptakan mempunyai kualitas 
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kedamaian, cinta, kebahagiaan, kekuatan, dan kemurnian yang utuh. 

Namun, ketika mereka dilahirkan dan bersentuhan dengan lingkungan 

baik keluarga maupun sekolah, kualitas tersebut berkurang atau 

bahkan hilang. Hal ini mengingatkan kita pada pandangan Gordon 

Dryden dan Jeannette Vos dalam buku The Learning Revolution, “all 

children are born geniuses and we spend the first years of their life 

degeniusing them”, setiap anak terlahir jenius (sempurna) namun di 

enam tahun awal kehidupan mereka (di usia emas) orang sekitar 

mengurangi kejeniusan mereka. Praktik pendidikan Islam terutama di 

madrasah seharusnya mampu menjaga dan mengoptimalkan 

kesempurnaan tersebut. 

Ketiga, panduan ini berupaya menjembatani teori tentang HAM 

dalam pendidikan dengan praktik pendidikan terutama dalam konteks 

persekolahan. Karena itu, panduan ini sebagai salah satu ikhtiar 

membumikan konsep dan teori tentang HAM dalam konteks 

pendidikan madrasah khususnya Madrasah Ibtidaiyah. Ikhtiar ini perlu 

diapresiasi sebab sejauh ini praktik pendidikan, termasuk madrasah, 

sebagian terjebak pada ranah kognitif ketimbang afektif dan 

psikomotorik. Pendidikan seharusnya memang tidak antirealitas, 

sebab kita perlu belajar dan menempuh pendidikan agar mampu 

mengatasi persoalan yang kita hadapi sendiri secara personal 

termasuk problem realitas sekitar kita. Pendidikan seharusnya mampu 

menciptakan setiap peserta didik sebagai agen perubahan (agent of 

change) dalam mengatasi masalah (problem solver), bukan menjadi 

part of the problem, apalagi trouble maker.  Panduan ini hakikatnya 

merupakan bagian dari pendidikan karakter. Arah panduan ini adalah 

menciptakan iklim budaya di madrasah berbasis karakter atau nilai-
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nilai HAM, bukan membicarakan tentang HAM. Pembuatan kebijakan 

berbasis HAM lebih menekankan pada implementasi nilai-nilai HAM 

itu sendiri dalam semua aspek kebijakan di madrasah seperti 

kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, 

dan peserta didik, sedangkan pendidikan tentang HAM lebih 

menitikberatkan pada konsep dan teori tentang HAM. Yang pertama 

lebih fokus pada mencetak man of action, sedangkan yang kedua lebih 

pada man of idea atau man of discourse. 

Keempat, panduan ini merupakan produk dari penelitian tesis 

pada Program Studi PGMI. Ini merupakan salah satu jawaban nyata 

bahwa pendidikan tinggi tidak hanya asyik dengan teori yang melangit 

dan berada di menara gading (ivory tower), yang hanya sibuk dengan 

wilayah akademik sehingga kurang membumi. Semua kajian akademik 

di perguruan tinggi seharusnya selalu didialogkan dengan kebutuhan 

masyarakat. Untuk itu, semua kajian dalam pendidikan Islam, 

sebagaimana tesis Ziadatul Husnah yang menghasilkan panduan ini, 

seharusnya responsif terhadap berbagai persoalan aktual (current 

issues). Secara umum, perguruan tinggi didirikan untuk memenuhi 

tuntutan akademik (academic expectation) dan tuntutan sosial (social 

expectation). Perguruan tinggi yang fokus pada bidang pendidikan 

seharusnya mensinergikan kedua harapan tersebut. Dalam pandangan 

Paulo Freire, perlu ada kodifikasi konteks dan dekodifikasi teks. Yang 

pertama lebih berorientasi membawa problem realitas ke ruang kelas 

untuk dicari jawaban alternatifnya, sedangkan yang kedua fokus pada 

membawa jawaban teoritis-konseptual di ruang kelas ke masyarakat. 

Riset tesis yang dilakukan oleh Ziadatul Husnah ini seharusnya 

dijadikan sebagai salah satu triger (pemicu) bagi mahasiswa lain dan 



 

xlvii 
 

civitas akademika pada umumnya untuk aktif memetakan masalah 

sekaligus memberikan alternatif pemecahan dengan diawali oleh 

penelitian. 

Akhirnya, semoga Panduan Pembuatan Kebijakan Berbasis Nilai-

nilai HAM untuk Kepala Madrasah di MI ini dapat dijadikan sebagai 

salah satu panduan praktis bagi praktisi pendidikan madrasah 

khususnya kepala madrasah agar ketika membuat kebijakan lebih 

menekankan pada kepentingan peserta didik sesuai dengan karakter 

istimewa mereka. Dalam konteks praktis, sebelum menerapkan 

panduan ini kepala madrasah perlu terlebih dahulu membaca, 

memahami dan menghayati substansi dari buku ini sebab boleh jadi 

konteks tiap madrasah berbeda-beda. Karena itu, ketika akan 

diterapkan pola dan teknis implementasi perlu disesuaikan. Untuk itu, 

penerapan panduan ini memerlukan kepala madrasah yang inspiratif, 

kreatif, dan inovatif. Selamat membaca dan menerapkan panduan yang 

menginspirasi ini!  

 

 

Yogyakarta, 24 April 2018. 
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PENGANTAR 

 

PENDIDIKAN BERBASIS HAM  

MENUJU MADRASAH RAMAH ANAK 

 

Oleh: Ali Sofha, S.Ag. 

Kepala MIN 1 Kota Yogyakarta/Ketua  Kelompok  Kerja  

Madrasah Ibtidaiyah (K2MI) D.I. Yogyakarta 

 

 Bercermin dari beberapa kejadian yang akhir–akhir ini menodai 

dunia pendidikan kita membuat semua terasa terhenyak, dunia 

pendidikan seakan sedang berduka.  Kasus kekerasan yang lokusnya 

terjadi di sekolah/madrasah dengan berbagai ragam kekerasannya 

semakin marak, dimana semua civitas akademika rentan menjadi 

korban sekaligus pelaku. Pendidik yang seharusnya menjadi pengganti 

orang tua, teladan, dan juga motivator yang sekaligus sebagai 

inspirator pada beberapa kasus menjadi pelaku kekerasan tetapi di 

kasus yang lain juga bisa menjadi korban dari sebuah sistem 

pendidikan yang ada, tak terkecuali dengan peserta didik.  Dan untuk 

menyelesaikan persoalan–persoalan yang ada tidak semudah 

membalikkan telapak tangan. Membutuhkan waktu dan melibatkan 

banyak pihak, karena dibutuhkan banyak perspektif sampai pada 

akhirnya  akar masalah dapat ditemukan dan mendapatkan solusi yang 

tepat. 

Kejadian yang mencederai dunia pendidikan tersebut setidaknya 

mengingatkan kita tentang pentingnya merenungkan kembali tentang 

makna pendidikan. Dalam Islam, pendidikan hakikatnya merupakan 

sebuah proses penuh kesadaran yang dilakukan oleh pendidik untuk 

melakukan transformasi peserta didik menjadi manusia yang berfungsi 
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sebagai khalifah-Nya. Ada dua ciri utama seorang khalifah, yaitu 

melestarikan alam dan menciptakan harmoni antar sesama. Hal ini 

tampak dari QS. Al-Baqarah ayat 30 yang berisi tentang dialog antara 

Allah SWT dengan malaikat mengenai proses penciptaan khalifah di 

muka bumi. Bertolak dari pesan ayat ini, dikaitkan dengan beberapa 

kasus di atas, mengapa praktik pendidikan belum sepenuhnya mampu 

menciptakan iklim positif yang membiasakan membangun harmoni 

dan merawat alam semesta? Dari mana kita harus memulai 

menyelesaikan hal ini?  

Benang kusut harus diurai satu persatu, untuk bisa menjawab 

pertanyaan di atas tidaklah mudah, semua pihak perlu melakukan 

evaluasi diri tentang apa yang sudah dilakukan sesuai dengan 

perannya masing-masing. Tanpa perlu saling menyalahkan dan 

mencari  siapa yang paling benar. Mengembalikan ruh pendidikan pada 

jalannya yang benar menjadi sesuatu yang paling penting dengan 

berlandaskan pada fungsi, peran, dan penghormatan akan Hak Asasi 

Manusia. Walaupun kita sadari bahwa akan membutuhkan waktu yang 

sangat lama dan perlu pelibatan semua pemangku kepentingan 

(stakeholder). 

Buku panduan ini sangat penting dan bermakna sebagai reminder 

(pengingat) bahwa ada beberapa aspek fundamental dalam pendidikan 

yang selama ini kurang disadari dan dihayati oleh praktisi pendidikan, 

terutama di madrasah, terkait dengan hakikat peserta didik dan 

pentingnya pembiasaan nilai-nilai positif. Sebagaimana diingatkan 

oleh buku ini bahwa setiap peserta didik mempunyai kualitas jiwa 

positif yang oleh Allah SWT diberikan sempurna sejak awal diciptakan, 

hanya saja proses pendidikan baik di keluarga maupun di lembaga 
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pendidikan belum sepenuhnya merawat dan menghidupkan kualitas 

jiwa tersebut. Selama ini praktisi pendidikan di madrasah sebagian 

masih berorientasi pada wilayah formal-administratif, belum 

sepenuhnya menginspirasi peserta didik. Tentu saja tugas ini harus 

dilakukan oleh siapa pun di madrasah, bukan hanya oleh pendidik atau 

kepala madrasah. Hanya saja, paling tidak peran pendidik sebagai 

desainer pembelajaran di kelas dan kepala madrasah sebagai desainer 

seluruh aspek kebijakan di madrasah sangat strategis untuk membuat 

perubahan di madrasah ke depan. 

Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya pantas 

diberikan kepada Ibu Ziadatul Husnah selaku penulis buku panduan 

ini, yang mampu menginspirasi sebagai upaya untuk bersama-sama 

mengembalikan ruh pendidikan. Semoga dengan adanya  panduan ini, 

kita bisa membuat madrasah lebih baik sehingga ke depan animo 

masyarakat untuk  memilih madrasah sebagai tempat pendidikan 

terbaik anak semakin meningkat sekaligus untuk mewujudkan 

“Madrasah hebat bermartabat”. Panduan ini tidak berarti apa-apa 

tanpa dibaca, dihayati dan dilaksanakan oleh para praktisi pendidikan 

terutama pendidik dan kepala madrasah.  Semua komponen 

stakeholder madrasah diharapkan menjadikan buku panduan ini 

sebagai salah satu inspirasi dan pijakan untuk menciptakan “Madrasah 

Ramah Anak, RMA”.   Karena itu, dengan buku panduan ini semoga ada 

tindak lanjut dan langkah strategis yang perlu dilakukan bersama oleh 

stakeholder madrasah seperti sosialisasi bersama, pelatihan, 

pendampingan dan penilaian dari proses yang sudah dilakukan. Hanya 

kepada Allah SWT kita memohon ridla dan berkah untuk mewujudkan 
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harapan ini. Man proposes and God disposes, manusia hanya membuat 

rencana, tapi Allah-lah yang menentukan. 

 

Yogyakarta, 24 April 2018. 
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Setiap orang adalah pemimpin dan setiap 

pemimpin akan dimintai pertanggung 

jawabannya 
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PESERTA DIDIK SEBAGAI 

FOKUS UTAMA 

PEMBUATAN KEBIJAKAN 
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ada bagian ini kita akan 

membahas tentang berbagai 

alasan mengapa pembuatan 

kebijakan berbasis nilai-nilai HAM di 

Madrasah Ibtidaiyah penting. Beberapa 

poin yang terkait dengan hal tersebut 

adalah tentang keunikan dan 

keistimewaan setiap peserta didik, 

kebutuhan universal yang dimiliki tiap 

peserta didik, pilar pendidikan dari 

UNESCO, nilai-nilai HAM yang perlu kita 

perhatikan dalam membuat kebijakan di madrasah, dan peserta didik 

sebagai pemegang hak dan Kepala Madrasah sebagai pihak yang 

seharusnya memenuhi hak tersebut.  

 

A. Peserta Didik sebagai Stakeholder Utama Kebijakan 

Pendidikan 

Semua kebijakan yang akan dibuat oleh seorang Kepala 

Madrasah hakikatnya ditujukan untuk kepentingan peserta didik. 

Karena itu, seorang Kepala Madrasah perlu memahami benar 

hakikat mereka. Setiap peserta didik mempunyai keunikan dan 

keistimewaan. Dalam bahasa Al-Qur’an, kehebatan setiap orang 

disebut dengan istilah ahsani taqwim, al-a’launa, atau khairu 

ummah. Mereka semua adalah makhluk sempurna, mengapa? 

Sebab mereka diciptakan oleh Allah Swt, Sang Maha Sempurna. 

Karena itu, semua ciptaan-Nya tentu sempurna. Yang belum 

sempurna adalah cara kita [manusia] melihat ciptaan Allah Swt 

tersebut. Dalam konteks peserta didik, keunikan dan keistimewaan 

mereka dapat dilihat dari dua hal yaitu gaya belajar (learning style) 

dan jenis kecerdasan yang mereka miliki. Setiap orang mempunyai 

jenis kecerdasan berbeda. 

Setiap peserta didik mempunyai gaya belajar yang unik. Dave 

Meier, dalam bukunya The Accelerated Learning, mengatakan bahwa 

ada empat gaya belajar yang sering dijumpai dan perlu diperhatikan 

dengan seksama oleh praktisi pendidikan, yaitu somatic, auditory, 

visual, dan intellectual, atau yang biasa disingkat dengan SAVI. 

P 
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Gaya belajar somatic biasa kita kenal dengan kinestetik, yaitu 

peserta didik yang belajar dengan nyaman ketika langsung 

mempraktikkan, learning by practicing atau learning by doing. Orang 

yang mempunyai gaya belajar somatic lebih senang menerima 

materi pelajaran dengan langsung mempraktikkan. Mereka 

cenderung sulit mengikuti pembelajaran yang disampaikan guru 

dengan model ceramah (lecturing) atau menggunakan slide saja. 

Gaya belajar kedua, yakni auditory, dimiliki oleh peserta didik 

yang senang belajar dengan mendengarkan, learning by listening. 

Guru yang menggunakan strategi pembelajaran ceramah (lecturing) 

relatif mudah dipahami oleh peserta didik yang mempunyai gaya 

belajar ini. Sementara itu, gaya belajar visual dimiliki oleh mereka 

yang dapat memahami materi pelajaran dengan langsung melihat, 

learning by watching. Guru yang menggunakan metode pengamatan 

atau slide relatif mudah dimengerti dibandingkan dengan strategi 

ceramah. Akhirnya, gaya belajar intellectual biasa dimiliki oleh 

peserta didik yang menangkap pelajaran dengan melalui 

perenungan, learning by reflecting. Gaya belajar yang terakhir ini 

relatif paling sedikit dimiliki peserta didik dibandingkan tiga gaya 

belajar yang lain. 

 

Gambar 1.1 

Keunikan Peserta Didik Dilihat dari Gaya Belajar 

 

Gaya Belajar 

Somatic

Auditory

Visual

Intellectual
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Selain gaya belajar, keunikan 

peserta didik juga dapat dilihat dari 

jenis kecerdasan yang dimiliki. 

Howard Gardner memperkenalkan 

multiple intelligences (kecerdasan 

majemuk) untuk melihat ragam 

kecerdasan yang dimiliki tiap orang. 

Paling tidak ada sembilan jenis 

kecerdasan yang dia tawarkan, yaitu 

kecerdasan linguistik, logis-

matematis, spasial, musikal, 

kinestetis-jasmani, interpersonal, 

intrapersonal, natural, dan 

eksistensial. Kecerdasan linguistik 

adalah kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik secara 

lisan (misalnya pendongeng, orator, atau politisi) maupun tertulis 

(misalnya sastrawan, penulis drama, editor, dan wartawan). 

Kecerdasan matematis-logis adalah kemampuan menggunakan 

angka dengan baik (misalnya ahli matematika, akuntan, ahli 

statistik) dan melakukan penalaran yang benar (misalnya sebagai 

ilmuwan, pemrogram komputer, dan ahli logika). Proses yang 

digunakan dalam kecerdasan ini antara lain membuat kategorisasi, 

klasifikasi, pengambilan keputusan, generalisasi, penghitungan, dan 

pengujian hipotesis.  

Kecerdasan spasial adalah kemampuan mempersepsi dunia 

spasial-visual secara akurat (misalnya sebagai pramuka, pemandu, 

dan pemburu) dan mentransformasikan persepsi dunia spasial-

visual tersebut (misalnya dekorator, desainer interior, arsitek, dan 

seniman). Kecerdasan ini meliputi kemampuan membayangkan, 

mempresentasikan ide secara visual atau spasial, dan 

mengorientasikan diri secara tepat dalam matriks spasial. 

Kecerdasan kinestetis-jasmani adalah keahlian menggunakan 

seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan (misalnya 

sebagai aktor, pemain pantomim, atlet, atau penari) dan 

keterampilan menggunakan tangan untuk menciptakan atau 

mengubah sesuatu (misalnya pengrajin, pemahat, ahli mekanik, atau 
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dokter bedah). Kecerdasan musikal adalah kemampuan menangani 

bentuk-bentuk musikal dengan cara mempersepsi (misalnya 

sebagai penikmat musik), membedakan (misalnya kritikus musik), 

menggubah (misalnya komposer), dan mengekspresikan (misalnya 

penyanyi).  

Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan 

mempersepsi dan membedakan suasana hati, maksud, motivasi, 

serta perasaan orang lain. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada 

ekspresi wajah, suara, gerak isyarat, kemampuan membedakan 

berbagai macam tanda impersonal, dan kemampuan menanggapi 

secara efektif tanda tersebut dengan tindakan pragmatis tertentu. 

Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan memahami diri 

sendiri dan bertindak berdasarkan 

pemahaman tersebut. Kecerdasan ini 

meliputi kemampuan memahami diri 

secara akurat (kekuatan dan 

keterbatasan diri), kesadaran akan 

suasana hati, maksud, motivasi, 

temperamen, dan keinginan. 

Sedangkan kecerdasan naturalis 

adalah keahlian mengenali dan 

mengkategorikan spesies, baik flora 

maupun fauna, di lingkungan sekitar. 

Dengan delapan jenis kecerdasan tersebut, proses pembelajaran 

hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan 

setiap potensi kecerdasan yang dimiliki siswa tersebut berkembang 

dengan baik. Sementara itu, kecerdasan eksistensial terkait dengan 

kemampuan memaknai segala sesuatu dan mengambil pelajaran 

dari setiap peristiwa. Jenis kecerdasan ini lebih menekankan aspek 

yang tersirat ketimbang yang tersurat. Kecerdasan ini biasanya 

dimiliki oleh filosof dan ahli agama. 
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Gambar 1.2  

Keunikan Peserta Didik Dilihat dari Kecerdasan  Majemuk 

 

Dilihat secara antropologi, ilmu yang mempelajari tentang 

manusia dengan segala keunikannya, keistimewaan setiap orang 
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berbeda. Bahkan, dalam diri kita pun kualitas mencipta sangat 

dinamis. Hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman 

yang kita miliki. Semakin banyak pengetahuan dan pengalaman 

yang kita miliki kualitas mencipta kita juga berubah, meskipun tidak 

ada jaminan bahwa orang yang banyak pengetahuan dan 

pengalaman semakin dewasa dalam berpikir. Dari gambaran ini 

setidaknya kita melihat keragaman tiap orang dalam hal mencipta. 

Ketika ada sebuah fenomena dilihat oleh sepuluh orang boleh jadi 
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musik merupakan bentuk kecenderungan rasa yang kita miliki. 

Dalam hal makanan ada yang suka masakan dengan rasa manis, 

gurih, manis, asam, bahkan pahit. Dalam konteks minuman ada yang 

menyukai minuman hangat, dingin, bahkan panas. Sementara itu, 

dalam hal jenis musik ada yang menyukai genre pop (Jawa, Barat, 

dangdut), jaz, dangdut, metal, dan reliji. Kita tidak mungkin menilai 

dan menganggap pilihan rasa orang lain sebagai sesuatu hal yang 

berbeda dan salah apalagi harus disingkirkan. 

Sementara itu, aspek karsa terkait dengan cara kita 

mengekspresikan diri sesuai dengan keunikan diri kita misalnya 

melalui bahasa lisan, bahasa tubuh atau gesture atau tindakan lain. 

Sebagai ilustrasi kata atos mempunyai makna berbeda antara orang 

Jawa dan Sunda. Bagi orang Jawa atos bermakna “keras” sedangkan 

bagi orang Sunda atos berarti “sudah”. Kata cokot bagi orang Jawa 

bermakna “gigit”, sedangkan bagi orang Sunda cokot berarti “ambil”. 

Jika kita tidak saling memahami makna dari kedua kata tersebut 

maka bisa jadi akan muncul masalah hanya karena kita kurang 

menangkap keunikan dari ekspresi bahasa dari dua etnis yang 

berbeda tersebut. Bayangkan di dalam kelas kita peserta didik 

berasal dari etnis atau budaya yang berbeda, ketidakmampuan kita 

memahami keunikan cipta, rasa dan karsa mereka dapat berakibat 

pada pembelajaran yang kurang maksimal atau efektif. 

 

Gambar 1.3    

Keunikan Peserta Didik Dilihat dari Antropologi 
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B. Kebutuhan Universal Peserta Didik 

Berdasarkan gambaran keunikan peserta didik yang tampak 

dari gaya belajar dan ragam kecerdasan di atas, seharusnya setiap 

Kepala Madrasah melihat mereka secara individual atau lebih 

dikenal dengan istilah individual difference dalam ilmu psikologi. 

Karena setiap orang adalah spesial, maka cara memperlakukan 

mereka juga harus spesial sesuai dengan keunikannya tersebut. 

Menurut Living Values Education (LVE), sebuah pendekatan dalam 

pendidikan nilai yang diperkenalkan 

oleh UNESCO menjelang ulang tahun 

PBB ke-50 pada tahun 1996, ada lima 

kebutuhan dasar yang dimiliki oleh 

setiap orang termasuk peserta didik di 

madrasah, yaitu dicintai (loved), 

dipahami (understood), bernilai 

(valued), dihargai (respected), dan 

aman (safe). 

Kebutuhan pertama tiap orang 

adalah dicintai. Setiap orang 

membutuhkan cinta dan kasih sayang. Bahkan setiap manusia hadir 

di dunia karena kasih sayang dan cinta dari Allah SWT. Di antara 

indikator bahwa kita dicintai  adalah kita selalu diberi, dimaafkan 

ketika kita mempunyai kesalahan, diperhatikan, dan dilayani apa 

yang kita butuhkan. Seorang guru yang mempunyai cinta dan kasih 

sayang kepada peserta didik tentu lebih berorientasi memberikan 

yang terbaik, memaafkan kesalahan peserta didik, peduli, berbagi, 

dan melayani. 

Kebutuhan peserta didik yang kedua adalah dipahami. Kita 

merasa dipahami ketika apa yang kita rasakan dan butuhkan dilihat 

menurut ukuran kita. Ketika kita merasa lapar kita diberi makan, 

ketika kita haus diberi minum, ketika kita kedinginan diberi selimut, 

dan ketika kita sakit kita diberi obat. Dalam konteks pembelajaran, 

seorang guru perlu lebih memperhatikan keunikan tiap peserta 

didik sebagaimana telah diuraikan di atas. Bagi kelas yang peserta 

didiknya mempunyai gaya belajar beragam, maka seorang guru 

perlu lebih variasi dalam menggunakan strategi pembelajaran agar 
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materi yang diberikan mudah 

dipahami, tidak hanya ceramah saja 

namun juga diskusi, tanya jawab, 

menggunakan slide atau langsung 

mempraktikkan. 

Kebutuhan peserta didik yang 

ketiga adalah bernilai. Setiap peserta 

didik mempunyai keistimewaan 

(maziyah). Seharusnya seorang guru 

lebih melihat kelebihan yang dimiliki 

peserta didik, bukan kelemahannya. 

Sebagai ilustrasi, ketika seorang siswa mengerjakan 10 soal, 

sembilan dijawab dengan benar sedangkan yang salah satu jawaban, 

seringkali yang dilihat guru adalah satu jawaban yang salah, apalagi 

jawaban siswa tersebut sembilan salah dan satu benar. Ketika kita 

lebih melihat peristiwa dalam pembelajaran secara positif, maka 

cara kita berkata dan bertindak juga positif. Sebaliknya, ketika cara 

kita melihat peristiwa negatif, maka cara kita berkata dan bertindak 

juga tentu negatif. Kebutuhan setiap orang bernilai tentu lebih 

membutuhkan cara pandang positif ketimbang negatif. 

Kebutuhan peserta didik yang keempat adalah dihargai. 

Kebutuhan ini erat kaitannya dengan kebutuhan bernilai. Karena 

setiap diri kita penuh dengan nilai maka seharusnya lebih dihargai. 

Menghargai merupakan wujud cara pandang positif tentang segala 

sesuatu yang bernilai. Setiap orang hebat di bidangnya masing-

masing sebagaimana ragam kecerdasan yang telah diuraikan di atas. 

Seorang guru yang mampu melihat setiap peserta didik bernilai 

tentu lebih mengedepankan penghargaan kepada mereka. Bentuk 

penghargaan sangat beragam ada yang bersifat verbal maupun non-

verbal. Bentuk penghargaan verbal antara lain ungkapan “bagus, 

hebat, dahsyat, sip, oke, dan jos”. Sementara itu, bentuk 

penghargaan non-verbal dapat berupa anggukan kepala, tepuk 

tangan, eskspresi dua jempol, atau berupa hadiah materi seperti 

buku, pensil, dan piala. Yang jelas tidak ada ukuran baku tentang 

bentuk penghargaan tersebut. 
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Akhirnya, bentuk kebutuhan terakhir peserta didik adalah 

rasa aman. Di antara indikator kita mendapatkan rasa aman adalah 

dilindungi, dijaga, dirawat, dan bahkan dibela. Kebutuhan akan rasa 

aman ini tidak hanya secara fisik saja, namun juga secara psikologis 

dan sosial. Pernahkah kita mendengar peserta didik yang tidak mau 

berangkat ke sekolah karena takut bertemu dengan seseorang 

seperti teman yang mungkin membuatnya tidak aman? Perasaan 

aman ini saat ini semakin dibutuhkan peserta didik, bahkan tiap 

orang, ketika marak fenomena bullying baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Bullying secara langsung tampak dari kata-

kata atau tindakan berulang-ulang yang membuat kita tidak 

nyaman. Bullying tidak langsung marak melalui media sosial yang 

banyak digunakan saat ini. Seorang guru tentu harus mampu 

menghadirkan rasa aman kepada setiap peserta didik baik secara 

fisik, psikologis maupun sosial. 

 

Gambar 1.4 

Kebutuhan Universal Peserta Didik 
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C. Pilar Pendidikan UNESCO  

Implementasi nilai dan prinsip 

HAM dalam pendidikan hakikatnya 

sebagai upaya menerapkan pilar 

pendidikan yang dibuat oleh UNESCO 

sebagaimana ditulis oleh tim yang 

diketuai oleh Jacques Delors dalam 

laporannya yang berjudul Learning: 

The Treasure Within. Dalam laporan 

ini ada empat pilar yang perlu 

diperhatikan oleh semua praktisi 

pendidikan di mana pun yaitu learning to know, learning to do, 

learning to live together, dan learning to be. Keempat pilar ini 

sebagai upaya mengembalikan ruh pendidikan dalam konteks 

modern yang penuh dengan tantangan. Pendidikan dihadapkan 

pada dunia yang berubah dari local community ke arah a world 

society, dari social cohesion ke arah democratic participation, dan 

dari economic growth ke arah human development. 

Dihadapkan pada pendidikan yang relevan dengan 

pembangunan berkelanjutan (education for sustainable 

development, ESD), UNESCO merasa perlu menambah satu pilar lagi 

yang disebut dengan learning to transform oneself and society. 

Mengapa demikian? ESD mempunyai empat ciri. Pertama, ESD 

konsen pada semua jenjang pendidikan dan semua konteks sosial 

yaitu keluarga, sekolah, tempat kerja, dan komunitas. Kedua, ESD 

mengharuskan setiap peserta didik (pembelajar) agar memperoleh 

keterampilan, kapasitas, nilai dan pengetahuan yang diperlukan 

untuk menjamin pembangunan berkelanjutan. Ketiga, ESD 

menyiapkan warga negara yang bertanggung jawab dan 

mengembangkan semangat demokrasi dengan memberikan 

kesempatan pada setiap individu dan masyarakat untuk menikmati 

hak-hak mereka dan memenuhi tanggung jawab mereka. Keempat, 

ESD menyediakan perangkat dan materi pembelajaran esensial yang 

memungkinkan setiap individu untuk dapat bertahan hidup, 

mengembangkan kapasitas mereka, hidup dan bekerja secara 

bermartabat, berpartisipasi penuh dalam pembangunan, 
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meningkatkan kualitas hidup mereka, 

membuat keputusan yang tepat serta 

melanjutkan jenjang pendidikan 

berikutnya.  

Pilar learning to know terkait 

dengan pengetahuan, nilai dan 

keterampilan untuk menghargai dan 

mencari pengetahuan dan kearifan. 

Dalam konteks ESD pilar ini 

mendorong setiap orang untuk 

belajar untuk belajar (learn to learn), 

mempunyai semangat belajar 

sepanjang hayat, mengembangkan critical thinking, memperoleh 

perangkat pembelajarn untuk memahami dunia, dan memahami 

konsep dan isu pembangunan berkelanjutan. 

Pilar learning to do berkaitan dengan pengetahuan, nilai dan 

keterampilan untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan dan 

penciptaan kembali yang produktif. Di antara indikator dari pilar ini 

adalah menjadi aktor sekaligus pemikir, memahami dan bertindak 

dalam konteks pembangunan berkelanjutan tingkat lokal dan global, 

mendapatkan pelatihan teknis dan profesional, menerapkan 

pengetahuan yang fungsional dengan kehidupan sehari-hari, dan 

dapat bertindak secara kreatif dan bertanggung jawab di lingkungan 

tempat tinggalnya. 

Pilar learning to be berhubungan dengan pengetahuan, nilai 

dan keterampilan untuk sejahtera secara personal dan lingkup 

keluarga. Indikator dari pilar ini adalah mampu melihat diri sendiri 

sebagai aktor utama dalam menentukan sikap positif di masa depan, 

mendorong penemuan dan eksperimentasi, memiliki nilai yang 

berlaku secara universal, mengembangkan kepribadian, identitas 

diri (self-identity), pengetahuan diri (self-knowledge), dan 

pemenuhan diri (self-fulfillment), dan dapat bertindak dengan 

otonomi dan penilaian yang besar serta mempunyai tanggung jawab 

personal. 

Pilar learning to live together berkaitan dengan pengetahuan, 

nilai dan keterampilan untuk kerjasama dan perdamaian 
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internasional, antar budaya dan masyarakat. Indikator dari pilar ini 

adalah berpartisipasi dan bekerja sama dengan pihak lain dalam 

konteks masyarakat plural dan multikultural, mengembangkan 

pemahaman tentang orang lain baik dari aspek sejarah, tradisi, nilai 

dan budaya, bersikap toleran, menghargai, menerima, dan bahkan 

merayakan perbedaan dan keragaman tiap orang, merespon secara 

konstruktif terhadap keragaman budaya dan ketimpangan ekonomi 

yang ditemukan di dunia, dan mampu mengatasi berbagai situasi 

yang penuh ketegangan, pengucilan, konflik, kekerasan, dan 

terorisme. 

Akhirnya, pilar learning to transform oneself and society 

terkait dengan pengetahuan, nilai dan keterampilan 

mentransformasi sikap dan gaya hidup. Indikator dari pilar ini 

adalah bekerja ke arah masyarakat yang gender-neutral dan non-

diskriminatif, mengembangkan kemampuan dan kemauan untuk 

mengintegrasikan gaya hidup berkelanjutan untuk diri sendiri dan 

orang lain, mengembangkan perilaku dan praktik yang 

meminimalisir kerusakan ekologi di sekitar kita, menghargai bumi 

dan kehidupan di semua aspek keragaman, melakukan tindakan 

untuk mencapai solidaritas sosial, dan mengembangkan demokrasi 

menuju masyarakat damai. 

Kelima pilar dalam pendidikan untuk pembangunan 

berkelanjutan (ESD) di atas perlu 

dijadikan sebagai kesadaran bagi 

Kepala Madrasah dalam merumuskan 

kebijakannya, sebab bagaimanapun 

pendidikan di madrasah bagian dari 

masyarakat dunia yang ikut 

bertanggung jawab menjadikan dunia 

lebih baik. Semangat dan tradisi 

madrasah dapat dijadikan pijakan 

untuk mengintegrasikan nilai-nilai 

agama [Islam] yang mendukung 

terwujudnya dunia yang lebih damai 

dan demokratis untuk mencetak 

khalifah Allah di muka bumi. Ciri 
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khalifah menurut al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 30 adalah tidak 

membuat kerusakan dan menumpahkan darah, berarti 

melestarikan alam dan membangun harmoni sosial.  

Lima pilar pendidikan menurut UNESCO di atas sangat relevan 

dengan nilai-nilai HAM yang akan dilaksanakan madrasah. Kelima 

pilar tersebut seharusnya menjadi kesadaran dan perspektif Kepala 

Madrasah yang akan dijabarkan pada level kebijakan. Hal ini tentu 

sangat tergantung pada kualitas Kepala Madrasah. Panduan ini 

menjadi salah satu bacaan yang mengingatkan kembali Kepala 

Madrasah untuk mengembalikan ruh pendidikan melalui lima pilar 

universal pendidikan tersebut. 

 

Gambar 1.5 

Lima Pilar Pendidikan Menurut UNESCO 
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dengan membaca, mendengar, menulis, melakukan dan 

menyampaikan hal-hal yang positif kepada mereka melalui 

pembelajaran. Di sisi lain, Kepala Madrasah perlu menjauhkan atau 

menjaga mereka dari hal-hal yang bersifat negatif. 

Sementara itu, menjaga 

keturunan artinya pendidikan harus 

mampu menjaga generasi dengan 

membiasakan karakter positif kepada 

mereka. Sebagai bentuk menjaga 

keturunan adalah memberikan 

perlakuan secara positif dan 

mengoptimalkan semua potensi yang 

dimiliki. Menjaga keturunan bisa juga 

berupa menjaga kesehatan baik 

kesehatan jasmani, mental, rohani dan 

sosial. Menjaga dan membiasakan komunikasi positif dalam 

pembelajaran juga bagian dari menjaga keturunan melalui 

pendidikan. Kita diingatkan oleh Allah SWT dalam QS al-Nisa ayat 9 

yang kurang lebih berisi peringatan pentingnya meninggalkan 

keturunan atau generasi yang kuat, artinya generasi yang 

berkarakter positif. 

Dalam konteks HAM ada tiga hal yang perlu kita lakukan untuk 

memenuhi kebutuhan setiap peserta didik, yaitu menjaga (respect), 

melindungi (protect), dan memenuhi (fulfill). Menjaga artinya 

mempertahankan dan mengaktualisasikan potensi peserta didik. 

Menurut Kuntowijoyo, menjaga berarti humanizing (humanisasi), 

yaitu memanusiakan manusia, bahwa tiap orang adalah sempurna, 

tugas pendidikan adalah menjaga kesempurnaan sebagai manusia 

tersebut. Kesempurnaan tentu tidak dilihat secara fisik semata, 

namun lebih pada kualitas jiwa. Bahkan jiwa lebih penting daripada 

materi. 

Coba kita ingat dan renungkan salah satu lirik lagu Indonesia 

Raya, “Bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia 

Raya”. Kutipan salah satu lirik lagu ini lebih mengedepankan jiwa 

(soul) ketimbang badan (body) untuk membangun bangsa ini. Untuk 

memperbaiki kondisi bangsa Indonesia harus dimulai dari 
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membangun jiwa seluruh warganya. Cara terbaik untuk 

memperbaiki jiwa adalah melalui pendidikan. Menurut Denise 

Lawrence dalam karyanya Values in Education and Spirituality, 

sebagaimana ditulis oleh Muqowim, ada lima kualitas jiwa manusia 

yang jika dihidupkan terus akan membuat dunia lebih baik. Tugas 

kita adalah menghidupkan kualitas tersebut sebab hakikatnya nilai-

nilai ini sudah embedded dalam diri tiap orang. Kualitas jiwa yang 

dimaksud adalah damai (peace), cinta (love), bahagia (happy), 

kuat (power) dan murni (pure).  

 

Gambar 1.6  

Lima Kualitas Jiwa yang Embedded dalam Diri Manusia 

Kualitas jiwa yang pertama yakni damai. Indikator diri yang 

damai antara lain merasa nyaman, tenteram, seimbang, tenang, 

mindful dan ikhlas. Agaknya tanda-tanda ini sudah jarang kita miliki. 

Hal ini antara lain dapat kita lihat dari cara kita menghadapi realitas 

hidup yang sering was-was, galau, konflik batin, tidak fokus, dan 

modus. Akibatnya kita berupaya mencari suasana damai dengan 

beragam aktifitas seperti berwisata ruhani dan kembali ke alam 

yang seringkali menghabiskan banyak materi untuk dapat 

Lima 

Kualitas 

Jiwa

Damai 

(Peace)

Cinta 
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Bahagia 

(Happy)

Kuat 
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mewujudkan kedamaian tersebut. Berbagai program didesain untuk 

menuju jiwa damai seperti pelatihan pendidikan perdamaian. 

Kualitas jiwa kedua yakni cinta, hal ini juga perlu kita lihat 

dalam diri kita apakah masih ada ataukah sudah hilang. Cinta yang 

dimaksud adalah “pleasure in giving”, senang memberi. Sejauh ini 

kita lebih banyak berorientasi senang mendapatkan (getting) dan 

memiliki (having), bukan senang memberi (giving). Di antara 

kualitas cinta ini adalah melayani (serving), mengasuh (fostering), 

memberi (giving), peduli (caring), memaafkan (forgiving), dan 

melindungi (protecting). Banyak di 

antara kita yang mengaku cinta tapi 

hakikatnya cinta bersyarat 

(conditional love) sebab melakukan 

sesuatu karena modus tertentu (vested 

interest). Sebuah renungan menarik 

berasal dari salah satu Presiden 

Amerika Serikat, jangan tanya tentang 

apa yang sudah diberikan negara 

kepadamu, namun tanyakan pada 

dirimu sendiri tentang apa yang sudah engkau berikan kepada 

negara. Renungan ini menyadarkan kita tentang pentingnya 

mengedepankan memberi ketimbang mendapatkan. Dalam konteks 

pendidikan, sebagai pendidik, apa prestasi yang sudah kita berikan 

untuk memperbaiki pendidikan, bukan apa yang sudah saya peroleh 

dari profesi ini. 

Kualitas jiwa ketiga adalah bahagia. Ketika kita bahagia semua 

kegiatan menjadi ringan dilakukan. Bayangkan ketika kita bersama 

dengan orang yang sangat kita sayangi, bersamanya dalam waktu 

seminggu terasa baru sehari. Sebaliknya, bersama orang yang tidak 

kita sukai, ketika bersamanya dalam waktu satu jam terasa seperti 

setahun. Begitulah bedanya suasana hati yang bahagia dengan tidak 

bahagia. Di antara indikator lain perasaan bahagia adalah ketika kita 

penuh emosi positif (positive emotion), hidup penuh makna 

(meaningful life), terlibat lahir batin dalam setiap kegiatan (body-

mind-soul engagement), dan membangun hubungan yang positif 

(positive relationship). Sebaliknya, ketika kita tidak sedang bahagia 
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hidup terasa hampa, malas, sedih, cemas, dan takut. Banyak cara kita 

lakukan untuk meraih kebahagiaan, dan yang sering kita lakukan 

adalah mengaitkan kebahagiaan dengan kepemilikan suatu materi. 

Padahal, untuk bisa bahagia kita tidak harus mempunyai sesuatu 

yang bersifat material sebab bahagia ada di dalam jiwa kita masing-

masing. Proses pendidikan seharusnya membahagiakan setiap 

peserta didik dan pendidiknya. Bukankah Rasulullah pernah 

bersabda, “basysyiru wala tunaffiru”, gembirakanlah jangan 

menakut-nakuti peserta didik. 

Sementara itu, ketika kita merasa tidak berdaya, pesimis, dan 

hopeless sebenarnya kita sedang tidak mempunyai kualitas jiwa 

yang keempat yaitu kuat (powerful), bahwa jiwa kita hakikatnya 

penuh kekuatan. Hanya saja, kualitas jiwa ini berkurang atau bahkan 

hilang karena perlakuan sekitar terhadap kita atau respons kita 

terhadap realitas. Orang yang jiwanya penuh kekuatan seharusnya 

yakin, optimis, antusias, enerjik, dan selalu aktif. Jiwa penuh 

kekuatan antara lain ditandai oleh yakin dalam melangkah, punya 

rencana dan terarah. Bayangkan ketika 

hidup tanpa kualitas jiwa keempat ini, 

maka kita kalah sebelum bertanding, 

mudah loyo, dan terombang-ambing 

oleh realitas sekitarnya. 

Akhirnya, kualitas jiwa kelima 

adalah murni (pure). Ketika masih bayi 

kita sering disebut sebagai wajah tanpa 

dosa dan noda (innocent). Mengapa kita 

disebut demikian? Sebab, kita belum 

punya kepentingan dan modus, 

sehingga melakukan apa pun tanpa 

modus kecuali kebaikan. Seiring dengan bertambahnya usia kita 

sudah menjadi makhluk penuh pertimbangan dan modus dalam 

melangkah. Modus yang dimaksud lebih banyak karena materi 

bukan jiwa. Akibatnya, kita ibarat robot yang berjalan secara 

mekanik. Kita melangkah hanya karena faktor di luar diri kita, bukan 

karena jiwa murni kita. Di antara indikator lain dari jiwa murni 

adalah kita tidak memihak, alami, otentik, sejati, dan orisinil. 
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Banyaknya modus dalam aktifitas kita menjadikan kegiatan tersebut 

terasa hanya basa-basi dan berorientasi jangka pendek.  

Pemahaman yang cukup tentang 

kualitas jiwa di atas perlu kita miliki 

ketika kita bergerak atau menekuni 

dunia pendidikan. Sebab, berbicara 

pendidikan akan misleading tanpa 

mengaitkan dengan jiwa. Pendidikan 

hanya ibarat langkah atau proses tanpa 

isi yang tidak berkualitas. Pendidikan 

tanpa menggarap jiwa sama dengan 

pendidikan tanpa spirit atau ruh. Hal ini 

antara lain tampak dari banyaknya orang mengenyam pendidikan 

tinggi bahkan sampai jenjang tertinggi yakni Doktor, namun tetap 

saja menjadi orang bermasalah sebab selama proses pendidikan 

yang ditekankan bukan menggarap jiwa (transfer of value and soul) 

tapi hanya mengisi otak (transfer of knowledge). Kita mungkin sering 

melihat orang pinter tapi suka minteri orang lain. Banyak ahli hukum 

tapi senang memainkan dan bahkan merusak hukum itu sendiri. 

Banyak ahli ekonomi yang justru merusak sistem ekonomi dan 

membuat negara bangkrut. Jangan sampai orang yang mengerti 

pendidikan tapi justru yang malah merusak pendidikan. Kalau hal 

ini terjadi bisa dipastikan pengetahuan tentang pendidikan hanya di 

otak saja tapi tidak pernah masuk di jiwa. 

Berdasarkan narasi di atas, tugas pendidikan adalah 

menghargai kualitas jiwa dengan cara merawat dan 

menghidupkannya dalam proses pembelajaran. Untuk menghargai 

semua potensi di atas tentu tidaklah mudah, sebab banyak 

tantangan yang muncul. Karena itu, salah satu cara membentengi 

diri peserta dari berbagai pengaruh negatif adalah dengan 

memberikan perlindungan (protect). Menjaga dalam konteks ini 

berarti melindungi peserta didik dari berbagai hal yang dapat 

menghilangkan semua keunikan dan keistimewaan di atas. Dalam 

perspektif Kuntowijoyo, protect bararti membebaskan (liberating) 

diri dari hal yang memberikan pengaruh negatif. 
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Menurut Lawrence, ada lima hal yang dapat menyebabkan 

hilangnya potensi positif yang dimiliki setiap peserta didik, yaitu 

egois, arogansi, kemarahan, kelekatan pada materi, dan nafsu. Lima 

hal ini lebih menekankan pada aspek material. Egois, misalnya, 

merupakan bentuk kecenderungan bahwa ada hal (materi) yang kita 

miliki dan menganggap orang lain tidak ada. Arogansi merupakan 

bentuk menganggap orang lain secara endah dan di bawah kita. 

Kemarahan lebih bermakna adanya kepentingan kita yang 

terganggu oleh kepentingan orang lain atau milik kita diambil oleh 

orang lain. Sementara itu, nafsu lebih bermakna kita cenderung 

menuruti hawa nafsu tanpa mampu mengontrolnya. 

Selain menghargai, melindungi, tugas pendidikan adalah 

memenuhi hak tiap peserta didik. Memenuhi artinya secara aktif 

melakukan tindakan yang dapat memberikan kebutuhan tiap 

peserta didik sesuai dengan keunikan dan keistimewaan mereka. 

Memenuhi hak di sini tidak dalam arti fisikal semata namun juga 

secara mental-psikologis dan sosial. Yang paling tampak memang 

secara material seperti menyediakan fasilitas yang diperlukan tiap 

peserta didik, namun memenuhi rasa aman yang bersifat psikologis 

juga bagian dari pemenuhan kebutuhan peserta didik. 

Gambar 1.6 

Kebutuhan yang Dipenuhi Kepada Peserta Didik  

dalam Konteks HAM 

Kebutuhan yang Harus Dipenuhi kepada Peserta Didik

Memenuhi 
(Fulfill)

Melindungi 
(Protect)

Menjaga 
(Respect)
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Di antara prinsip dalam HAM 

antara lain dikenal dengan istilah 

PANEL, yaitu participation, 

accountability, non-discrimination, 

empowerment, dan linkage to the 

human rights principles. Prinsip 

pertama adalah adanya partisipasi 

(participation), artinya setiap orang 

terlibat atau dilibatkan dalam 

aktifitas. Dalam konteks pembuatan 

kebijakan, prinsip ini terjadi ketika 

seorang Kepala Madrasah mampu 

melibatkan dan membangkitkan partisipasi aktif semua komponen 

di madrasah seperti guru, tenaga kependidikan, komite madrasah 

dan orangtua, serta peserta didik sebelum membuat kebijakan baru. 

Untuk dapat menghidupkan partisipasi ini seorang Kepala 

Madrasah perlu lebih memahami setiap keunikan peserta didik 

sebagaimana diuraikan di atas. Partisipasi merupakan bentuk 

penghargaan terhadap setiap keunikan  mereka. Dalam konteks 

pembuatan kebijakan semua komponen kebijakan seharusnya 

didasarkan pada nilai-nilai HAM. 

Prinsip akuntabilitas (accountability) artinya adanya bentuk 

pertanggungjawaban dari sebuah tindakan. Setiap tindakan 

mempunyai maksud dan konsekuensi. Akuntabel dapat juga 

diartikan sebagai bentuk bertanggung jawab dan punya integritas. 

Dalam konteks pembuatan kebijakan, setiap tindakan yang dibuat 

seorang kepala madrasah seharusnya lebih berbasiskan nilai HAM 

yang tidak lain mengacu pada kebutuhan dasar peserta didik agar 

langkah untuk mewujudkan nilai tujuan tersebut juga lebih terarah 

dan jelas, dan cara melihat keberhasilan kebijakan juga lebih jelas 

dan terukur sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan. Kebijakan 

tidak boleh dibuat asal-asalan dan menuruti mood Kepala Madrasah. 

Bentuk pertanggungjawaban ini antara lain tampak dari dampak 

dari kebijakan yang jelas memihak pada kepentingan peserta didik 
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dan dikomunikasikan kepada semua stakeholder pendidikan seperti 

orangtua dan masyarakat. 

Prinsip ketiga dalam pendidikan berbasis HAM adalah non-

diskriminatif (non-discrimination). Setiap orang harus 

diperlakukan secara sama sesuai dengan keunikannya terlebih 

peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus. Seorang peserta 

didik yang mempunyai gaya belajar auditori tidak bsa diperlakukan 

secara visual, sebab hal ini justru tindakan diskriminatif. Dalam 

konteks pembuatan kebijakan, seorang Kepala Madrasah perlu lebih 

menekankan pada kebutuhan setiap peserta didik. Tindakan Kepala 

Madrasah tidak boleh pilih kasih berdasarkan kepentingan tertentu 

seperti kelas sosial, jenis kecerdasan, gaya belajar, status ekonomi, 

afiliasi politik, keunikan budaya, jenis kelamin, etnis, dan agama. 

Dalam konteks madrasah, keragaman pemahaman agama Islam 

secara internal perlu mendapatkan perhatian sebab hal ini tidak 

lepas dari latar belakang keluarga dan masyarakat mereka. Kepala 

Madrasah perlu membangun sikap menghargai terhadap 

keragaman dalam konteks kebhinnekaan di Indonesia. 

Prinsip keempat adalah pemberdayaan (empowerment). 

Pemberdayaan yang dimaksud lebih mengarah pada upaya 

memaksimalkan semua potensi unik yang dimiliki oleh peserta 

didik. Empowerment yang berasal dari kata power, bermakna 

pendidikan yang harus didesain untuk lebih menguatkan potensi 

menuju tujuan hidup mereka masing-masing. Tugas seorang Kepala 

Madrasah adalah mendengar, 

memetakan, memotivasi dan 

memfasilitasi peserta didik agar 

potensi yang mereka miliki tumbuh 

dan berkembang. Tindakan 

membuat kebijakan harus 

menumbuhkan optimisme peserta 

didik, berpikir masa depan dan 

berorientasi pada solusi dan menuju 

perubahan, bukan berbasis masalah 

atau masa lalu. 
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Sementara itu, prinsip terakhir dalam pendidikan berbasis 

HAM adalah keterikatan pada prinsip-prinsip HAM seperti 

menghargai, melindungi dan memenuhi kebutuhan setiap peserta 

didik (linkage to the human rights values). Inti pendidikan 

hakikatnya adalah memanusiakan manusia. The heart of education is 

education of the heart and from the heart. Inti pendidikan adalah 

pendidikan hati dan dari hati. Orientasi pendidikan seharusnya 

bukan hanya transfer of knowledge semata, namun juga harus 

transfer of values, transfer nilai. Karena itu, tugas pokok Kepala 

Madrasah lebih menitikberatkan misi pendidikan yang harus 

dilakukan oleh setiap guru yakni bukan teaching (mengajar), namun 

harus touching (menyentuh), yaitu menyentuh hati. 

 

Gambar 1.7 

Prinsip-Prinsip HAM dalam Pendidikan 

 

E. Kepala Madrasah sebagai Duty Bearer 

Dalam konteks HAM dalam pendidikan relasi antara peserta 

didik dan Kepala Madrasah adalah yang pertama sebagai pihak yang 

mempunyai hak dalam pendidikan sedangkan yang kedua sebagai 

pihak yang memenuhi kebutuhan peserta didik yaitu menghargai, 

melindungi dan memenuhi kebutuhan mereka. Dalam hal ini peserta 
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didik sebagai rights holder, sedangkan Kepala Madrasah sebagai 

duty bearer. Sebagai pemegang hak, peserta didik seharusnya 

mendapatkan perlakuan yang layak dari Kepala Madrasah melalui 

kebijakan sehingga mereka menjadi individu bermartabat. 

 

Gambar 1.8 

Skema Peran Rights Holder dan Duty Bearer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berbeda dengan guru yang lebih fokus pada konteks 

pembelajaran, lingkup Kepala Madrasah dalam hal implementasi 

nilai-nilai HAM fokus pada penyediaan kebijakan tingkat sekolah 

yang memungkinkan peserta didik tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan kunikan dan keistimewaannya. Dalam membuat kebijakan 

Kepala Madrasah seharusnya menjadikan peserta didik sebagai 

subyek utama yang diberikan perlakuan, apa pun jenis kebijakan 

yang dibuat di madrasah tersebut seperti kurikulum, pendidik dan 

tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan, manajemen, 

dan hubungan masyarakat. Karena itu, seorang Kepala Madrasah 
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perlu memahami kebutuhan dan keunikan peserta didik tersebut 

dan nilai-nilai serta prinsip dari HAM itu sendiri. 

Semua Kepala Madrasah, baik madrasah negeri negeri maupun 

madrasah swasta mempunyai tanggung jawab yang sama dalam 

melaksanakan proses pendidikan yang mengacu pada nilai dan 

prinsip HAM meskipun konteksnya agak sedikit berbeda. Perbedaan 

ini lebih terletak pada dukungan negara terhadap madrasah negeri 

yang dilakukan secara langsung sedangkan madrasah swasta lebih 

banyak diserahkan kepada pihak swasta khususnya yayasan. Ini 

bukan berarti yang seharusnya memahami dan menerapkan nilai-

nilai HAM dalam pendidikan hanya Kepala Madrasah di madrasah 

negeri saja sedangkan madrasah swasta tidak perlu. Keduanya 

seharusnya membuat kebijakan yang lebih berpihak pada 

kebutuhan dan kepentingan peserta didik. 

Untuk dapat menjalankan tugas sebagai duty-bearer, Kepala 

Madrasah perlu memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip HAM 

dalam pendidikan, filosofi peserta didik, dan hakikat pendidikan. 

Sebab, paradigma inilah yang akan 

diturunkan Kepala Madrasah pada 

level kebijakan yang lebih konkret 

khususnya dalam bentuk rencana 

strategis, budaya sekolah, program 

kerja, personel yang akan 

bertanggung jawab sampai 

anggaran yang diperlukan. Berbagai 

kebijakan yang dibuat oleh Kepala 

Madrasah inilah yang akan 

diturunkan oleh guru melalui 

program pembelajaran yang lebih 

spesifik. 
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Rasulullah bersabda: “Berbicaralah kamu 

sekaian [pendidik] dengan suatu kaum 

[peserta didik] sesuai dengan kadar 

kemampuannya [keunikannya]” 
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ada bagian ini kita akan 

membahas proses 

pembuatan kebijakan di 

madrasah yang berbasis nilai-nilai 

HAM. Nilai dan prinsip HAM harus 

menjadi kesadaran Kepala 

Madrasah dalam membuat 

kebijakan, sebab tanpa kesadaran 

tersebut HAM hanya sebatas 

pengetahuan kognitif yang belum 

tentu dilaksanakan. Karena itu, 

panduan ini lebih menekankan 
pada pembuatan kebijakan 

berbasis nilai HAM ketimbang 

pembuatan kebijakan untuk 

mengetahui tentang konsep atau 

wacana tentang HAM di madrasah. Untuk membuat kebijakan berbasis 

HAM, Kepala Madrasah perlu mempunyai kompetensi yang relevan 

dengan nilai dan prinsip HAM. Dalam hal ini, nilai dan prinsip tersebut 

hakikatnya selaras dengan filosofi peserta didik, pendidikan dan 

pembelajaran. karena itu, pembuatan kebijakan berbasis nilai HAM 

sebenarnya mengembalikan ruh pendidikan, bahwa “the heart of 

education is education of the heart and from the heart”. Inti pendidikan 

adalah pendidikan hati dan dari hati.   

 

A. Pembuatan Kebijakan Berbasis Nilai-nilai Hak Asasi Manusia 

(Human Rights [Values]-Based Policy Making) 

Ketika membuat sebuah kebijakan, seharusnya seorang 

Kepala Madrasah mendasarkan diri pada nilai-nilai yang akan 

diwujudkan di lembaganya. Mengapa hal ini penting? Kebijakan 

hakikatnya merupakan langkah atau cara untuk mencapai visi yang 

akan diraih. Visi ini digali dari nilai-nilai inti (core values) yang akan 

menjadi ruh di lembaga pendidikan. Jika nilai ini tidak dijadikan 

pegangan dalam proses pembuatan kebijakan, maka arah kebijakan 

tersebut tidak mempunyai tujuan yang jelas atau asal jalan semata. 

Karena itu, seorang Kepala Madrasah seharusnya “sadar nilai” 

ketika membuat kebijakan. Dalam konteks panduan ini, seorang 

P 
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Kepala Madrasah perlu mempunyai kesadaran nilai atau prinsip 

yang terkandung dalam HAM untuk mewujudkan madrasah ramah 

HAM. 

Kesadaran akan nilai dan prinsip HAM yang dimiliki Kepala 

Madrasah akan menentukan arah perubahan lembaga pendidikan 

Islam ini sebagai tempat yang ramah terhadap anak. Mengapa? Nilai 

HAM dalam pendidikan pada hakikatnya ingin mengembalikan ruh 

pendidikan yang lebih menjadikan peserta didik sebagai subyek 

utama pendidikan dengan segama potensi dan keistimewaannya 

sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya. Panduan ini 

sebagai salah satu upaya mengembalikan ruh pendidikan di 

madrasah yang lebih menghargai, melindungi dan memenuhi 

kebutuhan dasar peserta didik. 

Menurut C. Rosado, paling tidak ada lima langkah yang harus 

kita lakukan jika kita mau membuat perubahan di madrasah. Lima 

langkah tersebut dikenal dengan 5P, yaitu paradigm, policy, 

program, personnel, dan practice. Dari kelima hal tersebut yang 

paling menentukan adalah paradigm, sedangkan empat berikutnya 

merupakan konsekuensi 

dari yang pertama. Semakin 

jelas paradigma kita 

tentang pendidikan 

berbasis HAM semakin jelas 

penjabaran empat hal 

selanjutnya. Semua 

kebijakan pendidikan 

berbasis HAM seharusnya 

bertolak dari paradigma 

tentang nilai dan prinsip 

HAM, sebab pada 

hakikatnya praktik pendidikan tidak dapat dilepaskan dari 

pemahaman pelakunya tentang makna HAM dalam pendidikan. Di 

antara aspek kebijakan tersebut adalah kurikulum, pendidikan dan 

tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, peserta 

didik, dan hubungan masyarakat.   
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Gambar 2.1 

Lima Langkah Membuat Perubahan di Madrasah 

 

Kebijakan berbasis nilai HAM tersebut dijabarkan lebih rinci 

melalui program lebih rinci yang dibuat oleh komponen di 

bawahnya seperti pendidikan dan tenaga kependidikan di 

madrasah. Semua komponen tersebut seharusnya mempunyai satu 

paradigma dengan Kepala Madrasah, sebab tidak adanya kesatuan 

persepsi tentang pendidikan berbasis HAM akan menyebabkan 

kebijakan yang telah dibuat oleh Kepala Madrasah tidak dapat 

diimplementasikan. Karena itu, SDM (personnel) perlu disiapkan.  

Semua arah kebijakan yang dibuat oleh Kepala Madrasah 

dibuat untuk kepentingan peserta didik yang menjadi subyek utama 

pendidikan. Ada empat A (4-A) yang perlu diperhatikan oleh Kepala 

Madrasah ketika membuat kebijakan, yaitu availability, 

accessability, acceptability, dan adaptability. Availability artinya 

Practice/Praktek

Personel/SDM

Program/Prog
ram

Policy/ 
Kebijakan

Paradigm/Parad
igma 
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melalui kebijakan Kepala Madrasah, madrasah perlu memenuhi 

atau menyediakan hal yang dibutuhkan oleh peserta didik, seperti 

sumber belajar, ruang belajar, dan 

ruang bermain. Accessability 

artinya Kepala Madrasah 

menyediakan semua kebutuhan 

pendidikan yang mudah dijangkau 

atau diakses oleh peserta didik. 

Pengertian akses di sini sebenarnya 

bukan hanya dalam pengertian 

dimensi fisik seperti sarana namun 

juga jenis layanan yang mudah 

diakses oleh mereka. 

Hal ketiga yang perlu 

diperhatikan oleh Kepala Madrasah 

adalah acceptability, yaitu 

kebijakan yang dapat diterima oleh peserta 

didik. Pengertian dapat diterima di sini dapat diartikan sebagai 

pemenuhan kebutuhan peserta didik yang mempunyai banyak 

keunikan. Semua peserta didik seharusnya dilayani semua 

keunikannya secara personal. Secara teknis tentu hal ini dapat 

dibicarakan persama, namun komitmen yang tinggi sangat 

diperlukan oleh pembuat kebijakan, yakni Kepala Madrasah. 

Sementara itu, yang terakhir adalah adaptability, artinya apa yang 

dilakukan oleh madrasah melalui kebijakan Kepala Madrasah dapat 

disesuaikan dengan kondisi tiap peserta didik (adaptability). 

Sebagai sebuah ilustrasi, madrasah yang di dalamnya ada peserta 

didik tunanetra ketika mendesain kurikulum seharusnya sesuai 

dengan kebutuhan tunanetra. Kepala Madrasah perlu membuat 

rambu-rambu tentang metode pembelajaran yang mengakomodasi 

kebutuhan mereka. Penilaian pendidikan juga harus mengecek 

keberhasilan memenuhi kebutuhan mereka, guru dan tenaga 

kependidikan harus mempunyai mindset yang sama tentang 

tunanetra.  
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Gambar 2.2 

Bahan Pertimbangan untuk Menyusun dan Membuat 

Kebijakan Di Madrasah 

 

Semua kebijakan di madrasah tidak akan mendasarkan diri 

pada nilai dan prinsip HAM jika tidak dibuat oleh Kepala Madrasah 

yang kompeten. Karena itu, paradigma Kepala Madrasah perlu 

mendapatkan perhatian, sebab berjalan tidaknya sebuah perubahan 

sangat dipengaruhi oleh mindset Kepala Madrasah itu sendiri.  

 

B. Kompetensi Kepala Madrasah 

Kita akan mengingatkan kembali tentang kompetensi yang 

seharusnya dimiliki oleh Kepala Madrasah. Paling tidak ada lima 

kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang Kepala Madrasah, yaitu 

manajerial, supervisi, kewirausahaan, kepribadian dan sosial. Dalam 

panduan ini semua jenis kompetensi ini kita kaitkan dengan nilai 

dan prinsip HAM. Kualitas kepemimpinan Kepala Madrasah 

memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap keberhasilan 

pendidikan berbasis HAM di madrasah. Sebagai pemimpin lembaga 

pendidikan, kedudukan utama seorang Kepala Madrasah adalah 

Availability/ 
Ketersediaan

Accessability/ 
Keterjangkauan

Acceptability/ 
Keberterimaan

Adaptability/ 
Kebersesuaian
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sebagai manager dan sekaligus 

administrator. Sebagai pemimpin 

dalam keberhasilan proses 

belajar-mengajar (instructional 

leaders), peran utama Kepala 

Madrasah adalah sebagai 

educator dan supervisor. 

Mengingat tugas dan peran 

Kepala Madrasah yang tidak 

ringan dan tidak sedikit, maka 

sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Pendidikan Nasional 

Nomor 13 tahun 2017 tentang 

Standar Kepala 

Sekolah/Madrasah, Kepala Madrasah harus mempunyai 5 (lima) 

kompetensi yang harus dikuasai.  

1. Kompetensi Manajerial 

Kompetensi manajerial terkait dengan kemampuan seorang 

Kepala Madrasah dalam mengelola semua bidang yang menjadi 

tanggung jawabnya mulai dari perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan 

pengawasan (controlling). Dikaitkan dengan nilai dan prinsip 

HAM kompetensi manajerial sekaligus indikator yang perlu 

dimiliki oleh Kepala Madrasah antara lain tampak dalam bagan di 

bawah ini. 

Tabel 2.1 

Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah 

No Kompetensi Indikator 

1 Menyusun 

perencanaan 

madrasah untuk 

berbagai tingkat 

perencanaan 

a. Merumuskan visi madrasah yang 

peka dengan nilai dan prinsip HAM 

b. Membedakan rumusan visi dan 

misi yang berbasis nilai-nilai HAM 

dengan yang tidak berbasis HAM 

c. Merumuskan misi madrasah 

berbasis nilai-nilai HAM 
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d. Membedakan rumusan misi dan 

tujuan madrasah berbasis nilai-

nilai HAM dengan yang tidak 

berbasiskan nilai-nilai HAM 

e. Merumuskan tujuan madrasah 

berbasis nilai-nilai HAM 

f. Membedakan rumusan visi dan 

tujuan madrasah yang berbasis 

nilai-nilai HAM dengan yang tidak 

berbasis nilai-nilai HAM 

g. Menyusun rencana kerja madrasah 

berbasis nilai-nilai HAM 

h. Menyusun perencanaan evaluasi 

program madrasah berbasis nilai-

nilai HAM 

i. Mengarahkan perencanaan 

evaluasi program berbasis nilai-

nilai HAM 

2 Memimpin 

madrasah dalam 

rangka 

pendayagunaan 

sumber daya 

secara optimal 

a. Menganalisis kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman 

madrasah yang sesuai dengan nilai 

dan prinsip HAM 

b. Memaksimalkan sumber daya 

madrasah dalam perencanaan dan 

pelaksanaan program pendidikan 

berbasis nilai-nilai HAM 

3 Menciptakan 

budaya dan iklim 

madrasah yang 

kondusif dan 

inovatif bagi 

pembelajaran 

peserta didik 

a. Mengaitkan budaya madrasah 

dengan pembelajaran yang 

interaktif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif 

b. Mengarahkan tumbuhnya iklim 

yang memotivasi timbulnya 

prakarsa, kreativitas dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, 
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minat dan perkembangan 

psikologis peserta didik 

c. Mencerahkan peserta didik untuk 

berkompetisi secara sehat dalam 

meningkatkan prestasi belajar 

3 Mengelola 

pendidik dan 

tenaga 

kependidikan 

dalam rangka 

pendayagunaan 

sumber daya 

manusia secara 

optimal 

a. Menganalisis kebutuhan pendidik 

dan tenaga kependidikan yang 

mempunyai paradigma HAM 

b. Menugaskan pendidik dan tenaga 

kependidikan sesuai dengan 

kompetensi yang dimiliki  

c. Melatih pendidik dan tenaga 

kependidikan dalam peningkatan 

keprofesian berkelanjutan 

terutama berdasarkan nilai-nilai 

HAM 

d. Menerapkan prinsip penghargaan 

dan pembinaan untuk 

meningkatkan motivasi kerja 

pendidik dan tenaga kependidikan  

5 Mengelola sarana 

dan prasarana 

madrasah dalam 

rangka 

pendayagunaan 

secara optimal 

a. Menganalisis kebutuhan sarana  

prasarana yang sesuai dengan nilai 

dan prinsip HAM 

b. Menganalisis kebijakan program 

tertulis mengenai pengelolaan 

sarana prasarana 

c. Memaksimalkan penggunaan 

sarana prasarana yang ada di 

lingkungan madrasah 

d. Memaksimalkan pemeliharaan 

dan pendayagunaan sarana 

prasarana dengan memperhatikan 

kesehatan dan keamanan 

lingkungan 
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6 Mengelola 

peserta didik 

dalam rangka 

penerimaan 

peserta didik 

baru,  

penempatan, dan 

pengembangan 

kapasitas peserta 

didik 

a. Menyeleksi peserta didik baru 

(PPDB) dengan 

mempertimbangkan nilai dan 

prinsip HAM 

b. Melaksanakan PPDB secara 

objektif, transparan, akuntabel, 

dan tidak diskriminatif 

c. Melaksanakan orientasi peserta 

didik baru bersifat akademik dan 

pengenalan lingkungan tanpa 

kekerasan 

d. Mengarahkan peserta didik sesuai 

kompetensi, bakat, dan minat 

7 Mengelola 

keuangan 

madrasah sesuai 

dengan prinsip 

pengelolaan yang 

akuntabel, 

transparan, dan 

efisien 

a. Menyusun Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Madrasah (RKAS) yang 

mendukung impleementasi nilai 

dan prinsip HAM 

b. Melaksanakan pengelolaan 

keuangan madrasah secara 

transparan dan akuntabel 

c. Mengevaluasi RKAS dengan baik 

8 Mengelola 

ketatausahaan 

madrasah dalam 

mendukung 

pencapaian 

tujuan madrasah  

a. Membuat daftar urut kepangkatan 

pegawai 

b. Menerapkan pelayanan 

operasional standar 

ketatausahaan madrasah yang 

berbasiskan nilai dan prinsip HAM 

9 Melakukan 

monitoring, 

mengevaluasi, 

dan pelaporan 

pelaksanaan 

program kegiatan 

madrasah dengan 

prosedur yang 

a. Menganalisis kinerja madrasah 

melalui Evaluasi Diri Madrasah 

yang berbasis nilai dan prinsip 

HAM 

b. Melaksanakan tindak lanjut hasil 

monitoring dan evaluasi program 

madrasah menuju madrasah 

ramah HAM 
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tepat, serta 

merencanakan 

tindak lanjutnya.  

 

2. Kompetensi Supervisi 

Kompetensi ini lebih terkait dengan kemampuan Kepala 

Madrasah dalam melakukan pengawasan atau pengendalian 

sekaligus mengarahkan kembali implementasi kebijakan yang 

telah direncanakan agar sesuai dengan relnya. Supervisi 

diarahkan untuk memastikan semua kebijakan yang telah dibuat 

dilaksanakan semua pihak atau berjalan sebagaimana mestinya. 

Dalam hal ini, supervisi diarahkan untuk lebih memastikan 

semua kebijakan yang relevan dengan nilai dan prinsip HAM di 

madrasah dapat berjalan dengan baik sesuai rencana.  

 

Tabel 2.2 

Kompetensi Supervisi Kepala Madrasah 

No Kompetensi Indikator 

1 Memahami kosep 

dasar supervisi 

akademik 

a. Menjelaskan pengertian 

supervisi akademik terkait 

dengan implementasi nilai-

nilai HAM 

b. Menjelaskan tujuan supervisi 

akademik terkait dengan 

implementasi nilai-nilai HAM 

2 Merencanakan 

program supervisi 

akademik dalam 

rangka peningkatan 

profesionalisme 

pendidik 

a. Menyusun program supervisi 

akademik  

b. Merumuskan tahapan teknik 

supervisi akademik 

c. Menjabarkan tujuan supervisi 

akademik pada masing-masing 

lingkup pelaksanaan dan 

evaluasi pembelajaran 
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d. Menggunakan pendekatan 

supervisi akademik yang 

efektif 

e. Menyusun prosedur 

monitoringdan evaluasi 

supervisi akademik 

f. Merumuskan kriteria 

pencapaian tujuan supervisi 

akademik (output) 

3 Melaksanakan 

supervisi akademik 

terhadap pendidik 

dengan 

menggunakan 

pendekatan dan 

teknik supervisi 

yang tepat 

a. Melaksanakan supervisi 

akademik yang didasarkan 

pada kebutuhan dan maslah 

nyata yang dihadapi oleh guru 

b. Membangun hubungan dengan 

guru dan semua pihak yang 

terlibat dalam kegiatan 

supervisi berdasarkan prinsip-

prinsip supervisi pendidikan 

c. Menggunakan pendekatan dan 

teknik supervisi akademik 

yang tepat dan sesuai dengan 

tujuan supervisi akademik 

d. Memecahkan masalah 

pengembangan pembelajaran 

supervisi akademik 

e. Menggunakan teknologi 

informasi untuk mendukung 

keefektifan supervisi akademik  

4 Menindaklanjuti 

hasil supervisi 

akademik terhadap 

pendidik dalam 

rangka peningkatan 

profesionalisme 

pendidik 

a. Merumuskan kriteria 

pencapaian dampak supervisi 

akademik (outcome) 

b. Mengembangkan instrumen 

pengukuran pencapaian hasil 

langsung (output) supervisi 

akademik 
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c. Melakukan analisis hasil 

evaluasi untuk kepentingan 

tindak lanjut 

d. Mengembangkan program 

tindak lanjut berdasarkan hasil 

evaluasi supervisi akademik 

e. Menentukan langkah-langkah 

supervisi klinis 

5 Melaksanakan 

supervisi 

administrasi 

pendidikan dengan 

menggunakan 

pendekatan dan 

teknik supervisi 

yang tepat 

a. Melaksanakan supervisi 

administrasi yang didasarkan 

pada kebutuhan dan masalah 

nyata yang dihadapi oleh 

pendidik 

b. Membangun hubungan dengan 

pihak yang terlibat dalam 

kegiatan supervisi 

berdasarkan prinsip-prinsip 

supervisi administrasi 

c. Menggunakan pendekatan dan 

teknik supervisi administrasi 

yang tepat dan sesuai dengan 

tujuan supervisi administrasi 

d. Menggunakan teknologi 

informasi untuk mendukung 

keefektifan supervisi 

administrasi 

  

3. Kompetensi Kewirausahaan 

Kompetensi kewirausahaan ini sekilas seakan kurang 

relevan dengan nilai dan prinsip HAM, namun jika kita kaitkan 

dengan pemenuhan kebutuhan peserta didik di madrasah 

sebenarnya sangat relevan, sebab kompetensi ini diperlukan 

untuk memberikan bekal baik berupa pengetahuan maupun 

keterampilan yang akan dimiliki peserta didik untuk menghadapi 

masa depan. Dengan kemampuan ini Kepala Madrasah 
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diharapkan dapat mewujudkan kebiasaan hidup mandiri kepada 

peserta didik yang antara lain dicirikan dengan kepribadian kuat 

dan bermental wirausaha. Tentu saja keberhasilan ini tidak dapat 

diserahkan pada satu pihak saja terutama Kepala Madrasah, 

semua pihak seperti pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik 

dan bahkan orangtua peserta didik perlu dilibatkan. Dengan 

kompetensi ini setidaknya Kepala Madrasah harus mempunyai 

kemampuan di bawah ini.     

 

Tabel 2.3 

Kompetensi Kewirausahaan Kepala Madrasah 

No Kompetensi Indikator 

1 Menciptakan 

inovasi yang 

berguna bagi 

pengembangan 

madrasah 

a. Memetakan potensi madrasah 

b. Merancang inovasi untuk 

pengembangan madrasah  

c. Menciptakan gagasan kreatif 

dalam pengembangan sekolah 

2 Bekerja keras 

untuk mencapai 

keberhasilan 

madrasah sebagai 

organisasi 

pembelajar yang 

efektif 

a. Merancang strategi dalam 

membangun budaya kerja 

keras  

b. Menerapkan strategi untuk 

membangun budaya kerja 

keras 

c. Membangun etos kerja untuk 

mencapai keberhasilan 

madrasah 

3 Memiliki motivasi 

yang kuat dan 

sukses dalam 

melaksanakan 

tugas pokok dan 

fungsinya sebagai 

pemimpin 

madrasah  

a. Menunjukkan keinginan yang 

kuat untuk sukses 

b. Melakukan upaya-upaya positif 

untuk mencapai target yang 

ditetapkan 
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4 Pantang menyerah 

dan selalu mencari 

solusi terbaik 

dalam menghadapi 

kendala yang 

dihadapi madrasah 

a. Memperhitungkan resiko yang 

muncul akibat upaya yang 

dilakukan 

b. Merumuskan alternatif solusi 

dalam menghadapi kendala 

yang dihadapi madrasah 

5 Memiliki naluri 

kewirausahaan 

dalam mengelola 

kegiatan produksi/ 

jasa madrasah 

sebagai sumber 

belajar peserta 

didik 

a. Membangun kemandirian 

dalam mengelola sumber daya 

madrasah 

b. Menggunakan peluang untuk 

memaksimalkan kegiatan 

sekolah  

 

4. Kompetensi Sosial  

Kompetensi sosial termasuk softskill, yaitu interpersonal 

skill. Dengan kompetensi ini seorang Kepala Madrasah 

mempunyai kemampuan dalam bergaul, berkomunikasi, 

bekerjasama, dan membangun relasi positif dengan orang lain 

tanpa membedakan latar belakang orang tersebut. Dalam 

konteks HAM kemampuan ini diperlukan untuk menjadi teladan 

bagaimana berkomunikasi efektif dengan siapa pun. Kemampuan 

ini tidak hanya diperlukan di lingkungan madrasah namun juga 

di luar lingkungan madrasah. Di lingkungan madrasah, Kepala 

Madrasah harus mampu berkomunikasi dengan pendidik, tenaga 

kependidikan dan peserta didik secara positif, sebab hakikat 

komunikasi adalah membangun relasi positif melalui bahasa. 

Karena itu, kemampuan ini perlu didukung dengan penggunaan 

bahasa yang positif baik secara verbal maupun non-verbal.  

Tabel 2.4 

Kompetensi Sosial Kepala Madrasah 

No Kompetensi Indikator 

1 Bekerjasama 

dengan pihak lain 

a. Berkomunikasi secara positif 

dengan stakeholder madrasah 
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untuk kepentingan 

madrasah, baik 

secara individu 

maupun kelompok  

b. Menghargai orang lain dengan 

segala keunikannya 

c. Berkomunikasi dengan 

masyarakat sekitar madrasah 

d. Melibatkan masyarakat sekitar 

dalam mengembangkan 

madrasah 

2 Berpartisipasi 

dalam kegiatan 

sosial 

kemasyarakatan 

serta mengenal dan 

memahami fungsi-

fungsi setiap 

lembaga 

kemasyarakatan  

a. Terlibat aktif dalam kegiatan 

masyarakat sekitar 

b. Membiasakan semua 

komponen madrasah terutama 

pendidik dan peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif 

dengan lingkungan sekitar 

madrasah 

c. Memberikan bantuan kepada 

masyarakat sekitar madrasah 

yang membutuhkan 

d. Berkomunikasi secara positif 

dengan semua komponen 

sekitar madrasah 

3 Memiliki kepekaan 

sosial terhadap 

orang atau 

kelompok lain  

a. Memetakan kebutuhan 

masyarakat sekitar 

b. Mengidentifikasi masalah 

sekitar madrasah bersama 

tokoh masyarakat 

c. Membuat program yang 

sensitif terhadap kebutuhan 

masyarakat sekitar 

d. Memberikan bantuan kepada 

masyarakat sekitar madrasah 

yang membutuhkan 

e. Memberikan prioritas 

masyarakat sekitar untuk 
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diterima sebagai peserta didik 

di madrasah 

  

5. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian termasuk intrapersonal skill 

dalam pengembangan softskill. Di antara kompetensi lainnya 

kompetensi kepribadian adalah yang terpenting dimiliki oleh 

seorang Kepala Madrasah, sebab semua bentuk kebijakan di 

madrasah sangat dipengaruhi oleh kepribadian ini. Bagi Kepala 

Madrasah yang berkepribadian kuat dan positif maka arah 

kebijakan madrasah pasti juga positif. Dalam konteks 

menciptakan madrasah ramah HAM, kekuatan kompetensi 

kepribadian ini terletak pada komitmen, paradigma, keyakinan, 

dan integritas Kepala Madrasah dalam mewujudkan madrasah 

ramah HAM. Hal ini dimulai dari kepribadian yang kuat dari 

Kepala Madrasah.  

 

Tabel 2.5 

Kompetensi Kepribadian Kepala Madrasah 

No Kompetensi Indikator 

1 Berakhlak mulia, 

mengembangkan 

budaya dan tradisi 

akhlak mulia, dan 

menjadi teladan 

akhlak mulia bagi 

komunitas di 

madrasah  

a. Mempunyai konsep diri yang 

positif 

b. Menjadi living positive model di 

madrasah 

c. Berinisiatif memberi contoh 

positif dalam hal akhlak mulia 

d. Proaktif membudayakan 

madrasah ramah nilai-nilai 

HAM 

e. Menciptakan iklim ramah HAM 

di madrasah 

2 Memiliki 

integritas 

kepribadian yang 

a. Konsisten dalam berfikir, 

bersikap, berucap, dan berbuat 

dalam setiap melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi terutama 
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kuat sebagai 

pemimpin  

mewujudkan madrasah ramah 

HAM 

b. Memilki komitmen, loyalitas, 

dan etos kerja yang tinggi dalam 

setiap melaksanakan suatu 

tugas pokok dan fungsi terutama 

yang sesuai dengan nilai dan 

prinsip HAM 

c. Tegas dalam mengambil sikap 

dan tindakan sehubungan 

dengan pelaksanaan suatu tugas 

dan fungsi terutama dalam 

implementasi madrasah ramah 

HAM 

d. Bersikap disiplin dalam 

berbagai hal 

3 Memiliki 

keingintahuan 

yang kuat dalam 

pengembangan 

diri 

a. Memiliki rasa keingintahuan 

yang tinggi terhadap kebijakan, 

teori, dan praktik baru 

sehubungan dengan 

pelaksanaan madrasah ramah 

HAM 

b. Mampu secara mandiri 

mengembangkan diri sebagai 

upaya pemenuhan rasa 

keingintahuannya terhadap 

kebijakan, teori, dan praktik 

baru sehubungan dengan 

pelaksanaan madrasah ramah 

HAM 

4 Bersikap terbuka 

dalam 

melaksanakan 

tugas pokok dan 

fungsi 

a. Kecenderungan untuk selalu 

menginformasikan secara 

transparan dan proporsional 

kepada orang lain atas segala 

rencana, proses pelaksanaan, 
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dan keefektifan, kelebihan, dan 

kekurangan pelaksanaan suatu 

tugas pokok dan fungsi 

b. Terbuka atas saran dan kritik 

yang disampaikan pimpinan, 

teman sejawat, bawahan dan 

pihak lain atas pelaksanaan 

suatu tugas dan fungsi 

5 Mampu 

mengendalikan 

diri dalam 

menghadapi 

berbagai masalah  

a. Memilki stabilitas emosi dalam 

setiap menghadapi masalah 

sehubungan dengan 

pelaksanaan suatu tugas pokok 

dan fungsi 

b. Teliti, cermat, dan hati-hati 

dalam melaksanakan suatu 

tugas pokok dan fungsi 

c. Tidak mudah putus asa dalam 

menghadapi segala bentuk 

kegagalan sehubungan 

kegagalan dengan pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi 

6 Memiliki bakat 

dan minat jabatan 

sebagai pemimpin 

pendidikan 

a. Memiliki minat yang kuat 

memangku jabatan untuk 

menjadi kepala madrasah yang 

efektif dan inklusif 

b. Memiliki jiwa kepemimpinan 

yang proaktif, dinamis sesuai 

dengan kebutuhan madrasah 

 

Semua kompetensi Kepala Madrasah diperlukan untuk 

menciptakan madrasah ramah HAM. Kepala Madrasah tidak 

hanya berfungsi sebagai manager namun juga menjadi leader. 

Menjadi leader berarti proaktif menciptakan madrasah yang 

mempunyai komitmen terhadap implementasi nilai dan prinsip 

HAM terutama dengan membangun budaya madrasah baru. 
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C. Menciptakan Budaya HAM di Madrasah 

Panduan ini diharapkan menjadi 

salah satu pegangan Kepala Madrasah 

dalam menciptakan madrasah ramah 

HAM melalui berbagai kebijakan yang 

dibuat oleh seorang Kepala Madrasah. 

Di antara bentuk kebijakan ini adalah 

pentingnya membangun budaya di 

madrasah yang ramah HAM, yaitu 

berupaya menghargai, melindungi dan 

memenuhi kebutuhan dasar peserta 

didik. Bagi madrasah yang belum mempunyai komitmen terhadap 

nilai dan prinsip HAM, panduan ini menjadi salah satu pembuka 

jalan guna mewujudkan madrasah yang lebih menghargai keunikan 

peserta didik. Sementara itu, bagi madrasah yang sudah merintis 

jalan sebagai madrasah ramah HAM, panduan ini dapat memperkuat 

komitmen tersebut.   

Pentingnya membuat budaya madrasah ini bagian dari 

implementasi pilar kelima dari UNESCO sebagaimana diuraikan 

sebelumnya, yaitu learning how to transform oneself and society, 

belajar bagaimana melakukan transformasi diri dan masyarakat. 

Pilar ini merupakan upaya afirmatif di madrasah untuk melakukan 

perubahan dari madrasah yang belum mempunyai kesadaran 

tentang nilai-nilai dan prinsip menjadi madrasah yang mempunyai 

kesadaran nilai HAM. Perubahan ini menuntut komitmen dari 

pembuat kebijakan di madrasah yang tidak lain adalah Kepala 

Madrasah itu sendiri. 

Budaya madrasah yang dimaksud dalam panduan ini adalah 

pembiasaan nilai-nilai dominan yang didukung oleh madrasah atau 

falsafah yang menuntun kebijakan madrasah terhadap semua unsur 

dan komponen madrasah termasuk stakeholder madrasah seperti 

cara melaksanakan pekerjaan di madrasah serta asumsi atau 

kepercayaan dasar yang dianut oleh warga madrasah. Budaya 

madrasah ini merujuk pada sebuah sistem nilai, kepercayaan dan 

norma yang diterima secara bersama-sama serta dilaksanakan 

dengan penuh kesadaran sebagai perilaku alami, yang dibentuk oleh 
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lingkungan yang menciptakan 

pemahaman yang sama di antara 

seluruh komponen stakeholder 

madrasah baik Kepala Madrasah, 

pendidik, tenaga kependidikan, peserta 

didik, dan masyarakat sekitar. 

Pentingnya penciptaan budaya 

madrasah ini selaras dengan 

pembentukan kondisi madrasah yang 

kondusif. Mengacu pada Partnership 

for Global Learning, paling tidak ada lima indikator sebagai 

madrasah yang kondusif. Pertama, memusatkan fokus 

pembelajaran pada hasil belajar peserta didik. Kedua, menjamin 

keseimbangan antara kegiatan belajar individual, kolaborasi dan 

belajar dalam interaksi sosial. Ketiga, selaras dengan kebutuhan 

pengembangan motivasi peserta didik. Keempat, sensitif terhadap 

perbedaan individu. Kelima, menantang peserta didik dengan tidak 

memberikan lebih dari kapasitasnya. Kelima indikator tersebut 

relevan dengan nilai dan prinsip HAM yaitu menghargai, melindungi 

dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Selain itu, prinsip PANEL 

juga tampak di sini seperti partisipasi, akuntabilitas, non-

diskriminatif, pemberdayaan dan terikat pada nilai-nilai HAM. 

Gambar 2.3  

Indikator Menciptakan Madrasah yang Kondusif 

 

Memusatkan fokus pembelajaran pada hasil belajar peserta didik

Menjamin keseimbangan antara kegiatan belajar individual, kolaborasi dan belajar dalam 
interaksi sosial

Selaras dengan kebutuhan pengembangan motivasi peserta didik

Sensitif terhadap perbedaan individu

Menantang peserta didik dengan tidak memberikan lebih dari kapasitasnya
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Untuk mewujudkan budaya baru madrasah yang ramah 

terhadap HAM, Kepala Madrasah perlu mempertimbangkan prinsip 

budaya madrasah berikut ini: 

1. Selalu berorientasi pada pencapaian tujuan, mengembangkan visi 

dengan jelas dan kandungannya menjadi milik bersama. 

2. Menerapkan kepemimpinan partisipatif dengan memperluas 

peran pendidik dalam pengambilan keputusan.   

3. Berperan sebagai kepala madrasah yang inovatif dengan 

meningkatkan keyakinan bahwa pendidik dapat 

mengembangkan perilaku yang mendukung perubahan. 

4. Memerankan kepemimpinan yang meyakinkan pendidik 

sehingga mereka mempunyai persepsi bahwa kepala 

madrasahnya “benar” menunjang efektifitas mereka bekerja. 

5. Mengembangkan kerja sama yang baik antar pendidik dalam 

interaksi formal maupun informal. 

Untuk mewujudkan budaya baru di madrasah, paling tidak ada 

empat strategi yang perlu ditempuh oleh Kepala Madrasah. 

Pertama, membuat analisis lingkungan internal dan eksternal. 

Dalam hal ini seorang Kepala Madrasah perlu melakukan analisis 

secara menyeluruh tentang alasan mengapa menjadikan 

madrasahnya sebagai madrasah ramah HAM. Langkah kedua 

adalah merumuskan strategi yang meliputi penetapan visi-misi yang 

menjadi arah pengembangan, tujuan pengembangan, strategi 

pengembangan, dan penetapan kebijakan. Langkah kedua ini 

mengacu pada nilai dan prinsip yang ada dalam HAM. Nilai HAM 

sebagai core values baru di madrasah atau paling tidak menjadi 

kesadaran baru di madrasah.  

Langkah ketiga adalah mengimplementasikan strategi. 

Langkah ini harus dapat menjawab pertanyaan bagaimana cara 

madrasah melaksanakan program. Pada tahap ini peran seorang 

Kepala Madrasah adalah menetapkan kebijakan berdasarkan 

kesepakatan bersama, merealisasikan strategi yang telah dibuat, 

melaksanakan perbaikan proses berdasarkan data yang diperoleh 

dari pemantauan, dan melakukan evaluasi kegiatan berbasis data 

dari hasil pemantauan. 
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Langkah terakhir dalam menciptakan budaya baru madrasah 

adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Langkah ini merupakan 

bagian dari sistem penjaminan mutu (quality assurance). Kepala 

Madrasah melalui monitoring memenuhi kewajiban untuk 

memastikan bahwa proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

rencana. Yang terpenting dalam konteks mewujudkan budaya 

madrasah ramah HAM adalah Kepala Madrasah memastikan bahwa 

semua yang telah diprogramkan dilaksanakan sesuai dengan nilai-

nilai dan prinsip HAM di madrasah. 

 

Gambar 2.3 

Strategi Mewujudkan Budaya Baru Di Madrasah 

  

Membuat analisis lingkungan internal dan eksternal

Merumuskan strategi yang meliputi penetapan visi-misi 

Mengimplementasikan Strategi

Melakukan monitoring dan evaluasi 
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Rasulullah bersabda: Bassyiruu-walaa-

tunaffiruu. “Gembirakanlah [orang yang 

sedang menuntut ilmu {belajar)], jangan 

menakut-nakuti mereka [yang sedang 

menuntut ilmu {belajar)]” 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

RAMBU-RAMBU 

PEMBUATAN KEBIJAKAN 

BERBASIS HAM  

DI MADRASAH 
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agian ini lebih terkait dengan rambu-rambu yang perlu 

dijadikan pegangan oleh Kepala Madrasah dalam membuat 

kebijakan berbasis nilai-nilai dan prinsip-prinsip HAM. 

Sebagaiamana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Kepala Madrasah 

perlu mempunyai paradigma dan filosofi tentang peserta didik sebagai 

individu unik dan istimewa, filosofi pembelajaran, pendidikan dan 

nilai-nilai HAM. Perspektif inilah yang akan mendasari Kepala 

Madrasah dalam membuat kebijakan dalam berbagai aspek. Paling 

tidak ada tujuh aspek kebijakan di madrasah yang perlu diperhatikan 

agar mempunyai spirit nilai-nilai HAM, yaitu kurikulum, kesiswaan, 

pendidik dan tenaga kependidikan, keuangan atau pembiayaan, sarana 

dan prasarana, hubungan masyarakat, dan layanan khusus.  

 

Gambar 3.1 

Tujuh Aspek Kebijakan Di Madrasah 

 

B 

Tujuh Aspek 
Kebijakan

Kurikulum

Kesiswaan

Pendidik dan 
Tenaga 

Kependidikan

Keuangan/ 
Pembiayaan

Sarana dan 
Prasarana

Hubungan 
Masyarakat

Layanan 
Khusus
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Panduan ini tidak memberikan 

format kepada Kepala Madrasah sebab 

format dapat berubah tergantung 

kebijakan dari Kementerian Agama 

atau Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, namun yang tidak 

berubah adalah nilai dan prinsip HAM. 

Karena itu, panduan ini mengingatkan 

Kepala Madrasah agar ketika proses 

pembuatan kebijakan di madrasah 

didasari oleh kesadaran nilai dan prinsip HAM dalam pendidikan.  

  

A. Aspek Kurikulum 

Kurikulum dalam hal ini dimaknai sebagai pengetahuan dan 

pengalaman yang diberikan kepada peserta didik untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Paling tidak kurikulum 

memuat empat hal yaitu tujuan, materi, metode, dan penilaian. 

Ketiga menjabarkan kurikulum madrasah, Kepala Madrasah 

seharusnya menjabarkan empat hal ini dengan nilai dan prinsip 

HAM. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa yang 

ditekankan dalam panduan ini bukan pendidikan tentang HAM, 

namun pendidikan berbasis nilai HAM. Karena itu, semua 

matapelajaran didesain dengan inspirasi nilai dan prinsip HAM.  

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Kepala Madrasah 

ketika mengembangkan kurikulum di madrasah adalah: 

1. Menetapkan core values (nilai-nilai inti) yang berasal dari prinsip 

HAM 

2. Menegaskan kembali visi dan misi madrasah yang relevan dengan 

nilai dan prinsip HAM untuk tahun ajaran berikutnya 

3. Menekankan tujuan setiap matapelajaran yang lebih mengacu 

pada nilai dan prinsip HAM 

4. Menetapkan struktur kurikulum madrasah yang dipimpinnya 

5. Menentukan matapelajaran beserta penjabarannya kedalam 

semester 

6. Menentukan kurikulum muatan lokal madrasah yang mendukung 

penerapan nilai dan prinsip HAM 
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7. Menentukan jenis pengembangan diri yang akan diberikan 

kepada peserta didik, yang mendukung 

pencapaian nilai dan prinsip 

HAM 

8. Menentukan jenis pendekatan 

dan strategi pembelajaran yang 

lebih mengakomodasi nilai dan 

prinsip HAM 

9. Menentukan model penilaian 

otentik yang mendukung 

pencapaian nilai dan prinsip 

HAM di madrasah 

Menjelang tahun ajaran baru, 

Kepala Madrasah seharusnya 

merumuskan dokumen kurikulum 

dengan struktur yang disepakati. Yang 

terpenting dalam konteks implementasi nilai dan prinsip HAM 

melalui kurikulum madrasah adalah dokumen tersebut didesain 

dengan lebih mengaitkan nilai dan prinsip HAM, yakni kurikulum 

yang lebih menghargai, melindungi dan memenuhi kebutuhan 

peserta didik. Kurikulum ini juga mengacu prinsip HAM yang 

membangkitkan partisipasi, akuntabilitas, non-diskriminasi, dan 

pemberdayaan. Kurikulum juga mendasarkan diri pada pilar 

pendidikan dari UNESCO, yaitu learning how to know, learning 

how to do, learning how to be, learning how to live together, dan 

learning how to transform oneself and society. Lima pilar ini 

bagian dari pengembangan pilar yang pernah dilontarkan oleh 

Jacques Delors ketika dihadapkan pada pentingnya peran 

pendidikan dalam konteks pembangunan berkelanjutan (education 

for sustainable development). 

 

B. Aspek Kesiswaan 

Dalam konteks kesiswaan, Kepala Madrasah perlu lebih 

menegaskan tentang keberpihakannya untuk lebih menghargai, 

melindungi dan memenuhi kebutuhan peserta didik dengan segala 

keunikan dan keistimewaannya. Kepala Madrasah harus juga 
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mempertimbangkan pilar pendidikan UNESCO, dan prinsip PANEL 

dalam HAM. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Kepala 

Madrasah: 

1. Menyusun dan menetapkan 

petunjuk pelaksanaan operasional 

mengenai proses penerimaan peserta 

didik yang dilakukan meliputi secara 

transparan, akuntabel dan partisipatif 

dengan melibatkan banyak pihak 

seperti psikolog dan konselor.  

2. Menerima peserta didik baru 

secara obyektif, transparan, 

akuntabel dan tidak diskriminatif 

seperti mempertimbangkan aspek 

gender, pemahaman agama, etnis, status sosial, dan 

kemampuan ekonomi.  

3. Memberikan orientasi kepada peserta didik baru yang bersifat 

akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan dengan 

melibatkan stakeholder madrasah 

4. Memberikan layanan prima kepada setiap peserta didik sesuai 

dengan bakat dan minat mereka. 

5. Menyediakan sejumlah aktifitas baik kokurikuler maupun 

ekstrakurikuler kepada peserta didik 

6. Melakukan pembinaan dan pengembangan potensi peserta didik. 

7. Memberikan penghargaan kepada setiap peserta didik 

8. Memberikan perlindungan kepada peserta didik madrasah dari 

berbagai kemungkinan yang menyebabkan terhambatnya 

perkembangan potensi peserta didik 

Semua kebijakan Kepala Madrasah di atas dibuat untuk lebih 

menghidupkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip HAM dalam konteks 

kesiswaan. Semua keputusan ini seharusnya dilakukan bersama 

secara partisipatif dengan melibatkan semua komponen 

stakeholder madrasah seperti pendidik, tenaga kependidikan, 

orangtua, dan komite madrasah. 
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C. Aspek Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Kebijakan Kepala Madrasah pada aspek pendidik dan tenaga 

kependidikan ini hakikatnya sebagai bentuk penyiapan SDM di 

madrasah yang sensitif atau ramah terhadap nilai dan prinsip HAM. 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa untuk membuat 

perubahan harus dimulai dengan 

paradigma, dalam hal ini nilai dan 

prinsip HAM. Paradigma tentang 

HAM yang telah disepakati bersama 

ditindaklanjuti pada level kebijakan 

Kepala Madrasah. Tahap berikutnya 

adalah pengembangan program yang 

berbasis nilai dan prinsip HAM. 

Tahap selanjutnya adalah penyiapan 

SDM yang mempunyai paradigma 

HAM.  

Dengan pertimbangan di atas, pembuatan kebijakan Kepala 

Madrasah dalam bidang pendidik dan tenaga kependidikan 

seharusnya difokuskan pada penyiapan SDM yang sadar dan ramah 

HAM yang pada akhirnya mereka membuat sejumlah program 

untuk menjabarkan kebijakan Kepala Madrasah yang berbasis nilai 

HAM. Di antara kebijakan Kepala Madrasah tersebut adalah: 

1. Menyusun program pendayagunaan pendidik dan tenaga 

kependidikan yang mendukung implementasi HAM di madrasah 

2. Mengangkat pendidik dan tenaga kependidikan yang 

mempunyai paradigma HAM 

3. Memberikan penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan 

yang telah menerapkan nilai dan prinsip HAM 

4. Memberikan induksi kepada pendidik dan tenaga kependidikan 

tentang nilai dan prinsip HAM 

5. Memotivasi, memfasilitasi, membimbing dan melatih pendidik 

dan tenaga kependidikan agar lebih bersikap positif terhadap 

peserta didik 

6. Memberikan contoh atau teladan kepada pendidik dan tenaga 

kependidikan tentang nilai dan prinsip HAM 
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7. Memberikan peringatan kepada pendidik dan tenaga 

kependidikan yang kurang mendukung penerapan nilai dan 

prinsip HAM 

 

D. Aspek Keuangan atau Pembiayaan 

Kebijakan Kepala Madrasah dalam hal keuangan atau 

pembiayaan lebih diorientasikan untuk membiayai semua program 

dan kegiatan yang berbasis nilai dan prinsip HAM. Nilai-nilai HAM 

seperti partisipasi, akuntabilitas, penghargaan, toleransi, 

kesetaraan, kerjasama, dan tanggung jawab menjadi pertimbangan 

utama dalam konteks pembiayaan program di madrasah. Dengan 

kata lain, Kepala Madrasah hanya akan merekomendasikan dan 

menyetujui program di madrasah yang mendukung implementasi 

nilai dan prinsip HAM. 

Kepala Madrasah sebaiknya 

melibatkan semua pihak ketika 

membuat kebijakan bidang 

keuangan. Di sisi lain, kebijakan 

bidang keuangan juga seharusnya 

lebih ditekankan pada upaya 

menghidupkan nilai-nilai HAM di 

madrasah. Di antara bentuk 

kebijakan Kepala Madrasah dalam 

bidang keuangan adalah: 

1. Membuat rencana pembiayaan madrasah secara partisipatif dan 

akuntabel yang melibatkan semua komponen stakeholder 

madrasah 

2. Mendorong semua komponen madrasah terutama pendidik, 

tenaga kependidikan dan komite madrasah agar membuat 

program atau kegiatan yang mendukung implementasi nilai dan 

prinsip HAM 

3. Memberikan wawasan kepada pendidik dan tenaga kependidikan 

yang menangani bidang keuangan dengan nilai dan prinsip HAM 

4. Melaporkan semua kegiatan yang dibiayai madrasah kepada 

semua komponen stakeholder. 
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5. Membuat program dan kegiatan 

afirmasi untuk kepentingan 

peserta didik madrasah 

 

E. Aspek Sarana dan Prasarana  

Kebijakan Kepala Madrasah 

aspek sarana dan prasarana 

ditekankan pada penyediaan 

“sarpras” yang mendukung 

implementasi nilai dan prinsip HAM. 

Sarpras hakikatnya diadakan dan 

disediakan madrasah untuk lebih 

menghargai, melindungi dan 

memenuhi semua kebutuhan peserta didik. Untuk mewujudkan hal 

ini, yang perlu dilakukan oleh Kepala Madrasah adalah: 

1. Menetapkan kebijakan program secara tertulis mengenai 

pengelolaan sarana dan prasarana 

2. Merencanakan, memenuhi dan mendayagunakan sarana dan 

prasarana Pendidikan 

3. Mengevaluasi dan melakukan pemeliharaan sarana dan 

prasarana agar tetap berfungsi mendukung proses pendidikan 

4. Melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap tingkat kelas di 

madrasah 

5. Menyusun skala prioritas pengembangan fasilitas pendidikan 

sesuai dengan nilai dan prinsip HAM  

6. Memelihara semua fasilitas fisik dan peralatan dengan 

memperhatikan kesehatan dan keamanan lingkungan   

7. Seluruh program pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan 

disosialisasikan kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan 

peserta didik 

8. Menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh peserta didik 

seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan.   

 

F. Aspek Hubungan Masyarakat  

Kebijakan Kepala Madrasah bidang hubungan masyarakat 

ditekankan pada bagaimana membangun relasi positif dengan 
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masyarakat sekitar madrasah. Dalam 

konteks ini madrasah dapat berperan 

sebagai agen perubahan (agent of 

change) yang mendorong pada 

penghargaan, perlindungan dan 

pemenuhan hak dasar peserta didik. Di 

sisi lain, madrasah dapat lebih 

melibatkan partisipasi aktif 

masyarakat untuk mendukung dan 

mendorong terwujudnya misi tersebut. 

Untuk itu, Kepala Madrasah perlu 

melibatkan semua komponen 

stakeholder sekitar madrasah untuk lebih membangun kerjasama, 

sinergi, kemitraan dan kerjasama yang fungsional bagi terwujudnya 

profil madrasah ramah HAM melalui berbagai program yang 

ditawarkan bersama. 

Di antara kebijakan yang perlu dilakukan oleh Kepala 

Madrasah dalam bidang hubungan masyarakat adalah: 

1. Memetakan semua potensi masyarakat sekitar madrasah yang 

mendukung implementasi nilai dan prinsip HAM di madrasah 

2. Mensosialisasikan kebijakan dan program madrasah ramah HAM 

kepada masyarakat sekitar termasuk melalui media masa 

3. Membangun kerjasama dan kemitraan strategis dengan berbagai 

pihak di masyarakat yang mendukung kebijakan dan program 

berbasis nilai dan prinsip HAM di madrasah 

4. Melibatkan lembaga terkait yang mempunyai komitmen dan 

konsen dalam bidang HAM di madrasah 

5. Melakukan public campaign madrasah dengan masyarakat 

tentang implementasi nilai dan prinsip HAM di madrasah   

 

G. Aspek Layanan Khusus 

Kebijakan Kepala Madrasah aspek layanan khusus terkait 

dengan beberapa komponen seperti penjaga sekolah atau satpam, 

tukang kebun, tenaga kebersihan, pengemudi, dan pesuruh. Semua 

komponen ini harus dilibatkan Kepala Madrasah dalam 

mewujudkan Madrasah Ramah HAM yang tercermin dari kebijakan 
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dan program madrasah. Sejauh ini, berbagai 

komponen tersebut relatif kurang dilibatkan 

dalam proses implementasi kebijakan 

madrasah. Dengan kata lain, program 

Madrasah Ramah HAM tidak akan optimal 

dilaksanakan tanpa melibatkan semua 

komponen yang ada di madrasah. Semua 

komponen perlu didengar dan dilibatkan 

sebab mereka semua mempunyai keunikan dan 

keistimewaan yang mempunyai andil dan peran masing-masing 

sesuai dengan kapasitasnya.   

 Untuk itu, beberapa hal yang perlu dilakukan terhadap 

komponen tersebut adalah: 

1. Menyusun program pendayagunaan berbagai layanan khusus 

yang mendukung implementasi HAM di madrasah 

2. Mengangkat SDM layanan khusus yang mempunyai paradigma 

HAM 

3. Memberikan penghargaan kepada SDM layanan khusus yang 

telah menerapkan nilai dan prinsip HAM 

4. Memberikan induksi kepada SDM layanan khusus tentang nilai 

dan prinsip HAM 

5. Memotivasi, memfasilitasi, membimbing dan melatih SDM tenaga 

khusus agar lebih bersikap positif terhadap peserta didik 

6. Memberikan contoh atau teladan kepada SDM layanan khusus 

tentang nilai dan prinsip HAM 

7. Memberikan peringatan kepada SDM layanan khusus yang 

kurang mendukung penerapan nilai dan prinsip HAM. 

Berbagai kebijakan Kepala Madrasah di atas akan lebih 

diwujudkan jika madrasah membentuk tim manajemen perubahan. 

Manajemen perubahan adalah suatu proses, alat dan teknik untuk 

mengelola orang-orang untuk berubah dalam rangka mencapai tujuan 

yang telah ditentukan, dalam hal ini adalah mewujudkan madrasah 

ramah HAM. Tujuan utama perubahan adalah untuk meningkatkan 

kinerja organisasi madrasah dengan cara mengubah madrasah agar 

sensitif terhadap nilai dan prinsip HAM. Dari semua kebijakan yang 

telah ditetapkan oleh Kepala Madrasah di atas yang jauh lebih penting 
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adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan tentang 

madrasah berbasis HAM perlu didukung oleh SDM yang mempunyai 

paradigma HAM baik Kepala Madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, 

SDM layanan khusus maupun stakeholder madrasah. 
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Kesimpulan  

Panduan pembuatan kebijakan bagi Kepala Madrasah pada 

tingkat MI ini perlu dipahami sebagai rambu-rambu minimal yang 

seharusnya dipahami oleh kepala madrasah ketika akan membuat 

kebijakan. Kebijakan yang didasarkan pada nilai dengan yang tidak 

tentu sangat berbeda. Yang pertama lebih terarah sedangkan yang 

kedua “asal berjalan”. Nilai menjadi ruh yang akan mempengaruhi arah 

kebijakan, program, SDM sampai praktik di lapangan. Kepala Madrasah 

yang memahami nilai-nilai HAM tentu lebih memprioritaskan semua 

jenis kebijakan yang dapat mengimplementasikan nilai tersebut secara 

nyata dibandingkan dengan Kepala Madrasah yang belum. Meskipun 

perlu disadari bersama bahwa boleh jadi ada Kepala Madrasah yang 

secara khusus tidak berbicara tentang HAM namun dari aspek 

substansi sudah sesuai dengan nilai-nilai HAM. 

Implementasi panduan ini sangat dipengaruhi oleh mindset dari 

Kepala Madrasah sebagai policy maker. Bagi Kepala Madrasah yang 

mempunyai growth mindset lebih memungkinkan panduan ini dapat 

segera diimplementasikan di madrasah sedangkan bagi yang masih 

mempunyai fixed mindset perlu waktu bagi kepala madrasah untuk 

melaksanakannya. Sebagai sebuah proses, penerapan panduan ini 

perlu selalu direfleksikan penerapannya sebab tantangan dan konteks 

yang dihadapi tiap madrasah berbada. Karena itu, boleh jadi ketika 

panduan ini dijadikan rambu-rambu dalam membuat kebijakan akan 

sangat variatif wujudnya. Karena itu, dalam panduan ini tidak 

memberikan format baku atau kaku ketika membuat desain kebijakan 

sebab format hakikatnya dapat mengikuti ketentuan yang ada, hanya 

saja ruh atau spiritnya yang perlu diisi dengan berbagai nilai dari HAM. 

Akhirnya, semoga panduan yang sederhana ini menjadi salah satu 

ikhtiar menjadikan madrasah khususnya Madrasah Ibtidaiyah sebagai 

pelopor lembaga pendidikan ramah anak di Indonesia. Ini dapat 

diwujudkan secara bertahap dengan pembelajaran berbasis nilai HAM 

yang dilakukan guru dan proses pembuatan kebijakan berbasis nilai 

HAM oleh Kepala Madrasah. 
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Lampiran 1  
 

MATERI PENDIDIKAN DALAM PEMBAHASAN KONVENSI UNESCO 

Hukum HAM Internasional memperlakukan pendidikan sebagai  

tujuan dan juga cara untuk mencapai semua bentuk Hak Asasi Manusia. 

oleh karena itu semua perjanjian HAM Internasional memasukkan 

petunjuk khusus untuk mengembangkan materi pendidikan. Berikut isi 

perjanjian yang yang memuat tentang materi pendidikan: 

Konvensi UNESCO 

tentang Penentangan 

Diskriminasi 

Pendidikan   

1960 Negara peserta setuju bahwa: 

a. Pendidikan akan diarahkan 

untuk pengembangan 

sepenuhnyakepribadian 

manusiadan meningkatkan 

rasa hormat kepada HAM serta 

kebebasan dasar; 

b. Pendidikan akan 

mempromosikan pengertian 

toleransi persahabatan di 

antara semua negara, ras, dan 

kelompok agama, dan akan 

menjalankan kegiatan-

kegiatan PBB untuk menjaga 

perdamaian. 

Konvensi Internasional 

tentang Penghapusan 

segala Bentuk 

Dikriminasi Rasial/ 

International 

Convention on the 

Elimination of All Forms 

of Racial Dicrimination 

(CERD)   

1965 Negara peserta setuju 

menggunakan ukuran-ukuran 

langsung dan efektif, khususnya 

dalam bidang pengajaran, 

pendidikan, budaya, dan informasi 

dengan sebuah pandangan untuk 

memerangi prasangka yang bisa 

mengarah ke diskriminasi rasial 

dan mempromosikan pengertian 

toleransi, persahabatan antar 

negara dan antar kelompok etnis 
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dan sosial, dan juga untuk 

mempropagandakan tujuan dan 

prinsip-prinsip piagam PBB, 

Deklarasi HAM, Deklarasi PBB 

tentang Penghapusan Semua 

Bentuk Diskriminasi Rasial   

Kovenan International 

tentang Hak-hak 

Ekonomi, Sosial dan 

Budaya/ International 

Covenant on Economic, 

Social and Cultural 

Rights (ICESCR) 

1966 Negara peserta kovenan........ setuju 

bahwa pendidikan akan diarahkan 

pada pengembangan manusia 

seutuhnya dan derajat kemuliaan 

manusia, dan akan meningkatkan 

hormat kepada HAM dan 

kebebasan dasar. Selanjutnya 

mereka setuju bahwa pendidikan 

akan memberdayakan semua 

orang untuk ikut serta secara 

efektif dalam masyarakat bebas, 

mempromosikan pengertian 

toleransi, persahabatan di antara 

semua bangsa dan semua 

kelompok ras, etnik dan agama, 

dan akan menjalankan kegiatan-

kegiatan PBB untuk menjaga 

perdamaian. 

Konvensi tentang 

Penghapusan Segala 

Bentuk Diskriminasi 

terhadap Wanita/ 

Convention on the 

Elimination of all Forms 

of Discrimination 

Against Woman 

(CEDAW)  

1979 Negara peserta akan mengambil 

ukuran-ukuran yang pas untuk 

menghapuskan diskriminasi 

terhadap perempuan untuk 

menjamin mereka dengan hak 

yang sama dengan dengan laki-laki 

dalam bidang pendidikan, dan 

khususnya untuk menjamin 

kesamaan antara laki-laki dan 

perempuan. ..... Penghapusan 

segala konsep kebiasaan 
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(stereotype) tentang peran laki-laki 

dan perempuanpada semua 

jenjang dan bentuk pendidikan 

dengan menggalakkan pendidikan 

bersama dan jenis pendidikan 

lainnya yang akan membantu 

mencapai tujuan ini, khususnya 

dengan merevisi buku teks dan 

program-program sekolah dan 

penyesuaian metode-metode 

pengajaran..... 

Konvensi ILO tentang 

Suku Asli dan Pribumi/ 

International Labour 

Organization (ILO) 

1989 Pengajaran ilmu umum dan 

keterampilan yang akan menolong 

anak-anak pribumi untuk ikut 

serta sepenuhnyadan dengan 

dasar kesamaan dalam masyarakat 

mereka dan masyarakat nasional 

akan menjadi tujuan pendidikan 

kelompok ini. Ukuran-ukuran 

pendidikan akan diambil dari 

semua bagian masyarakat 

nasional, khususnya antara 

mereka yang sangat berhubungan 

dengan kelompok pribumi, dengan 

tujuan menghapuskan prasangka 

yang mungkin tertanamkan 

terhadap kelompok ini. Berbagai 

usaha akan dilakukan agar buku-

buku sejarah dan materi ajar 

lainnya menyajikan gambaran 

yang adil, akurat dan informatif 

dari masyarakat dan budaya 

kelompok ini. 
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Konvensi tentang Hak-

hak Anak/ Convention 

on the Rights of the Child 

(CRC) 

1989 Negara peserta setuju bahwa 

pendidikan anak akan diarahkan 

pada: 

a. Pengembangan kepribadian 

anak, bakat, mental, dan 

kemampuan fisik seutuhnya; 

b. Pengembangan rasa hormat 

terhadap HAM dan kebebasan 

dasar dan untuk prinsip-

prinsip termaktubdalam 

piagam PBB; 

c. Pengembangan rasa hormat 

kepada orang tua, kebudayaan, 

bahasa, dan nilai-nilainya 

sendiri demi nilai-nilai 

nasional dari negara sang anak 

tinggal, demi negara dari mana 

dia berasal dan demi 

kebudayaan yang berbeda 

dengan kebudayaan anak 

tersebut; 

d. Persiapan bagi sang anak 

untuk hidup bertanggung 

jawab dalam masyarakat 

bebas, dalam semangat saling 

mengerti, damai dan toleransi, 

kesamaan gender, dan 

persahabatan sesama 

manusia, etnik, kebangsaan, 

dan kelompok agama dan 

kelompok pribumi; 

e. Mengembangkan rasa hormat 

kepada lingkungan alam. 
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Semua rumusan di atas telah dikembangkan dan diklarifikasi melalui 

pendapat umum oleh masing-masing badan dari perjanjian-perjanjian 

terkait. Misalnya, komite tentang Hak-hak Anak telah memberi 

pendapat umum mengenai tujuan pendidikan, yang menyarankan 

penerjemahan persyaratan HAM ke dalam silabus pendidikan, 

kurikulum, buku teks, dan metode pembelajaran. 
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Lampiran 2 

FIVE PILLARS OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Learning to 

know 

Knowledge, values, 

and skills for 

respecting and 

searching for 

knowledge and 

wisdom 

a. Learn to learn 

b. Acquire a taste for learning 

througout life 

c. Develop critical thinking 

d. Acquire tools for 

understanding the world 

e. Understand sustainability 

concepts and issues 

Learning to 

be 

Knowledge, values 

and skills for 

personal and family 

well-being 

a. See oneself as the main 

actor in defining positive 

outcomes for the future 

b. Encourage discovery and 

experimentation 

c. Acquire universally shared 

values 

d. Develop one’s personality, 

self-identity, self-

knowledge and self-

fulfillment 

e. Be able to act with greater 

autonomy, judgment and 

personal responsibility   

Learning to 

live 

together 

Knowledge, values 

and skills for 

international, 

intercultural and 

community 

cooperationand 

peace 

a. Participate and cooperate 

with others in increasingly 

pluralistic, multi-cultural 

societies 

b. Develop an understanding 

of other people and their 

histories, traditions, beliefs, 

values and cultures 

c. Tolerate, respect, welcome, 

embrace, and even 
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celebrate difference and 

diversity in people 

d. Respond constructively to 

the cultural diversity and 

economic disparity found 

around the world 

e. Be able to cope with 

situations of tension, 

exclusion, conflict, violence, 

and terrorism  

Learning to 

do 

Knowledge, values 

and skills for active 

engagement in 

productive 

employment and 

recreation 

a. Be an actor as well as 

thinker  

b. Understand and act on 

global and local sustainable 

development issues 

c. Acquire technical and 

professional training. 

d. Apply learned knowledge in 

daily life 

e. Be able to act creatively and 

responsibly in one’s 

environment  

Learning to 

transform 

oneself and 

society 

Knowledge, values 

and skills for 

transforming 

attitudes and 

lifestyles 

a. Work toward a gender 

neutral. Non-discriminatory 

society 

b. Develop the ability and will 

to integrate sustainable 

lifestyles for ourselves and 

others 

c. Promote behaviours and 

practices that minimise our 

ecological footprint on the 

world around us  

d. Be respectful of the earth 

and life in all its diversity  
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e. Act to achieve social 

solidarity  

f. Promote democracy in a 

society where peace 

prevails 
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Lampiran 3 

 

UNDANG-UNDANG DAN ATURAN TENTANG PENDIDIKAN  
DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENDIDIKAN 

 
Undang-Undang Pengimplementasian HAM dalam Pendidikan 

dapat dilihat dari beberapa peratuan perundang-undangan berikut: 

a) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada BAB III 

Prinsip penyelenggaraan pendidikan pasal 4 menyatakan, 

“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta 

tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi”. Sedangkan di 

dalam pasal 11, dinyatakan (1) pemerintah dan pemerintah daerah 

wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan 

bagi setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas 

tahun.  

Maksud dari Undang-Undang diatas bahwa, di dalam 

penyelenggaraan pendidikan harus menjunjung tinggi hak asasi 

manusia dengan bersikap demokratis, berkeadilan dan tidak 

diskriminatif. Selain itu tersedianya dana dari pemerintah dan 

pemerintah daerah untuk pelaksanaan pendidikan untuk warga yang 

berusia 7 sampai 15 tahun.  

b) Pasal 28c ayat 1 dan 2 UUD 1945  

“(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan 

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan 

budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan 

umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya 

dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 

masyarakat, bangsa dan negaranya ”.  

Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat 

pendidikan, dapat dilihat bahwa kata ‘setiap’ disini mengacu pada 

seluruh tanpa terkecuali sedikitpun, artinya tidak ada yang tidak boleh 

mendapatkan pendidikan, serta kata ‘berhak’ disini mengacu pada 

setiap orang mempunyai hak untuk menerimanya tanpa terkecuali dan 

tanpa dikekang. Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
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pendidikan merupakan bagian dari HAM yang tidak terpisahkan, 

bahkan bagian penting dari HAM. 

c) Pasal 31  UUD 1945 

“ (1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) 

setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 

pemerintah wajib membiayainya”. Pada pasal tersebut disimpulkan 

bahwa pemerintah menjamin pendidikan untuk seluruh warga Negara 

dengan tanpa biaya terkhusus untuk pendidikan dasar. 

d) UU No 39 Pasal 12 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan 

pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, 

dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang 

beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan 

sejahtera sesuai dengan hak asasi”. 

Hak atas pendidikan juga merupakan hak sipil yang harus 

dilindungi, dipenuhi dan dihormati oleh negara. Hal ini antara lain 

termuat di dalam pasal 18 ayat 4, Kovenan internasional Hak-hak 

sipil dan politik, yang menyatakan: “Negara-negara pihak pada 

Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan jika 

ada wali yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan 

moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka 

sendiri”. 

 Selain dari kovenan tersebut di atas, hak atas pendidikan ini juga 

dijamin di dalam Konvensi Hak-hak Anak 1989, dalam pasal 28 

ayat 1 dan 3 yang antara lain menyatakan (ayat 1) “State Parties 

recognize the right of the child to education and with the view to 

achieving this right progressively and on the basis of equal opportunity, 

they shall, in particular: a) Make Primary Education compulsary and 

available free to all......”. Kovenan ini menegaskan bahwa semua pihak 

terutama negara harus mengakui hak anak dalam bidang pendidikan. 

Negara juga harus berupaya memenuhi hak anak dalam bidang 

pendidikan tersebut secara progresif atas dasar pemberian 

kesempatan yang sama kepada mereka. Dalam kovenan ini juga 

ditegaskan pentingnya negara menyediakan pendidikan dasar secara 

gratis dan wajib. 
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Lampiran 4 

PRINSIP PERJANJIAN HAM DAN JUMLAH NEGARA 

Hak atas pendidikan ditegaskan kembali dalam lima perjanjian 

inti HAM, kelima perjanjian tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini 

disertai dengan jumlah negara yang telah meratifikasi sampai dengan 

Desember 2003. 

Perjanjian Singkatan Adopsi 
Mulai 

Dilaksanakan 

Jumlah 

Negara 

Konvensi 

Internasional 

tentang Hak-Hak 

Sipil dan Politik 

(International 

Covenant on Civil 

and Political 

Rights) 

ICCPR 1966 1976 151 

Kovenan 

Internasional 

tentang Hak-Hak 

Ekonomi, Sosial 

dan Budaya 

(International 

Covenant on 

Economic, Social 

and Cultural 

Rights) 

ICESCR 1976 1976 148 

Konvensi 

International 

tentang 

Penghapusan 

Segala Bentuk 

Diskriminasi 

Rasial 

(International 

AICERO 1969 1969 169 
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Convention on the 

Elimination of 

Forms of Racial 

Discrimination) 

Konvensi tentang 

Penghapusan 

Segala Bentuk 

Diskriminasi 

terhadap Wanita 

(Convention on 

the Elimination of 

All Form of 

Discrimination 

against Woman) 

CEDAW 1981 1981 174 

Konvensi tentang 

Hak-Hak Anak 

(Convention on 

the Rights of the 

Child) 

CRC 1990 1990 192 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh negara yang 

berpartisipasi setidak-tidaknya telah meratifikasi satu dari lima 

perjanjian yang ada. Kelima perjanjian tersebut menentukan berbagai 

tahap dalam hak-hak untuk memperoleh pendidikan, mulai dari hak 

sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya, hingga hak setiap anak. 

Sesuai dengan tabel di atas, masing-masing negara secara berkala 

diminta untuk menyerahkan laporan yang menjelaskan tentang 

tindakan-tindakan praktis yang telah dilakukan untuk melindungi hak 

asasi manusia, termasuk hak atas pendidikan, dan negara-negara yang 

dimaksud di atas termasuk negara Indonesia. 
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Lampiran 5 

PERPADUAN INTI DARI KELIMA PERJANJIAN UNIVERSAL 

Perbaikan dalam menyajikan kewajiban-kewajiban HAM atas 

pendidikan dengan menggunakan skema yang memadukan inti dari 

kelima perjanjian tersebut di atas (lampiran 2). Kewajiban hukum 

terhadap hak atas pendidikan mengacu pada skema 4-A, yang mana 4-

A tersebut merupakan penjelasan dari persyaratan hak asasi manusia 

dalam pendidikan yang mengikat pada masing-masing elemen. Berikut 

kewajiban Hak Asasi Manusia yang inti dalam pendidikan dengan 

skema 4-A: 

AVAILABILITY 

(KETERSEDIAAN) 

 Kewajiban untuk menjamin wajib 

belajar dan pendidikan tanpa biaya 

bagi seluruh anak usia sekolah bagi 

suatu negara, sampai sekurang-

kurangnya usia minimum untuk 

diperbolehkan bekerja. 

 Kewajiban untuk menghargai 

kebebasan orang tua untuk 

memilihkan pendidikan bagi anak-

anaknya, dengan mempertimbangkan 

minatanak yang bersangkutan. 

ACCESSIBILITY 

(KETERJANGKAUAN) 

 Kewajiban untuk menghapus 

eksklusivitas pendidikan berdasarkan 

pelarangan terhadap diskriminasi 

(suku, warna kulit, jenis kelamin, 

bahasa, agama, opini, asal, status 

ekonomi, kelahiran, status sosial, status 

minoritas atau penduduk asli, 

berkemampuan kurang). 

 Kewajiban untuk menghapus 

diskriminasi jender dan rasila dengan 

menjamin pemberian kesempatan 

yang sama dalam pemenuhan Hak 
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Asasi Manusia, dari pada hanya secara 

formal melarang diskriminasi.  

ACCEPTABILITY 

(KEBERTERIMAAN) 

 Kewajiban untuk menetapkan standar 

minimum pendidikan, termasuk 

bahasa pengantar, materi, metode 

mengajar, dan untuk menjamin 

penerapannya pada semua lembaga 

pendidikan. 

 Kewajiban untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dengan menjamin bahwa 

seluruh sistem pendidikan sejalan 

dengan Hak Asasi Manusia.  

ADAPTABILITY 

(KEBERSESUAIAN) 

 Kewajiban untuk merencanakan dan 

mengimplementasikan pendidikan 

bagi anak yang tidak mengikuti sekolah 

formal (misalnya, pendidikan bagi anak 

di pengungsian atau pengasingan, 

pendidikan bagi anak-anak yang 

kehilangan kebebasannya, atau 

pendidikan bagi pekerja anak). 

 Kewajiban untuk menyesuaikan 

pendidikan dengan minat utama setiap 

anak, khususnya bagi mereka dengan 

kelainan, atau anak minoritas dan 

penduduk asli. 

 Kewajiban untuk mengaplikasikan Hak 

Asasi Manusia secara utuh sebagai 

pedoman sehingga dapat 

memberdayakan Hak Asasi Manusia 

melalui pendidikan.  
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Lampiran 6 

 

CHECKLIST IMPLEMENTASI PRINSIP PANEL DALAM HAM  

DAN AKTIVITAS KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH 

 

No. PRINSIP PANEL No. BENTUK TINDAKAN 

1. Partisipasi 

(Participation) 

a.  

b.  

c.  

d.  

2. Akuntabilitas 

(Accountability) 

a.  

b.  

c.  

d.  

3. Non-Diskriminasi 

(Non-Discrimination) 

a.  

b.  

c.  

d.  

4. Pemberdayaan 

(Empowerment) 

a.  

b.  

c.  

d.  

5. Terkait dengan 

Prinsip HAM 

(Linkage to the 

Human Rights 

Principles) 

a.  

b.  

c.  

d.  
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Lampiran 7 

 

FORM AKTIVITAS KEPALA MADRASAH  

DALAM MEMENUHI PRINSIP 4A HAM  

 

No. 4A DALAM HAM No. BENTUK TINDAKAN KEPALA 

MADRASAH 

1. Availability (Ketersediaan) a.  

b.  

c.  

d.  

2. Accessability (Aksesabilitas) a.  

b.  

c.  

d.  

3. Acceptability (Penerimaan) a.  

b.  

c.  

d.  

4. Adaptability (Adaptabilitas) a.  

b.  

c.  

d.  
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KATA PENGANTAR 

 

Salam Ramah HAM! 

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. penulis selalu lantunkan setiap 

saat karena atas rahmat, ridha dan kasih sayang-Nya Panduan 

Pembelajaran Berbasis Hak Asasi Manusia ini dapat diselesaikan. 

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah, 

Kanjeng Nabi Muhammad SAW. atas keteladanannya umat Islam 

khususnya, dan manusia umumnya, dapat meniru beliau dalam hal 

karakter yang agung. 

Buku yang sedang Anda baca ini merupakan salah satu ikhtiar 

penulis untuk menjadikan madrasah khususnya Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) sebagai lembaga pendidikan Islam yang ramah terhadap nilai-

nilai HAM. Buku ini merupakan salah satu dari dua buku panduan yang 

penulis susun untuk menghidupkan nilai-nilai HAM. Buku yang lain 

terkait dengan panduan pembuatan kebijakan yang diperuntukkan 

bagi Kepala Madrasah.  

Mungkin Anda bertanya mengapa buku ini penting bagi guru di 

madrasah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, paling tidak ada tiga 

pertimbangan mengapa panduan ini dibuat. Pertama, nilai-nilai HAM 

dalam pendidikan sangat selaras dengan filosofi pendidikan, bahwa 

pendidikan adalah sebuah proses memanusiakan manusia dengan 

segala keistimewaannya. Mengapa setiap manusia istimewa? Allah Swt 

menggunakan beberapa istilah untuk menyebut sosok manusia sebagai 

pribadi hebat seperti ahsani taqwim, al-a’launa, dan khairu ummah. Di 

antara nilai HAM adalah menghargai, melindungi dan memenuhi 

kebutuhan dasar pendidikan setiap individu. Menghargai berarti 

memanusiakan dan mengoptimalkan setiap potensi peserta didik. 

Melindungi berarti menjaga dan membebaskan setiap individu dari 

semua hal yang dapat mengurangi potensi hebat setiap orang. 

Sedangkan memenuhi merupakan bentuk aktif menyediakan berbagai 

hal yang diperlukan agar semua potensi tersebut hidup dan 

berkembang. 

Pertimbangan kedua adalah proses pembelajaran seharusnya 

tidak hanya sekedar berjalan secara mekanis-formalitas sesuai dengan 
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prosedur yang ada. Pembelajaran perlu dilakukan berdasarkan ruh 

pendidikan. Panduan pembelajaran ini tidak fokus pada mengajarkan 

materi nilai-nilai HAM kepada peserta didik, namun mengelola 

pembelajaran yang didasarkan pada nilai-nilai HAM. Pembelajaran 

berbasis HAM mensyaratkan setiap desain pembelajaran yang 

dilakukan guru di kelas lebih berorientasi pada menghidupkan nilai-

nilai HAM (living human rights values). Hal ini berdampak pada 

pentingnya seorang guru memilih strategi pembelajaran yang 

berbasiskan nilai-nilai HAM, sehingga tidak sekedar memilih strategi 

pembelajaran semata, namun yang lebih penting adalah bagaimana 

strategi tersebut relevan dengan nilai-nilai HAM. 

Sementara itu, pertimbangan ketiga adalah guru perlu 

mempunyai mindset yang berubah terkait dengan keistimewaan yang 

dimiliki oleh setiap peserta didik di madrasah. Guru perlu menyadari 

tentang hakikat peserta didik sebagai individu istimewa dan unik 

sehingga memerlukan perlakuan berbeda antar peserta didik. Selain 

itu, guru juga perlu memahami hakikat proses pembelajaran sebagai 

upaya memanusiakan setiap peserta didik, bahwa setiap orang adalah 

juara di bidangnya masing-masing. Panduan ini dibuat sebagai rambu-

rambu bagi guru di madrasah ketika akan membuat desain 

pembelajaran yang ramah terhadap kebutuhan dasar peserta didik.  

Buku ini dapat terwujud di hadapan pembaca karena bantuan 

dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung, secara 

moral maupun material. Karena itu, pada kesempatan yang berbahagia 

ini penulis menghaturkan rasa terima kasih ke semua pihak di bawah 

ini yang telah membantu terwujudnya panduan sederhana ini. 

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk menempuh program master di 

kampus ini. 

2. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

yang telah menyediakan semua fasilitas selama penulis menempuh 

studi jenjang magister seperti kurikulum, tenaga dosen, sarana, dan 

semua kegiatan selama di kampus tercinta ini. 

3. Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan 
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bimbingan selama penulis menempuh studi di Program Magister 

Program Studi PGMI. 
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I sekaligus Program Officer The Asia Foundation (TAF) dan Bapak 

Dr. Abdul Munip, S.Ag., M.Ag., M.Pd. selaku pembimbing tesis II, yang 
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alami selama proses penulisan tesis, termasuk penyusunan dua 
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PETUNJUK PRAKTIS PENGGUNAAN BUKU 

 

Panduan ini dibuat sebagai rambu-rambu bagi guru di madrasah 

ketika melaksanakan proses pembelajaran dengan lebih 

mempertimbangkan dan memprioritaskan kebutuhan dan hak dasar 

peserta didik sebagai individu istimewa. Subyek utama dalam proses 

pendidikan di madrasah hakikatnya adalah peserta didik, sebab 

merekalah yang menjadi inti dari setiap tindakan dan proses 

pendidikan. Rasulullah sendiri pernah bersabda, “berbicaralah kamu 

sekalian dengan suatu kaum [peserta didik] sesuai dengan kadar 

kemampuannya”. Hadis ini mengingatkan setiap praktisi pendidikan di 

madrasah khususnya guru dan kepala madrasah agar menyesuaikan 

semua langkah dan rencana yang akan ditempuh sesuai dengan kondisi 

dan kebutuhan peserta didik. 

Panduan sederhana ini berisi uraian singkat tentang 

keistimewaan peserta didik, guru sebagai pihak yang bertanggung 

jawab untuk lebih menghargai, melindungi dan memenuhi semua 

keunikan peserta didik tersebut melalui aktivitas pembelajaran. Dalam 

konteks HAM, panduan ini mengingatkan guru agar lebih 

merenungkan prinsip dan nilai yang ada dalam HAM sebelum 

melaksanakan proses pembelajaran agar semua aktivitas yang 

didesain diorientasikan untuk kepentingan peserta didik. Panduan ini 

diakhiri dengan rambu-rambu bagi guru ketika akan merencanakan 

pembelajaran seperti desain ruang, pemilihan model pembelajaran, 

pemanfaatan sumber belajar dan alternatif strategi pembelajaran yang 

berbasis nilai-nilai HAM. 

Beberapa form sederhana terkait dengan pembelajaran 

berbasiskan nilai-nilai HAM hendaknya dijadikan sebagai pegangan 

awal yang dapat dikembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik di masing-masing madrasah. Rambu-rambu 

pembelajaran di madrasah yang dicantumkan di dalam panduan ini 

juga masih bersifat global yang perlu dirinci dan disesuaikan di setiap 

madrasah, sesuai dengan kondisi masing-masing peserta didik. Guru 

lebih disarankan untuk lebih kreatif mendesain pembelajaran berbasis 

nilai-nilai HAM. 
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Panduan ini juga memuat beberapa poin penting terkait dengan 

pendidikan, kata-kata bijak dan kutipan terkait dengan karakter yang 

dapat menginspirasi pembaca khususnya guru dalam konteks 

pembelajaran. Karena itu, membaca panduan ini hakikatnya dapat 

dimulai dari mana saja sesuai dengan kebutuhan pembaca. Hanya saja, 

bagi pembaca yang baru mengenal HAM dalam konteks pendidikan 

lebih disarankan membaca mulai dari halaman awal.  
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PENGANTAR 

 

PEMBELAJARAN BERBASIS NILAI-NILAI  

HAK ASASI MANUSIA DI MADRASAH 

Oleh: Dr. Budhy Munawar-Rachman, M.A. 

Program Officer The Asia Foundation 

 

 Buku “Panduan Pembelajaran Berbasis Nilai-nilai Hak Asasi 

Manusia di Madrasah Ibtidaiyah” karya Ziadatul Husnah ini 

menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip HAM sangat penting dalam 

pengelolaan sekolah. Bahkan keberhasilan pendidikan, dan mutu 

sebuah sekolah bisa diukur dari penerapan HAM ini. Pengantar ini 

akan memperkuat apa yang sudah dikemukakan oleh Ziadatul 

Husnah, terkait soal dasar yang sering kontroversial dalam 

penerimaan HAM, terutama dalam kaitan persoalan “relativitas 

budaya” termasuk di dalamnya bagaimana Islam melihat HAM 

tersebut, sehingga perspektif HAM bisa sepenuhnya diterima di 

Madrasah Ibtidaiyah, sebuah institusi pendidikan Islam. 

Kita mulai dengan uraian sejarah pemikiran tentang “Apa itu 

HAM?” Dimulai dengan dua dokumen revolusioner dari Amerika dan 

Perancis, penerimaan umum terhadap HAM menghasilkan 

kesepakatan luas tentang pandangan-pandangan fundamental 

tentang HAM. Berikut ini adalah beberapa pengertian dasar HAM: 

1. Jika suatu hak asasi diteguhkan sebagai HAM dan bukannya hak 

sipil, maka  dipahami sebagai suatu hal yang bersifat universal, 

sesuatu yang berlaku untuk seluruh umat manusia di mana pun 

juga; 
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2. Hak-hak asasi dipahami sebagai mewakili tuntutan-tuntutan 

pribadi dan kelompok untuk ambil bagian dalam kekuasaan politik 

dan ekonomi;  

3. Disepakati bahwa hak-hak asasi tidak selamanya bersifat mutlak: 

hak-hak itu dapat dibatasi atau dikekang demi kepentingan umum 

atau untuk melindungi hak-hak pihak-pihak lain;  

4. HAM bukanlah alat untuk melindungi semua keinginan pribadi.  

Pengertian tentang hak-hak asasi sering mengandung arti kemestian 

adanya kewajiban-kewajiban yang terkait, yang sudah disebut oleh 

Ziadatul Husnah, sebagai “duty bearers” atau pemangku kewajiban, 

dimana sekolah [madrasah], kepala sekolah [madrasah], dan guru 

adalah pemangku kewajiban yang harus bisa memenuhi hak-hak 

siswa (sebagai pemilik hak, atau rights holders). 

Thomas Jefferson mengemukakan bahwa kewaspadaan terus-

menerus adalah harga bagi kebebasan. Karena itu, para warga (siswa 

misalnya kalau di sekolah [madrasah]) akan dapat mempertahankan 

kebebasannya jika masing-masing melaksanakan kewajiban untuk 

mencegah kegiatan politik, keagaman, dan sosial yang mungkin akan 

mengekang hak-hak mereka sendiri dan hak-hak orang lain. 

Pemikiran HAM yang mulai matang, muncul sejak Bill of Rights  

Amerika, yang disusun berdasarkan ilham dari Magna Carta, Bill of 

Rights Inggris, dan Declaration of Rights Virginia. Dokumen hak-hak 

asasi itu memuat ketentuan: (1) kebebasan agama, bicara, pers, dan 

rapat umum (public assembly); (2) hak memanggul senjata; (3) 

larangan menempatkan tentara di rumah tangga pada masa damai; 

(4) kebebasan dari pemeriksaan dan perampasan tak beralasan; (5) 

pengadilan hanya dilakukan setelah tuntutan dari grand jury; (6) 
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larangan terhadap petaka ganda (double jeopardy); (7) larangan 

terhadap pemaksaan para saksi untuk memberi saksi terhadap diri 

mereka sendiri; (8) tidak boleh ada hukuman kecuali dengan proses 

hukum yang seharusnya; (9) tidak boleh ada penyitaan harta tanpa 

kompensasi yang adil; (10) hak pengadilan umum yang cepat dalam 

suatu negara (bagian) di mana pelanggaran hukum terjadi; (11) 

pengadilan oleh juri dalam perkara sipil yang melebihi nilai 20 dolar 

dan setelah pembuktian oleh juri adalah final; (12) tebusan yang 

berlebihan dan dan hukuman yang kejam dan tidak biasa adalah 

terlarang; (13) penyebutan hak-hak seseorang tidak berarti boleh 

melanggar atau mengingkari hak-hak lain yang dimiliki orang lain; 

(14) kekuasaan yang tidak diserahkan atau dicegah dari pemerintah 

federal tetap dipertahankan oleh negara bagian atau rakyat. 

Berikut kutipan pidato Franklin Delano Roosevelt, Presiden 

Amerika Serikat di depan Kongres pada tahun 1941, beberapa tahun 

sebelum PBB menetapkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 

(DUHAM). “Di masa depan, yang kami usahakan untuk menjaminnya, 

kami mengharapkan suatu dunia yang didasarkan pada empat 

kebebasan dasar manusiawi. Yang pertama adalah kebebasan 

berbicara dan berekspresi—dimana pun di dunia. Kedua adalah 

kebebasan setiap orang untuk beribadah kepada Tuhan dengan 

caranya sendiri—di mana pun di dunia. Yang ketiga adalah kebebasan 

dari kekurangan—yang, kalau diterjemahkan dalam peristilahan 

dunia, berarti pengertian-pengertian ekonomi yang akan menjamin 

setiap bangsa suatu kehidupan yang sehat di masa damai bagi 

penduduknya di mana pun di dunia. Keempat adalah kebebasan dari 

rasa takut—yang kalau diterjemahkan dalam peristilahan dunia 
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berarti pengurangan persenjataan di seluruh dunia sampai ke tahap 

dan dengan cara yang begitu seksama sehingga tak ada bangsa yang 

akan berada dalam posisi untuk melakukan suatu tindakan agresi fisik 

terhadap tetangga manapun—di mana saja di dunia. Ini bukan 

gambaran seribu tahun lagi. Ini merupakan suatu dasar tegas bagi 

jenis pencapaian dunia dalam zaman kita dan generasi kita sendiri...” 

Sebelum DUHAM pada tahun 1948, bangsa-bangsa di dunia 

biasanya memandang bahwa persoalan hak-hak asasi termasuk ke 

dalam batas jurisdiksi masing-masing. Tetapi DUHAM itu telah 

meletakkan standar untuk semua. Dengan sebuah Mukadimah dan 30 

Bab, DUHAM merupakan kompendium tentang seluruh hak sipil dan 

politik yang diambil dari berbagai sistem konstitusional dan legal 

yang ada di masa sebelumnya.  

Di samping mengemukakan kembali ketentuan-ketentuan 

dalam Bill of Rights Amerika, DUHAM juga memuat ketentuan-

ketentuan seperti: (1) hak nikah, (2) kebebasan untuk meninggalkan 

negeri sendiri dan kembali kepadanya, (3) hak perlindungan (asylum) 

dari penganiayaan, (4) hak ambil bagian dalam pemerintahan, (5) hak 

memperoleh keamanan sosial, (6) hak bekerja, (7) hak atas gaji yang 

sama untuk pekerjaan yang sama, (8) hak untuk istirahat dan 

keluangan (leisure), (9) hak memperoleh tingkat hidup yang memadai, 

(10) hak anak-anak, (11) hak pendidikan, (12) hak ambil bagian 

dalam kegiatan budaya masyarakat, dan (13) hak atas ketertiban 

sosial dan internasional. 

Dari DUHAM ini, nanti dirumuskan apa yang terkait langsung 

dengan hak-hak anak, yang sudah dikembangkan dalam Konvensi Hak 

Anak, yang di Indonesia telah diratifikasi dan menjadi UU 
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Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, yang sekarang dirumuskan 

sebagai 31 Hak Anak, seperti dalam grafis di bawah ini, yaitu hak 

untuk: 

  

Sekalipun bukanlah sebuah perjanjian (treaty)—sehingga tidak 

punya kekuatan hukum dalam suatu masyarakat, namun DUHAM 

telah digunakan oleh berbagai pemerintahan dan badan-badan 

internasional untuk menilai seberapa jauh HAM diperhatikan di 

seluruh dunia. Di antara badan internasional yang bisa dicatat di sini 

adalah Human Rights Watch, yang berkantor pusat di Amerika Serikat. 

Human Rights Watch (HRW) adalah sebuah LSM yang sangat 

penting, memfokuskan diri pada perlindungan hak-hak asasi manusia. 

Dimulai tahun 1978 dengan didirikannya Helsinki Watch, yang 

memantau ketaatan negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan 

Kanada, pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah disepakati 

dalam persetujuan Helsinki. Sekarang Human Rights Watch 

mempunyai 5 divisi di Afrika, Amerika, Asia dan Timur Tengah, 
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ditambah penandatangan Helsinki Watch. Mereka melakukan 5 

proyek pengawasan atas perdagangan senjata, hak-hak anak-anak, 

kebebasan berekspresi, keadaan-keadaan penjara, dan hak-hak kaum 

perempuan. Sekarang Human Right Watch mempunyai kantor-kantor 

utama di New York City, Washington D.C., Los Angeles, London, 

Brussel, Moskow, Dushanbe, Hongkong, dan Rio de Janeiro. Organisasi 

ini menerbitkan Human Rights Watch World Report, setiap bulan 

Januari yang berisi uraian mengenai perkembangan pelaksanaan 

HAM di 70 negara. Selain itu juga diterbitkan berbagai laporan yang 

mengetengahkan masalah khusus HAM, terutama dalam pencarian 

fakta pelaksanaan HAM di seluruh dunia. 

 

Komitmen atas HAM adalah Konstitusional 

Konstitusi Indonesia menyediakan kerangka legal yang dalam 

lingkupnya pemerintahan diharapkan berjalan. Mempunyai 

konstitusi berarti bahwa semua warga negara bahkan juga para 

pejabat, polisi, hakim, kepala sekolah sampai guru, harus taat kepada 

hukum negara. Jika pemerintahan menempatkan dirinya di atas 

hukum dan bertindak melanggar hukum, konstitusi menjadi rusak. 

Malah mungkin konstitusi itu menjadi seperti tidak ada. Hal seperti itu 

biasanya terjadi dalam suatu negara yang diperintah dengan sistem 

satu partai, atau didominasi oleh satu partai (negara otoritarian). Jika 

hal itu terjadi, maka warga negara hanya menjadi rakyat taklukan. 

Hak-hak yang dimiliki hanya sebagai pemberian pemerintah, dan 

tanggung jawab dipaksakan atas mereka, bukannya dilakukan dengan 

kebebasan. 
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Semua bangsa mengalami proses panjang dan tidak mudah 

dalam meningkatkan hak-hak asasi dalam kesadaran umum kepada 

nilai-nilainya. Inggris harus melewati masa berabad-abad sebelum 

semuanya menjadi mantap. Inggris tidak punya konstitusi seperti 

Amerika. Tetapi rakyat Inggris sadar akan hak-hak asasi mereka, 

antara lain melalui tindakan legislatif parlemen, atau berdasarkan 

perkembangan hukum umum.  

Statuta hak-hak sipil yang penting ialah Habeas Corpus Act  1679 

dan Bill of Rights tahun 1689. Dengan kedua statuta itu dan ketentuan-

ketentuan parlemen lainnya, rakyat Inggris mendapat jaminan hak 

untuk dibebaskan dari tahanan dengan bail, hak mengajukan petisi 

kepada para pembuat undang-undang, pemilihan yang bebas, 

perlindungan dari hukuman kejam dan tidak biasa dan dari denda dan 

pungutan sebelum keputusan hukum. Di antara berbagai kebebasan 

yang umumnya didasarkan kepada doktrin hukum umum (common-

law) ialah kebebasan berbicara, pers, berserikat, berkumpul, dan 

beragama. 

Sangat relevan dengan pembahasan ini ialah pengalaman 

Kanada. Sebelum Constitution Act  tahun 1982, Konstitusi Kanada 

tidak memuat statemen tentang hak-hak asasi yang sebanding dengan 

Bill of Rights dalam Konstitusi Amerika. HAM dijabarkan dalam 

Canadian Bill of Rights tahun 1960. 

Di tahun 1976 dan 1977 ketentuan parlemen yang lain berjudul 

Canadian Human Rights Act, ditambahkan kepada Bill of Rights itu. 

Ketentuan itu melarang diskriminasi dalam pekerjaan berdasarkan 

ras, asal-usul kebangsaan atau kesukuan, warna, agama, umur, jenis 
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kelamin, status pernikahan, status keluarga, cacat badan, atau 

tindakan kejahatan yang sudah diampuni. 

Pada saat ramainya pembahasan masalah-masalah tersebut 

muncul kesadaran bahwa jika hak-hak asasi tidak dengan tegas dan 

spesifik disebutkan dalam konstitusi itu sendiri maka selalu ada 

kemungkinan digugurkan oleh legislasi parlemen. Karena itu 

Konstitusi Kanada tahun 1982 memuat bagian pembukaan yang luas 

dengan judul ”Canadian Charter of Rights and Freedoms.” Dengan 33 

bab, pembukaan itu memuat jabaran tentang hak-hak asasi yang jauh 

lebih panjang dari pada yang ada dalam Konstitusi Amerika. Bagian 

utamanya meliputi kebebasan-kebebasan fundamental, hak-hak 

persamaan, bahasa-bahasa resmi Kanada, dan hak-hak bahasa 

pendidikan golongan minoritas.  

Dari semua uraian tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan 

konsep tentang HAM dan usaha penegakan dan peningkatan 

kesadarannya bukanlah persoalan yang sekali jadi. Waktu yang 

panjang disertai konsistensi dan keteguhan komitmen merupakan hal 

yang tidak dapat diabaikan dalam usaha-usaha itu. Sekalipun tidak 

kekurangan harapan, umat manusia masih harus terus berjuang 

untuk memperoleh haknya sendiri. 

Hal ini juga terjadi di Dunia Islam, di mana perjuangan HAM di 

Dunia Islam, sangat berkembang secara kuantitatif, maupun kualitatif, 

terutama dalam dekade-dekade belakangan ini. Dan isu yang 

dikembangkan pun beragam, dari penekanan keharusan demokrasi, 

hingga soal gender. Di Iran, misalnya pada tahun 1961 didirikan 

Liberation Movement of Iran (LMI), dengan salah satu tokohnya yang 

terkemuka Mehdi Bazargan, PM pertama Iran setelah revolusi (1979). 
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Ia memperjuangkan demokrasi dan hak, bahkan ketika ia 

bertentangan dengan pendapat para Ayatullah Khomeini yang 

menganggap “Apa yang mereka katakan sebagai HAM adalah omong 

kosong, tak lebih dari koleksi aturan korup yang dibuat oleh kaum 

Zionis untuk menghancurkan seluruh agama yang benar”. Ia juga 

mendirikan pada tahun 1984, Association for the Defence of the 

Freedom and Sovereignty of the Iranian Nation (ADFSIN), Asosiasi 

Pembela Kebebasan dan Kedaulatan Bangsa Iran. Tujuan organisasi 

ini adalah mengupayakan proses demokratisasi dan dihapuskannya 

praktik penyiksaan terhadap tahanan politik serta ditayangkannya 

pengadilan politik mereka melalui televisi. 

Di Dunia Arab, salah satu organisasi HAM terpenting adalah 

Association de Defence des Droits de l’Homme et des Libertes 

Democratiques dans le Monde Arabe (Asosiasi untuk Pembelaan HAM 

dan Kebebasan Demokratis di Dunia Arab) yang didirikan pada 

Januari 1983 di Paris, dan diinagurasikan pada Nopember 1983 di 

berbagai Dunia Arab. Organisasi ini menyuarakan standar HAM 

seperti yang diterapkan dalam hukum internasional, dan penerbitan 

laporan Huqûq al-Insân fî al-Wathân al-`Arabî (HAM di Negara-negara 

Arab). 

Di samping organisasi-organisasi yang pernah didirikan, juga 

banyak tokoh Muslim yang memperjuangkan HAM baik secara 

akademis maupun lewat gerakan LSM Internasional. Tokoh-tokoh 

yang bisa disebut adalah Abdullahi Ahmed An-Na`im, Roger Garaudy, 

Riffat Hassan, dan Chandra Muzaffar. 

Di beberapa negara Islam juga sudah cukup mapan ada komisi 

pemantau HAM, seperti Mesir, Tunisia, Maroko, dan Indonesia. 
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KOMNAS HAM, termasuk KOMNAS Perempuan di Indonesia telah 

banyak membuahkan hasil yang cukup memuaskan banyak pihak, 

terutama dalam hal pemantauan pelaksanaan HAM di Indonesia, 

walaupun juga cukup banyak hal yang harus diperbaiki. Pemikiran 

tentang “Sekolah Ramah HAM” juga telah dikembangkan oleh 

KOMNAS HAM untuk menghapus banyaknya pelanggaran HAM di 

sekolah. 

 

Kesulitan Penerimaan HAM di Dunia Islam    

Salah satu sumber kesulitan dalam usaha menunjang 

pelaksanaan dan perhatian kepada hak-hak asasi manusia (HAM) di 

dunia Islam, serta peningkatan kesadarannya dalam masyarakat 

seperti Indonesia, ialah persepsi yang sering kurang tepat tentang 

kesenjangan antara nilai-nilai universal dan pola-pola sosial budaya 

lokal. Isu ini telah memicu pemikiran bagaimana Islam bisa menerima 

atau tidak gagasan HAM/DUHAM ini, dan bisa berpengaruh dalam 

dunia pendidikan yang dibahas dalam buku Ziadatul Husnah ini. 

Sama halnya dengan negara-negara berkembang lainnya, di 

Indonesia—dan kalangan pemikir Muslim, terutama yang bukan-

liberal—banyak ditemukan pandangan bahwa konsep tentang hak-

hak asasi manusia (HAM) adalah buatan Barat, dengan konotasi 

sebagai kelanjutan kolonialisme dan imperialisme. Dalam retorika 

yang menyangkut masalah pandangan hidup, HAM yang merupakan 

konsep Barat  itu adalah sama dengan sekularisme. Dalam kaitan 

dengan debat Islam dan DUHAM, isu ini  muncul dengan mengatakan 

bahwa “HAM itu tidak Islami”.  
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Kalau kita melihat pendapat negara-negara Muslim yang pada 

umumnya termasuk pendukung berdirinya PBB, seluruhnya 

termasuk pendukung Piagam PBB 1945 yang menyerukan 

penghormatan HAM dan kebebasan manusia. Tetapi ketika DUHAM 

diresmikan tahun 1948, ada tanggapan yang bervariasi. Beberapa 

negara Muslim mengkritik beberapa butir DUHAM terutama yang 

berkaitan dengan persoalan hak-hak sipil dan politik, seperti masalah 

kebebasan beragama, terutama menyangkut hak berpindah agama 

(dari Muslim ke agama lain), pernikahan beda agama, dan masalah 

kesetaraan laki-laki dan perempuan, yang semuanya memang dijamin 

penuh oleh DUHAM. Akhirnya dari perdebatan negara-negara Muslim, 

hanya Saudi Arabia yang tidak mau menandatangani DUHAM 

tersebut. 

Penolakan terhadap DUHAM didasarkan bahwa DUHAM itu 

produk sekularisme, sementara Islam adalah agama wahyu. Mereka 

sangat yakin bahwa syariat Islam bersifat sakral dan independen. 

Syariat ini harus diterapkan sebagai sistem nilai dan hukum dalam 

kehidupan umat Islam. DUHAM dianggap tidak cocok, karena 

diidentifikasikan dengan Barat, Kristen, dan praktik negara-negara 

Barat sendiri yang kadangkala berstandar-ganda dalam penerapan 

DUHAM itu. Maka pemikiran alternatif yang muncul adalah Islam 

harus mengembangkan versi HAM-nya sendiri. Kita akan membahas 

permasalahan ini sebagai penolakan yang didasarkan atas perbedaan 

latar belakang budaya (cultural-based resistance to rights).  
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Antara “Timur” (Islam) dan “Barat” 

Kita mungkin segera  mengasosiasikan pandangan itu (cultural-

based resistance to rights) dengan kelompok yang berorientasi 

primordial tertentu, baik dalam kategori kedaerahan, kebangsaan, 

atau kesukuan, maupun dalam kategori keagamaan. Pengasosiasian 

itu disertai dengan penilaian bahwa kelompok tertentu memang pada 

dasarnya tidak dapat menerima ide tentang HAM, karena pandangan 

hidup mereka memang secara internal tidak mendukung.  

Nurcholish Madjid misalnya dalam pembahasan mengenai 

masalah ini mencontohkan Lee Kuan Yew, Menteri Senior Singapura, 

yang mengkhotbahkan bahwa demokrasi dan ide tentang HAM adalah 

tidak urgen untuk bangsa-bangsa Asia. Yang urgen ialah 

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan hidup rakyat. Dan yang 

menarik, ia telah membuktikan pembangunan Singapura yang 

makmur, walaupun dengan politik yang tidak terbuka, dan cenderung 

otoritarian. 

Lee Kuan Yew terdengar ingin mengetengahkan apa yang ia 

sebut sebagai “nilai-nilai Asia” (Asian Values) sebagai lebih relevan 

untuk kemajuan kawasan ini, yakni kawasan Lembah Pasifik Barat 

(Asia Tenggara dan Timur). Dan Singapura, juga negara-negara 

industri baru lainnya yang oleh pers Barat biasa disebut dengan 

“naga-naga kecil” (little dragons), atau “macan-macan Asia” dapat 

ditampilkan sebagai telah mendemonstrasikan kebenaran tesis Lee 

dengan kemajuan yang telah mereka capai dalam bidang ekonomi. 

Kemudian dalam tahun-tahun yang lalu, Dr. Mahathir Muhamad, 

pemimpin-pemimpin  dari RRC, juga sering terdengar mengajukan 

argumen yang sama. Anehnya, sikap dan pandangan serupa itu sering 
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memperoleh dukungan dari tokoh yang dianggap mempunyai 

wewenang, seperti mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, 

Henry Kissinger. 

Dalam suatu pembahasan di Pusat Studi Islam Paramadina 

mengenai HAM, dalam rangka memperingati 50 tahun usia PBB 

(1998), Nurcholish Madjid mengajukan pertanyaan, jika sekian 

banyak tokoh yang amat terhormat dan berprestasi tinggi 

menyuarakan hal-hal yang senada, maka apakah hal itu tidak berarti 

terdapat unsur-unsur yang benar dalam pernyataan mereka itu? 

Dapatkah pernyataan itu dikesampingkan begitu saja sebagai tidak 

punya dasar dan hanya merupakan cara untuk menutupi suatu 

kenyataan yang sebenarnya, seperti perlindungan dan pertahanan 

diri bagi praktik-praktik pemerintahan mereka yang otoriter, tiranik, 

dan mengekang pelaksanaan HAM? 

Penilaian yang sarat prasangka memang telah umum dibuat 

orang. Dan jika kita mencoba mengesampingkan prasangka, 

kemudian secara empatik berusaha memahami tokoh-tokoh itu, maka 

barangkali sikap-sikap tersebut merupakan contoh paling nyata dari 

adanya kesenjangan antara ide-ide universal tentang kemanusiaan 

dengan kenyataan-kenyataan sosial-kultural yang bersifat regional 

atau lokal. Mengkaitkan dengan penolakan Islam atas DUHAM, maka 

rumusan persoalannya menjadi:  

 DUHAM menjadi problematis jika syariat dan sumber-sumber yang 

membentuknya tidak dipahami secara historis dan bersifat sosio-

kultural, melainkan dianggap bersifat independen dari kondisi 

historis dan sosio-kultural yang menyertai kelahiran syariat Islam.  
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 DUHAM menjadi problematis jika syariat Islam dipandang sebagai 

hukum Ilahi yang absolut, yang diobjektivasi dan kemudian 

dipromosikan sebagai hukum yang mengikat masyarakat, basis 

hukum negara Islam—bukan sebagai aturan atau nilai-nilai moral 

yang terbatas pada masyarakat yang mempercayainya.  

Sebenarnya pernyataan yang lebih prinsipil bukanlah memang 

ada ide universal tentang manusia dan kemanusiaan (yang ada pada 

para pembela DUHAM, jadi sebaliknya dari para pendukung segi lokal 

dan kultural), tetapi sejauh mana kebenaran klaim universal konsep-

konsep ”modern” tersebut yang kenyataannya diproduksi di kalangan 

negara-negara Barat.  

 Apakah Barat memang dengan sendirinya universal, sehingga 

setiap produk sosial-kulturalnya dengan sendirinya berlaku untuk 

semua tempat dan waktu?  

 Apakah Barat itu sedemikian uniknya, sehingga apa pun yang 

terdapat di sana, khususnya segi-segi keunggulan, dan 

perkembangan kemajuannya, tidak dapat ditiru atau diterapkan di 

tempat lain? 

Kaum sofinis (chauvinist) Timur akan menjawab “tidak” kepada 

pertanyaan pertama, sambil menegaskan bahwa produk-produk 

sosial-kultural di Barat bersifat khas lingkungan sosial-kulturalnya, 

jadi benar-benar bersifat “Barat” semata tanpa dengan sendirinya  

berlaku untuk lingkungan sosial-kultural lain, khususnya ”Timur”. 

Argumen ini dipakai oleh pemikir Muslim yang menolak DUHAM. 

Tetapi persoalan menjadi rumit karena jika pertanyaan kedua 

dijawab “tidak” maka semua gejala modern dalam banyak segi 

kehidupan bangsa-bangsa bukan bukan-Barat menjadi tidak punya 
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pijakan atau tidak sah, seperti berbagai bentuk pengaturan sosial-

politik dalam bentuk lembaga-lembaga konstitusi, parlemen, 

pemilihan umum, sistem pengadilan, dan seterusnya (dan masalah 

inilah yang tidak terpecahkan ketika beberapa negara Islam 

menerapkan syariat Islam, karena rupanya syariat Islam tidak pernah 

memadai untuk menjalankan sistem politik modern). Dan yang paling 

mencolok ialah, tentu saja, ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Lebih jauh, tentu terdengar aneh bahwa kaum chauvinist Barat 

juga akan menjawab ”tidak” kepada pertanyaan pertama dan “ya” 

kepada pertanyaan kedua. Suatu jawaban yang menegaskan keunikan 

Barat sehingga, seperti tergambarkan dalam ungkapan Rudyard 

Kipling yang terkenal, “Barat adalah Barat dan Timur adalah Timur, 

dan saudara kembar itu tidak akan bertemu.” 

Maka mengambil contoh debat DUHAM di Dunia Islam, 

tanggapan dengan argumen seperti kaum chauvinist Timur (yang 

Islam), al-Burudi, wakil Saudi Arabia dalam perdebatan sebelum 

pengesahan DUHAM menegaskan bahwa pola budaya yang dominan 

di Barat seringkali bertentangan dengan pola budaya yang dominan 

di negara Timur. Ia juga menegaskan bahwa istilah “martabat dan hak-

hak” dalam pasal pertama DUHAM bersifat subyektif, karena setiap 

negara akan mempunyai penafsirannya sendiri.  

Maka menarik bahwa pandangan Saudi Arabia itu, makin 

dipertegas pada tanggal 15 Juni 1970, ketika pemerintah Saudi Arabia 

menerbitkan memorandum mengenai HAM dalam Islam, dan 

aplikasinya di negara tersebut. Dan isinya berbeda dengan DUHAM 

yang berisi formula moral, memorandum tersebut lebih banyak berisi 

preskripsi dan perintah yang pasti. Dan di antaranya dikemukakan 
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persoalan larangan pernikahan antara perempuan Muslim dan laki-

laki non-Muslim, dan pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan 

politeis (musyrik), dimana pandangan ini bertentangan dengan Pasal 

16 DUHAM. Alasan memorandum itu adalah demi mempertahankan 

keluarga dari kehancuran. Hal kedua yang mencolok dari 

memorandum itu adalah larangan bagi seorang Muslim untuk pindah 

agama (bertentangan dengan Pasal 18 DUHAM). Bolehnya pindah 

agama dalam HAM dianggap sebagai cara yang dapat menimbulkan 

kekacauan agama di muka bumi. 

Melihat perkembangan kemanusiaan di Barat, dan bagaimana 

respon dari sebagian umat Islam atau perkembangan tersebut, 

Munawir Sjadzali memberi komentar, “Perkembangan di negara-

negara Barat yang dulu tertinggal oleh Dunia Islam itu sekarang ini 

sangat pesat dan berada jauh di depan negara-negara Islam. Munawir 

menegaskan, hal tersebut karena negara-negara Barat terus mencari 

dengan memanfaatkan akal budi yang merupakan pemberian Tuhan 

yang paling utama kepada umat manusia. Sementara itu 

pengembangan intelektual dalam dunia Islam boleh dikatakan sudah 

sejak lama berhenti. Para pemikir Muslim sekarang tampak “jera 

untuk berani berpikir”. Islam yang dulu di tangan Nabi merupakan 

ajaran yang revolusioner, sekarang mewakili aliran yang terbelakang. 

Malah “out-dated”. Maka berkaitan dengan pikiran mengenai 

kemanusiaan, saya menyimpulkan jika pemikiran Islam seperti ini 

(yang dikemukakan dalam penolakan terhadap DUHAM di atas), tidak 

dapat diharapkan mampu memberi sumbangan kepada peradaban 

dunia di zaman dimana kita hidup sekarang ini. Bahkan lebih dari itu, 
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Islam juga terancam tidak dapat ikut berbicara mengenai peradaban 

mutakhir.”  

 

Respon Positif Pemikir Muslim atas DUHAM 

Jika kita ingat bahwa kenangan pahit dari kolonialisme dan 

imperialisme belum terlewatkan lebih dari dua generasi (sekitar 60 

tahun), maka prasangka yang keras kepada Barat, yang ikut 

mengaburkan hal-hal yang sebenarnya tidak murni Barat semata  

seperti  ide  tentang DUHAM dapat sedikit banyak kita pahami. 

Persoalannya mungkin bukanlah bagaimana menghilangkan 

kenangan pahit dan negatif kepada Barat akibat pengalaman 

kolonialisme dan imperialisme, tetapi bagaimana menyadarkan diri 

yang bersangkutan sendiri tentang hakikat HAM itu dengan menggali 

dan mengembangkan berbagai konsep yang secara potensial ada 

dalam sistem-sistem budaya yang berbeda-beda. Harapannya ialah, 

karena akhirnya manusia dan kemanusiaan itu pada hakikatnya sama 

dan satu, maka konsep-konsep kemanusiaan yang ada dalam berbagai 

sistem budaya tentu memiliki titik kesamaan antara satu dengan 

lainnya. 

Berikut ilustrasi bagaimana sebagian para pemikir Muslim bisa 

menerima penuh DUHAM. Riffat Hassan, pemikir feminis dari 

Pakistan misalnya menegaskan, bahwa “...Meskipun dalam 

kenyataannya tidak diakui secara universal, tidak dijalankan secara 

universal, atau tidak didesakkan pemberlakuannya secara universal, 

HAM tetaplah amat penting. Meskipun banyak orang tidak memahami 

atau mendesakkannya, hak-hak itu tetap merupakan hak-hak yang 

setiap manusia harus memilikinya. Hak-hak itu berakar sangat kuat 
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dalam kemanusiaan kita, sehingga setiap penolakan atau pelanggaran 

atasnya merupakan penegasian atau pendegradasian atas apa yang 

membuat kita manusia”.  

Kalau kita melihat respon positif para pemikiran Muslim atas 

DUHAM, maka paling tidak ada dua alasan yang dikemukakan mereka. 

Pertama, penghormatan atas HAM adalah cita-cita luhur semua agama 

manusia, termasuk Islam. Sementara, DUHAM adalah salah satu 

wujud perumusan modernnya dalam bentuk prinsip-prinsip.  

Kedua, harmonisasi antara tradisi Islam dan konsep HAM 

modern adalah sesuatu yang niscaya, sehingga hukum Islam pra-

modern yang menghambat kemungkinan itu haruslah ditafsirkan 

ulang. Menurut mereka bukan dalam rangka menundukkannya di 

bawah prinsip HAM modern, melainkan karena ada masalah di 

sekitarnya yang menjadikan kaum Muslim sulit merealisasikan cita-

cita Islam. Mereka yang mendukung gagasan HAM menegaskan 

bahwa hukum-hukum (Islam pra-modern) itu adalah rumusan 

manusia, karena itu perumusannya kembali bukan tidak saja 

dibolehkan, bahkan diperlukan. Dengan cara ini maka kompetensi 

syariat Islam yang diklaim universal dan berlaku sepanjang masa dan 

tempat (al-Islam shâlih li kullî zamân wa makân), memang bisa 

dibenarkan. 

Jika hal tersebut di atas itu dapat diterima, maka logikanya ialah 

bahwa manusia dan kemanusiaan adalah universal. Nilai-nilai dalam 

satu atau lain bentuk pasti ada dalam setiap bangsa di setiap zaman. 

Jabaran-jabaran mutakhir atau modern tentang manusia dan 

kemanusiaan dapat dipandang sebagai tidak lebih daripada 
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kelanjutan logika ide-ide dasar tersebut dalam konteks kehidupan 

kontemporer yang semakin kompleks dan bersifat global. 

Penerimaan dan kesadaran tentang HAM haruslah otentik dan 

sejati. Sebab nilai-nilai serupa itu dapat dihayati hanya jika dikaitkan 

dengan kesadaran hidup bermakna. HAM akan dapat menumbuhkan 

komitmen dalam jiwa para pendukungnya jika ia merupakan bagian 

dari hakikat kediriannya sebagai manusia. Karena itu perlu 

pendekatan sosial budaya dan sejarah. 

 

Memahami Hak Asasi Manusia dari Tradisi Pendidikan Islam 

Istilah HAM (human rights) mulai banyak digunakan hanya 

seusai Perang  Dunia II. Istilah itu menjadi umum oleh Deklarasi 

Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB yang dikeluarkan pada tahun 

1948. Sebagai istilah, HAM menggantikan ”hak-hak alami” (natural 

rights), sebuah konsep yang sangat lama, dan ungkapan “hak-hak 

manusia (lelaki)” (rights of man), yang tidak harus harus mencakup 

hak-hak perempuan. 

Para sarjana Barat yang cenderung melihat konsep HAM itu 

sebagai khas Barat menelusuri pertumbuhan awalnya pada konsep 

“hak-hak alami” dalam pemikiran Yunani dan Romawi kuna. Dalam 

sastra dan filsafat Yunani dan Romawi banyak terdapat pernyataan 

yang mengakui adanya “hukum-hukum dewa dan hukum-hukum 

alam” (laws of the gods and of nature), yang hukum-hukum itu 

dipandang terwujud sebelum adanya hukum-hukum yang dibuat oleh 

negara. 

Tetapi kalangan sarjana lain menelusuri asal-usul konsep HAM 

kepada masa-masa yang lebih awal lagi. Dalam Alkitab Ibrani, ada 
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banyak isyarat tentang HAM. Tidak ada pernyataan yang benar-benar 

sempurna tentang masalah itu, namun terdapat kalimat-kalimat 

terserak yang penting, yang memberi bukti jelas tentang adanya titik 

pandang yang setidaknya sama majunya dengan filsafat Yunani dan 

Romawi. “Sepuluh Perintah” (The Ten Commandments, yang dalam al-

Qur’ân disebut sebagai perjanjian antara Tuhan dan kaum Israil–QS. 

2: 93), dengan melarang mencuri dan membunuh, memberi 

pengakuan tersirat kepada hak hidup dan memiliki harta. 

Pengakuan itu juga dikemukakan dengan jelas sekali dalam 

“Pidato Perpisahan” (Khutbat-u ‘l-Wadâ’) Nabi Muhammad SAW 

sewaktu wukuf di Arafah dalam satu-satunya pelaksanaan ibadah haji 

beliau. Pidato yang amat terkenal itu, menurut Nurcholish Madjid 

merupakan tonggak Islam atas pengakuan HAM. Dalam pidato itu 

Nabi membuka dengan pertanyaan retorik: “Wahai sekalian manusia! 

Tahukah kamu, di bulan apa kamu berada, di hari apa kamu berada, 

dan  di negeri mana kamu berada?” Semuanya menjawab: “Di hari 

suci, di bulan suci, dan di negeri suci.” 

Maka lanjut Nabi, “Ketahuilah bahwa darahmu, hartamu, dan 

kehormatanmu adalah suci atas kamu seperti sucinya harimu ini, 

dalam bulanmu ini dan di negerimu ini, sampai saatnya kamu sekalian 

bertemu dengan Dia (Tuhan, di hari kiamat).” Kemudian Nabi 

lanjutkan, “Dengarkanlah dariku, kamu sekalian akan hidup selamat. 

Ingatlah, jangan kamu berbuat zalim! Ingatlah, jangan kamu berbuat 

zalim! Ingatlah, jangan kamu berbuat zalim! Tidaklah halal harta 

seseorang kecuali dengan kerelaan hati orang bersangkutan. Dan 

semua (pelanggaran) darah, harta, dan tuntut balas yang terjadi di 

zaman jahiliah ada di bawah telapak kakiku ini sampai hari kiamat…”. 



  

  

 

xxxiii 

Dalam al-Qur’an juga ditegaskan sebuah ayat yang 

mengedepankan kemanusiaan universal, bahwa, “Barangsiapa 

membunuh seseorang tanpa dosa pembunuhan atau perusakan di 

bumi maka bagaikan ia membunuh seluruh umat manusia, dan 

barangsiapa menolong hidup seseorang maka bagaikan ia menolong 

seluruh umat manusia” (QS. 5: 32). Jadi kejahatan kepada seorang 

pribadi sesungguhnya adalah kejahatan kepada kemanusiaan 

universal, demikian pula sebaliknya, kebaikan kepada seorang pribadi 

adalah kebaikan kepada kemanusiaan universal. 

Perkembangan modern konsep HAM mulai tumbuh pada akhir 

Abad Tengah Eropa yang disebut zaman Renaissance, saat perlawanan 

kepada tirani ekonomi dan politik mulai muncul ke permukaan. Dan 

pikiran tentang HAM sebagai makhluk dengan harkat dan martabat 

yang tinggi merupakan hasil interaksi peradaban Eropa (Barat) 

dengan peradaban Yunani dan Islam. Pikiran itu kemudian 

dikembangkan dalam dinamika lingkungan peradaban Barat. 

Giovanni Pico della Mirandola, seorang pemikir Eropa zaman 

Renaissance—yang sering disitir Nurcholish Madjid untuk 

menunjukkan transmisi pemikiran kemanusiaan universal dari Islam 

ke Barat—dalam sebuah orasi ilmiah di hadapan para pemimpin 

agama tentang harkat dan martabat manusia, sebagai pembukaan ia 

mengatakan demikian: “I have read in the records of Arabians, reverend 

fathers, that Abdala (`Abd-Allah) the Saracen, when questioned as to 

what on this stage of the world, as it were, could be seen most worthy of 

wonder, replied: ‘There is nothing to be seen more wonderful than 

man.’ In agreement with this opinion is the saying of Hermens 

Trismegistus: ‘A great miracle, Asclepius, is man.’ “ 
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Tetapi jika konsep HAM sudah lama sekali ada, namun 

pengakuan umum kepada keabsahannya, termasuk dalam dunia 

pendidikan, adalah baru. Sepanjang sejarah hampir semua umat 

manusia, pemerintahan biasanya menolak untuk mengakui bahwa 

rakyat memiliki hak-hak yang tidak tergantung kepada negara, justru 

kebanyakan pemerintah beranggapan bahwa pihaknyalah yang 

memberi dan menjamin hak-hak itu. Paham keunggulan negara atau 

“etatisme” menganggap adanya  kekuasaan negara atas peri-

kehidupan warga negara. Pada abad ke-20 etatisme masih merupakan 

konsep yang kuat. Contoh-contoh utama ialah Jerman di bawah Hitler 

dan Uni Soviet di bawah Stalin, dengan contoh-contoh lain yang 

sampai saat ini masih bertahan. 

Hubungan antara pemerintahan dengan HAM mengalami 

perubahan menyeluruh setelah revolusi Amerika dan Perancis. Para 

tokoh kedua revolusi itu menegaskan bahwa tujuan pemerintahan 

ialah untuk melindungi dan membela HAM, bukan untuk 

membuyarkan atau menyalahgunakannya. James Madison bahkan 

mengatakan bahwa “sebagaimana orang dikatakan punya hak asasi 

atas hak milik-(property)-nya, ia juga dapat dikatakan punya hak milik 

atas hak asasinya.”  

Selanjutnya, “Pemerintah dilembagakan untuk melindungi hak-

milik dalam segala bentuknya.” Deklarasi HAM dan warga negara 

Perancis (1789) menyebutkan, “Manusia dilahirkan bebas dan tetap 

bebas dan sama dalam hak-hak asasinya”; dan, “Tujuan setiap 

perserikatan politik ialah untuk menjaga HAM yang alami dan tak 

dapat diubah.” 
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Warren Christopher, mantan Menteri Luar Negeri Amerika 

Serikat pada Konferensi Dunia tentang Hak-hak Asasi Manusia di 

Wina, Austria, 1993, mengatakan “...Kita berada pada suatu saat yang 

baru. Agenda kita bagi kebebasan harus mencakup setiap pesakitan 

suara hati, setiap korban penyiksaan, setiap orang yang disangkal hak-

hak asasi manusianya. Agenda itu harus juga mencakup gerakan-

gerakan demokratis yang telah mengubah peta politik dunia kita...” 

 

Penutup 

Mengakhiri “Pengantar” buku Ziadatul Husnah yang sangat 

inspiratif sebagai panduan pembelajaran HAM di Madrasah Ibtidaiyah 

ini, menarik memperhatikan refleksi dari Pangeran Sadruddin Aga 

Khan, pemikir HAM dan Islam dari Iran, yang mencoba merenungkan 

arti HAM dalam banyak aspeknya, termasuk dunia pendidikan. 

Ternyata masih begitu banyak hal yang harus dikerjakan. Kutipan ini 

sangat inspiratif, untuk bisa bisa terus menggali perspektif 

pendidikan HAM di Madrasah Ibtidaiyah, yang perlu dikembangkan 

oleh guru, bahkan semua stakeholder Madrasah Ibtidaiyah. Kata 

Pangeran Sadruddin Aga Khan: 

“Seperti kita ketahui DUHAM yang disepakati bersama secara 

universal pada tanggal 10 Desember 1948, tujuannya adalah untuk 

membangun dunia yang lebih baik. Tetapi rupanya aspirasi yang telah 

dipadatkan dalam 30 pasal itu, pada umumnya belum terpenuhi 

secara maksimal. Hak untuk hidup, untuk memperoleh tingkat 

kehidupan yang layak, kebebasan berpendapat, perlindungan dari 

penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, bahkan pembebasan 

dari penahanan yang sewenang-wenang, masih jauh realisasinya. Kita 
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hampir setiap hari membaca berita tentang pelanggaran HAM di 

seluruh bagian dunia ini. Dan penilaian tentang kondisi HAM itu masih 

sangat memprihatinkan. Terutama di negara-negara miskin. 

Sementara kita juga mendapati pada negara-negara kaya suatu 

ketidakpedulian akan kemakmuran yang lebih besar pada semua 

orang, termasuk di dalamnya soal keadilan universal dan perdamaian. 

Sementara setiap tahun juga perlombaan persenjataan semakin besar, 

eksploitasi terhadap sumber-sumber alam semakin parah. Sehingga 

semua masalah HAM ini membuat kita bertanya, apakah kita telah 

membuat sebuah standar yang tidak pernah akan tercapai 

pelaksanaannya? Mengapa setelah 60 tahun, kita belum juga 

mempunyai kemampuan meraih dunia yang penuh perdamaian, 

pembangunan dan keadilan. Halangan apa yang ada, sehingga tujuan 

tersebut belum lagi tercapai. Setelah lebih dari 60 tahun, ada 

kerinduan untuk menggali lebih dalam makna yang tertulis dalam 

DUHAM itu, dan apa inspirasi yang kita peroleh dari sana, bagi 

terwujudnya dunia yang lebih baik di masa mendatang. 

Keadaan kita di dunia dewasa ini, sepertinya kita hidup dalam 

suatu periode dimana kita telah meninggalkan masa lalu, tetapi belum 

sepenuhnya memahami dunia esok. Dunia macam apa yang akan ada 

di masa depan, kalau kita melihat kenyataan dewasa ini, dunia 

semakin keras dan mengarah pada peperangan, dimana 25 juta orang 

laki-laki dan perempuan, bahkan anak-anak telah menjadi bagian dari 

kerasnya peperangan, dan 100 juta yang lain, juga terlibat dalam 

peperangan itu secara tidak langsung. Sementara kita juga tahu, 

pengeluaran anggaran militer sekarang ini, sekitar US 2 juta dollar 

setiap menitnya! Setelah PD II, masih ada 25 peperangan besar dan 
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kecil, yang telah menyebabkan kematian 3 juta orang, dimana 4/5-nya 

adalah sipil. Sementara penggunaan senjata kimia telah begitu 

mengkhawatirkan, selain telah melukai banyak orang, juga telah 

merusak ekosistem (lingkungan). Juga jumlah pengungsi yang 

semakin meningkat, yang diperkirakan sekarang berjumlah 13 juta 

orang, dan kebanyakan dari mereka tidak mendapat perlindungan 

UNHCR PBB. 

Sementara anak-anak, adalah kelompok masyarakat yang 

paling menderita, mereka adalah korban pertikaian akibat perang 

bersenjata, kelaparan, dan bencana alam. Ketika UN Declaration on 

the Rights of the Child mengemukakan, bahwa “umat manusia 

berkewajiban memberikan kepada anak-anak apa yang terbaik yang 

dapat diberikannya,” tampaknya gagal melaksanakan janji dalam 

deklarasi itu. Paling sedikit 30 juta anak sekarang ini hidup di jalanan, 

dengan meminta-minta, mencuri, melakukan pelacuran, dimana 

mereka tidak mempunyai rumah yang tetap, dan perlindungan dari 

keluarga. Banyak dari mereka diperas seperti budak! Pihak berwajib 

bahkan melihat mereka sebagai sumber kejahatan, sehingga mereka 

tidak mempunyai kekuatan sama sekali keluar dari kemiskinan dan 

penderitaan, sebagai anak! Sementara, mereka tidak mendapatkan 

pendidikan, akibatnya ketika mereka dewasa, mereka pun tidak bisa 

memberi kontribusi kepada negara mereka yang miskin untuk keluar 

dari keterbelakangan. Sebuah dilema yang sering disebut sebagai “the 

lost generation”. 

Masa depan yang suram, menurut Aga Khan, juga dihadapi 

oleh penduduk pribumi, yang berjumlah 200-an juta. Mereka 

telah tinggal di daerahnya turun-temurun berabad-abad, dan 
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kehidupan mereka lalu menjadi sangat menderita, ketika mulai 

ada kolonialisme di masa lalu sampai sekarang belum ada 

perbaikan. Pada umumnya mereka adalah petani, penggembala, 

dan ketika terjadi perkembangan ekonomi di kota-kota baru, 

setelah kemerdekaan bangsa-bangsa, mereka pindah ke kota 

menjadi kelompok yang paling miskin, dan seringkali dilecehkan, 

dan sebagai kelompok yang tidak dihormati. Aga Khan menyebut 

mereka paling besar kemungkinannya menjadi penganggur, 

paling tidak berpendidikan, dan secara tidak adil menjadi sasaran 

penangkapan dengan dalih terlibat tindak kriminal. Di negara 

maju, kelompok pribumi ini juga seringkali hidup sama dengan 

mereka yang miskin di negara Dunia Ketiga.  

Anak-anak jalanan, kelompok pribumi yang 

termarjinalisasi, merekalah yang pada umumnya menjadi korban 

pembangunan. Pembangunan jarang sekali memberi manfaat 

kehidupan yang lebih baik pada mereka. Dan pembangunan juga 

yang bertanggung jawab terhadap kerusakan kultural, sampai 

lingkungan, seperti hutan. Kerusakan hutan dewasa ini mencapai 

tingkat kehancuran yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. 

Dunia tinggal mempunyai 1/5 hutang dibandingkan abad lalu, 

dan dalam waktu yang tak lama, sisa hutan itu pun akan rusak 

juga. Akibatnya, dunia akan menambah jumlah padang pasir yang 

lebih luas dari Sahara, dan Kalahari di Afrika, dan Rajasthan di 

India, yang kerusakan-kerusakan itu jelas akan menimbulkan 

juga bahaya kelaparan pada umat manusia, seperti kelaparan 

dalam skala besar yang sekarang terjadi di Afrika”. 
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Maka, kesimpulan Aga Khan, masalah kelaparan, 

meningkatnya persenjataan, bertambah banyaknya kelompok 

manusia yang  rentan, seperti anak-anak jalanan, para pengungsi, 

dan penduduk pribumi yang termarjinalisasi, merupakan 

masalah HAM paling konkret dewasa ini, sehingga menurut Aga 

Khan perlu suatu Right to Humanitarian Assistance (Hak Asasi 

Bantuan Kemanusiaan), yang diharapkan memiliki kekuatan 

hukum yang mengikat semua Negara, dan sekaligus yang akan 

mengatur tindakan-tindakan dalam situasi darurat kemanusiaan. 

Akhirnya Aga Khan menulis, salah satu Right to Humanitarian 

Assistance adalah menerjemahkan HAM dalam dunia pendidikan, 

supaya segala masalah yang bisa mempengaruhi perkembangan 

bangsa akibat anak-anak Indonesia tidak mendapatkan haknya 

yang penuh, bisa dihindari, dan dipenuhilah segala fondasi untuk 

pertumbuhan anak-anak menjadi manusia baru Indonesia. 

Pemimpin bangsa masa depan. 

Selamat membaca buku Ziadatul Husnah yang 

komprehensif dan sangat inspiratif tentang pembelajaran 

berbasis HAM pada Madrasah Ibtidaiyah ini! 

 

Jakarta, 21 April 2018 
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PENGANTAR 

 

MENGARUSUTAMAKAN HAM,  

MEMULIAKAN KEMANUSIAAN 

Oleh: Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A. 

Komisi HAM Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Jedah Saudi Arabia 

Ketua 2012-2014 dan Komisioner 2014-2018 

Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Komunikasi Keagamaan 

 

Hak Asasi Manusia (HAM) selalu menjadi isu kontroversial dan 

sering menimbulkan ketegangan dalam masyarakat, tidak saja di 

Indonesia tetapi di seluruh dunia Islam.  HAM selalu dipandang sebagai 

produk Barat dan dipertentangkan dengan Islam meski prinsip-prinsip 

HAM yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 

(DUHAM) 1948 merupakan kesepakatan bersama negara-negara 

anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, tak terkecuali Saudi Arabia, Iran, 

Mesir, Indonesia, Amerika, Inggris, Perancis, Cina, Jepang, Vatikan dan 

sebagainya. Prinsip yang mencakup penghormatan (respect),  

perlindungan (protect) dan pemenuhan (fulfill) itu merupakan ‘nilai-

nilai puncak’ dari seluruh agama, budaya dan tradisi semua manusia. 

Islam mengajarkan penghormatan terhadap harkat dan martabat 

kemanusiaan (human dignity) seperti dalam Al-Qur’an surat al-Nisa’ 

(4): 1 dan al-Hujurat (49): 13  sebagai puncak penegakan HAM dalam 

Islam yang dijabarkan dalam prinsip-prinsip dalam maqasid-syar’i: 

perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.  

Dalam upaya mensinkronisasikan antara DUHAM dengan prinsip 

di atas, Organsiasi Kerjasama Islam (OKI) yang mencakup keanggotaan 

57 negara, termasuk Indonesia membentuk Cairo Declaration on 

Human Rights in Islam tahun 1990 atau sering disebut Deklarasi Kairo. 
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Namun demikian, deklarasi ini sering dipahami berbeda oleh 

kelompok moderat dan fundamentalis dalam Islam. Kelompok moderat 

menggunakan pendekatan sinkronisasi antara dua deklarasi tersebut 

dimana aspek Syariah dalam Deklarasi Kairo digunakan sebagai 

penguat DUHAM. Sedangkan kelompok konservatif justru 

mengkontradiksikan antara keduanya.  

Kontroversi HAM (Barat) dan Islam itu lebih disebabkan oleh 

‘politisasi’ dua kubu yang menyebabkan benturan peradaban (clash of 

civilization) yang sejatinya adalah benturan fundamentalisme (clash of 

fundamentalism) antara kelompok-kelompok fundamentalisme 

sekuler di negara-negara Barat yang memaksakan nilai-nilainya dan 

kelompok-kelompok fundamentalisme dalam masyarakat Muslim yang 

mempertahankan pandangan-pandangan konservatif dalam Islam. 

Politisasi ini perlu dihentikan sebab HAM merupakan suatu prakarsa 

kemanusiaan yang bersifat lintas negara, bangsa dan budaya untuk 

menjaga dan mengembalikan harkat dan martabat manusia. Keduanya 

perlu melakukan moderasi menuju pada ‘titik temu’ (margin of 

appreciation) yang saling berdialog dan bekerjasama dalam 

menegakkan HAM secara universal.  

Upaya tersebut telah ditempuh oleh Organisasi Kerjasama Islam 

(OKI) dengan melakukan moderasi dan modernisasi melalui rencana 

aksi tahun 2005, diantaranya mendirikan Komisi Hak Asasi Manusia 

guna mendorong moderasi di negara-negara Islam terhadap prinsip-

prinsip HAM. Baru pada tahun 2011 Komisi ini berdiri dengan nama al 

Haiah Addaaimah al Mustaqilah li Huquq al Insaan  atau Independent 

Permanent Human Right Commission (IPHRC) dan pada tahun 2012, 

Indonesia mendapat kehormatan karena komisionernya menjadi 
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Ketua Komisi HAM ini (2012-2014). Tentu penunjukan ini didasarkan 

pada keberhasilan Indonesia mensikronisasikan antara prinsip HAM 

Universal dan prinsip-prinsip Maqasyid Syar’i secara moderat dan 

bahkan secara progresif. Meski masih terus berbenah terhadap isu-isu 

HAM secara internal, Indonesia harus berusaha menjadi ‘model’ 

penegakan HAM di negara-negara anggota OKI. Selain meratifikasi 

kovenan HAM universal menjadi UU No 39/1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, Indonesia memiliki Komisi Nasional HAM serta Kementerian 

Hukum dan HAM serta berbagai lembaga yang mendorong penegakan 

HAM terhadap negara melalui berbagai lembaga negara serta lembaga 

hukum serta menguatkan masyarakat dalam menghormati HAM. Salah 

satu lembaga negara tersebut adalah Kementerian Pendidikan, 

Kementerian Agama serta lembaga lain yang memiliki peran 

pengarusutamaan dan penguatan melalui pendidikan.  

Pendidikan HAM harus dilakukan pada semua tingkat pendidikan 

sebagai upaya menanamkan kesadaran prinsip-prinsip HAM, baik 

DUHAM maupun Deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam dengan 

pendekatan sinkronisasi dan negosiasi konstruktif guna mencari titik 

temu dalam menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan 

sebagaimana dimandatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Pendidikan berbasis HAM di madrasah menjadi sangat penting dalam 

upaya tersebut serta meningkatkan pamor Indonesia sebagai ‘model’ 

menegakkan HAM di negara-negara Islam dan masyarakat Muslim. 

Oleh sebab itu, Saya menyambut baik penerbitan buku [yang ditulis 

oleh Sdri. Ziadatul Husnah] ini dan menjadi pegangan bagi pemangku 

kepentingan di madrasah. Secara lebih luas, Saya berharap upaya ini 

dapat direplikasi di negara-negara lain sehingga clash of civilization 
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dengan isu HAM sebagai pemantiknya dapat diakhiri dan upaya 

memuliakan kemanusiaan dapat terwujud secara universal. 

 

      Yogyakarta, 21 April 2018 
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PENGANTAR 

 

IKHTIAR MEMBUMIKAN TEORI DAN KONSEP HAM  

DALAM KONTEKS REALITAS 

Oleh: Dr. Abdul Munip, M.Ag., M.Pd. 

Ketua Program Studi S2 PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

 

Panduan Pembelajaran Berbasis Nilai-nilai HAM bagi Guru di 

Madrasah ini penting dibaca dan dipraktikkan oleh praktisi pendidikan 

di madrasah terutama guru karena empat pertimbangan. Pertama, isu 

yang diangkat tergolong “sensitif” dan sering disalahpahami di dunia 

pendidikan, yaitu Hak Asasi Manusia. Dikatakan sensitif sebab berbagai 

persoalan bangsa dan dunia saat ini sering dikaitkan dengan domain 

HAM, misalnya kasus Rohingnya, perang di Syria, dan berbagai kasus 

di dunia pendidikan akhir-akhir ini seperti kekerasan terhadap peserta 

didik oleh pendidik. Dikatakan sering disalahpahami sebab isu HAM 

hanya dilihat dari satu aspek saja kurang melihat keseluruhan konteks, 

terlebih jika dikaitkan dengan dunia pendidikan. Panduan ini agaknya 

menjawab dua kegelisahan tersebut di dunia pendidikan, bahwa nilai-

nilai HAM sejalan dengan hakikat pendidikan. HAM justru ingin 

memuliakan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. yang unik 

dan sempurna sehingga perlu dihargai, dilindungi dan dipenuhi 

kebutuhannya. 

Kedua, panduan ini fokus pada upaya mengimplementasikan 

nilai-nilai HAM di madrasah sebagai lembaga pendidikan berciri khas 

Islam. Dalam konteks Islam, setiap manusia diciptakan sempurna, 

ahsani taqwim. Sebagaimana diuraikan dalam panduan ini, setiap 

individu diciptakan oleh Allah Swt. dengan kualitas jiwa yang 
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sempurna. Setiap orang ketika diciptakan mempunyai kualitas 

kedamaian, cinta, kebahagiaan, kekuatan, dan kemurnian yang utuh. 

Namun, ketika mereka dilahirkan dan bersentuhan dengan lingkungan 

baik keluarga maupun sekolah [madrasah], kualitas tersebut 

berkurang atau bahkan hilang. Hal ini mengingatkan kita pada 

pandangan Gordon Dryden dan Jeannette Vos dalam buku The Learning 

Revolution, “all children are born geniuses and we spend the first years of 

their life degeniusing them”, setiap anak terlahir jenius (sempurna) 

namun di enam tahun awal kehidupan mereka (di usia emas) orang 

sekitar mengurangi kejeniusan mereka. Praktik pendidikan Islam 

terutama di madrasah seharusnya mampu menjaga dan 

mengoptimalkan kesempurnaan tersebut. 

Ketiga, panduan ini berupaya menjembatani teori dan konsep 

tentang HAM dalam pendidikan dengan praktik pendidikan terutama 

di kelas. Karena itu, panduan ini sebagai salah satu ikhtiar 

membumikan konsep dan teori tentang HAM dalam konteks 

pendidikan madrasah khususnya Madrasah Ibtidaiyah. Ikhtiar ini perlu 

diapresiasi sebab sejauh ini praktik pendidikan, termasuk madrasah, 

sebagian terjebak pada ranah kognitif ketimbang afektif dan 

psikomotorik. Pendidikan seharusnya memang tidak antirealitas, 

sebab kita perlu belajar dan menempuh pendidikan agar mampu 

mengatasi persoalan yang kita hadapi sendiri secara personal 

termasuk problem realitas sekitar kita. Pendidikan seharusnya mampu 

menciptakan setiap peserta didik sebagai agen perubahan (agent of 

change) dalam mengatasi masalah (problem solver), bukan menjadi 

part of the problem, apalagi trouble maker.  Panduan ini hakikatnya 

merupakan bagian dari pendidikan karakter. Arah panduan ini adalah 
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menciptakan pembelajaran berbasis karakter atau nilai-nilai HAM, 

bukan pembelajaran tentang HAM. Pembelajaran berbasis HAM lebih 

menekankan pada implementasi nilai-nilai HAM itu sendiri, sedangkan 

pembelajaran tentang HAM lebih menitikberatkan pada konsep dan 

teori tentang HAM. Yang pertama lebih fokus pada mencetak man of 

action, sedangkan yang kedua lebih pada man of idea atau man of 

discourse. 

Keempat, panduan ini merupakan produk dari penelitian tesis 

pada Program Studi PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Sunan Kalijaga. Panduan ini merupakan salah satu jawaban nyata 

bahwa pendidikan tinggi tidak hanya asyik dengan teori yang melangit 

dan berada di menara gading (ivory tower), yang hanya sibuk dengan 

wilayah akademik sehingga kurang membumi. Semua kajian akademik 

di perguruan tinggi seharusnya selalu didialogkan dengan kebutuhan 

masyarakat. Untuk itu, semua kajian dalam pendidikan Islam, 

sebagaimana tesis Ziadatul Husnah yang menghasilkan panduan ini, 

seharusnya responsif terhadap berbagai persoalan aktual (current 

issues). Secara umum, perguruan tinggi didirikan untuk memenuhi 

tuntutan akademik (academic expectation) dan tuntutan sosial (social 

expectation). Perguruan tinggi yang fokus pada bidang pendidikan 

seharusnya mensinergikan kedua harapan tersebut. Dalam pandangan 

Paulo Freire, perlu ada kodifikasi konteks dan dekodifikasi teks. Yang 

pertama lebih berorientasi membawa problem realitas ke ruang kelas 

untuk dicari jawaban alternatifnya, sedangkan yang kedua fokus pada 

membawa jawaban teoritis-konseptual di ruang kelas ke masyarakat. 

Riset tesis yang dilakukan oleh Ziadatul Husnah ini seharusnya 

dijadikan sebagai salah satu triger (pemicu) bagi mahasiswa lain dan 
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civitas akademika pada umumnya untuk lebih aktif memetakan 

masalah sekaligus memberikan alternatif pemecahan dengan diawali 

oleh penelitian. 

Akhirnya, semoga Panduan Pembelajaran Berbasis Nilai-nilai 

HAM untuk Guru di MI ini dapat dijadikan sebagai salah satu panduan 

praktis bagi praktisi pendidikan madrasah khususnya guru agar proses 

pembelajaran lebih menyenangkan karena sesuai dengan karakter 

istimewa tiap peserta didik. Dalam konteks praktis, sebelum 

menerapkan panduan ini guru perlu terlebih dahulu membaca, 

memahami dan menghayati substansi dari buku ini sebab boleh jadi 

konteks tiap madrasah berbeda-beda. Karena itu, ketika panduan ini 

akan diterapkan pola dan teknis implementasi perlu disesuaikan. 

Untuk itu, penerapan panduan ini memerlukan guru yang inspiratif, 

kreatif, dan inovatif. Selamat membaca dan menerapkan panduan yang 

menginspirasi ini!  

 

 

Yogyakarta, 24 April 2018. 
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PENGANTAR 

 

PENDIDIKAN BERBASIS HAM  

MENUJU MADRASAH RAMAH ANAK 

Oleh: Ali Sofha, S.Ag. 

Kepala MIN 1 Kota Yogyakarta/Ketua  Kelompok  Kerja  

Madrasah Ibtidaiyah (K2MI) D.I. Yogyakarta 

 

 

 Bercermin dari beberapa kejadian yang akhir-akhir ini menodai 

dunia pendidikan kita membuat semua terasa terhenyak, dunia 

pendidikan seakan sedang berduka.  Kasus kekerasan yang lokusnya 

terjadi di sekolah/madrasah dengan berbagai ragam kekerasannya 

semakin marak, dimana semua civitas akademika rentan menjadi 

korban sekaligus pelaku. Pendidik yang seharusnya menjadi pengganti 

orang tua, teladan, dan juga motivator yang sekaligus sebagai 

inspirator pada beberapa kasus menjadi pelaku kekerasan, tetapi di 

kasus yang lain juga bisa menjadi korban dari sebuah sistem 

pendidikan yang ada, tak terkecuali dengan peserta didik.  Dan untuk 

menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada tidak semudah 

membalikkan telapak tangan. Membutuhkan waktu dan melibatkan 

banyak pihak, karena dibutuhkan banyak perspektif sampai pada 

akhirnya  akar masalah dapat ditemukan dan mendapatkan solusi yang 

tepat. 

Kejadian yang mencederai dunia pendidikan tersebut setidaknya 

mengingatkan kita tentang pentingnya merenungkan kembali tentang 

makna pendidikan. Dalam Islam, pendidikan hakikatnya merupakan 

sebuah proses penuh kesadaran yang dilakukan oleh pendidik untuk 

melakukan transformasi peserta didik menjadi manusia yang berfungsi 
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sebagai khalifah-Nya. Ada dua ciri utama seorang khalifah, yaitu 

melestarikan alam dan menciptakan harmoni antar sesama. Hal ini 

tampak dari QS. Al-Baqarah ayat 30 yang berisi tentang dialog antara 

Allah SWT dengan malaikat mengenai proses penciptaan khalifah di 

muka bumi. Bertolak dari pesan ayat ini, dikaitkan dengan beberapa 

kasus di atas, mengapa praktik pendidikan belum sepenuhnya mampu 

menciptakan iklim positif yang membiasakan membangun harmoni 

dan merawat alam semesta? Dari mana kita harus memulai 

menyelesaikan hal ini?  

Benang kusut harus diurai satu persatu, untuk bisa menjawab 

pertanyaan di atas tidaklah mudah, semua pihak perlu melakukan 

evaluasi diri tentang apa yang sudah dilakukan sesuai dengan 

perannya masing-masing. Tanpa perlu saling menyalahkan dan 

mencari  siapa yang paling benar. Mengembalikan ruh pendidikan pada 

jalannya yang benar menjadi sesuatu yang paling penting dengan 

berlandaskan pada fungsi, peran, dan penghormatan akan Hak Asasi 

Manusia. Walaupun kita sadari bahwa akan membutuhkan waktu yang 

sangat lama dan perlu pelibatan semua pemangku kepentingan 

(stakeholder). 

Buku panduan ini sangat penting dan bermakna sebagai reminder 

(pengingat) bahwa ada beberapa aspek fundamental dalam pendidikan 

yang selama ini kurang disadari dan dihayati oleh praktisi pendidikan, 

terutama di madrasah, terkait dengan hakikat peserta didik dan 

pentingnya pembiasaan nilai-nilai positif. Sebagaimana diingatkan 

oleh buku panduan ini bahwa setiap peserta didik mempunyai kualitas 

jiwa positif yang oleh Allah Swt diberikan sempurna sejak awal 

diciptakan, hanya saja proses pendidikan baik di keluarga maupun di 
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lembaga pendidikan belum sepenuhnya merawat dan menghidupkan 

kualitas jiwa tersebut. Selama ini praktisi pendidikan di madrasah 

sebagian masih berorientasi pada wilayah formal-administratif, belum 

sepenuhnya menginspirasi peserta didik. Tentu saja tugas ini harus 

dilakukan oleh siapa pun di madrasah, bukan hanya oleh pendidik atau 

kepala madrasah. Hanya saja, paling tidak peran pendidik sebagai 

desainer pembelajaran di kelas dan kepala madrasah sebagai desainer 

seluruh aspek kebijakan di madrasah sangat strategis untuk membuat 

perubahan di madrasah ke depan. 

 Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya pantas 

diberikan kepada Ibu Ziadatul Husnah selaku penulis buku panduan 

ini, yang mampu menginspirasi sebagai upaya untuk bersama-sama 

mengembalikan ruh pendidikan. Semoga dengan adanya  panduan ini, 

kita bisa membuat madrasah lebih baik sehingga ke depan animo 

masyarakat untuk  memilih madrasah sebagai tempat pendidikan 

terbaik anak semakin meningkat sekaligus untuk mewujudkan 

“Madrasah hebat bermartabat”. Panduan ini tidak berarti apa-apa 

tanpa dibaca, dihayati dan dilaksanakan oleh para praktisi pendidikan 

terutama pendidik dan kepala madrasah. Semua komponen 

stakeholder madrasah diharapkan menjadikan buku panduan ini 

sebagai salah satu inspirasi dan pijakan untuk menciptakan “Madrasah 

Ramah Anak, MRA”.   Karena itu, dengan buku panduan ini semoga ada 

tindak lanjut dan langkah strategis yang perlu dilakukan bersama oleh 

stakeholder madrasah seperti sosialisasi bersama, pelatihan, 

pendampingan dan penilaian dari proses yang sudah dilakukan. Hanya 

kepada Allah Swt kita memohon ridla dan berkah untuk mewujudkan 
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harapan ini. Man proposes and God disposes, manusia hanya membuat 

rencana, tapi Allah-lah yang menentukan. 

 

Yogyakarta, 24 April 2018 
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ada bagian ini kita akan membahas tentang berbagai alasan 

mengapa pembelajaran berbasis nilai-nilai HAM penting. 

Beberapa poin yang terkait dengan hal tersebut adalah 

tentang keunikan dan keistimewaan setiap peserta didik, 

kebutuhan universal yang dimiliki tiap peserta didik, nilai-nilai HAM 

yang perlu kita perhatikan dalam pembelajaran, dan peserta didik 

sebagai pemegang hak dan guru sebagai pihak yang seharusnya 

memenuhi hak tersebut. 

 

A. Setiap Peserta Didik Unik dan Istimewa 

Setiap peserta didik mempunyai keunikan dan keistimewaan. 

Dalam bahasa Al-Qur’an, keistimewaan setiap orang disebut dengan 

istilah ahsani taqwim, al-a’launa, atau khairu ummah. Mereka semua 

sempurna, mengapa? Sebab mereka diciptakan oleh Allah Swt, Sang 

Maha Sempurna. Karena itu, semua ciptaan-Nya tentu sempurna. 

Yang belum sempurna adalah cara kita [manusia] melihat ciptaan 

Allah Swt tersebut. Dalam konteks peserta didik, keunikan dan 

keistimewaan mereka dapat kita 

lihat dari dua hal yaitu gaya belajar 

(learning style) dan jenis kecerdasan 

yang mereka miliki. Setiap orang 

mempunyai jenis kecerdasan 

berbeda. 

Setiap peserta didik 

mempunyai gaya belajar yang unik. 

Dave Meier, dalam The Accelerated 

Learning, mengatakan bahwa ada 

empat gaya belajar yang sering 

dijumpai, yaitu somatic, auditory, 

visual, dan intellectual, atau yang 

biasa disingkat dengan SAVI. Gaya belajar somatic biasa kita kenal 

dengan kinestetik, yaitu peserta didik yang belajar dengan nyaman 

ketika langsung mempraktikkan, learning by practicing atau 

learning by doing. Orang yang mempunyai gaya belajar somatic lebih 

senang menerima materi pelajaran dengan langsung 

P 
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mempraktikkan. Mereka cenderung malas mengikuti pembelajaran 

yang disampaikan guru dengan model ceramah atau menggunakan 

slide. 

Gaya belajar kedua, yakni auditory, dimiliki oleh peserta didik 

yang senang belajar dengan mendengarkan materi, learning by 

listening. Guru yang menggunakan strategi pembelajaran ceramah 

(lecturing) relatif mudah dipahami oleh peserta didik yang 

mempunyai gaya belajar ini. Sementara itu, gaya belajar visual 

dimiliki oleh mereka yang dapat memahami materi pelajaran 

dengan langsung melihat, learning by watching. Guru yang 

menggunakan metode pengamatan atau slide relatif mudah 

dimengerti dibandingkan dengan strategi ceramah. Akhirnya, gaya 

belajar intellectual biasa dimiliki oleh peserta didik yang 

menangkap pelajaran dengan melalui perenungan, learning by 

reflecting. Gaya belajar yang terakhir ini relatif paling sedikit dimiliki 

peserta didik    dibandingkan tiga gaya belajar yang lain.   

Gambar 1.2 

Keunikan Peserta Didik Dilihat dari Gaya Belajarnya 

 

Selain dilihat dari gaya belajar di atas, keunikan peserta didik 

juga dapat dilihat dari jenis kecerdasan yang dimiliki. Howard 

Gardner memperkenalkan multiple intelligences (kecerdasan 

majemuk) untuk melihat ragam kecerdasan yang dimiliki tiap orang. 

Gaya 
Belajar

Somatik 

Auditory

Visual

Intellectual
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Paling tidak ada sembilan jenis 

kecerdasan yang dia tawarkan, yaitu 

kecerdasan linguistik, logis-

matematis, spasial, musikal, 

kinestetis-jasmani, interpersonal, 

intrapersonal, natural, dan 

eksistensial. Kecerdasan linguistik 

adalah kemampuan menggunakan 

kata secara efektif, baik secara lisan 

(misalnya pendongeng, orator, atau 

politisi) maupun tertulis (misalnya 

sastrawan, penulis drama, editor, dan 

wartawan). Kecerdasan logis- matematis adalah 

kemampuan menggunakan angka dengan baik (misalnya ahli 

matematika, akuntan, ahli statistik) dan melakukan penalaran yang 

benar (misalnya sebagai ilmuwan, pemrogram komputer, dan ahli 

logika). Proses yang digunakan dalam kecerdasan ini antara lain 

membuat kategorisasi, klasifikasi, pengambilan keputusan, 

generalisasi, penghitungan, dan pengujian hipotesis.  

Kecerdasan spasial adalah kemampuan mempersepsi dunia 

spasial-visual secara akurat (misalnya sebagai pramuka, pemandu, 

dan pemburu) dan mentransformasikan persepsi dunia spasial-

visual tersebut (misalnya dekorator, desainer interior, arsitek, dan 

seniman). Kecerdasan ini meliputi kemampuan membayangkan, 

mempresentasikan ide secara visual atau spasial, dan 

mengorientasikan diri secara tepat dalam matriks spasial. 

Kecerdasan kinestetis-jasmani adalah keahlian menggunakan 

seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan (misalnya 

sebagai aktor, pemain pantomim, atlet, atau penari) dan 

keterampilan menggunakan tangan untuk menciptakan atau 

mengubah sesuatu (misalnya pengrajin, pemahat, ahli mekanik, atau 

dokter bedah). Kecerdasan musikal adalah kemampuan menangani 

bentuk-bentuk musikal dengan cara mempersepsi (misalnya 

sebagai penikmat musik), membedakan (misalnya kritikus musik), 

menggubah (misalnya komposer), dan mengekspresikan (misalnya 

penyanyi).  



G
U
R
U
 R

A
M
A

H
 H

A
M
 

 

 

 

6 

Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan 

mempersepsi dan membedakan suasana hati, maksud, motivasi, 

serta perasaan orang lain. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada 

ekspresi wajah, suara, gerak isyarat, kemampuan membedakan 

berbagai macam tanda impersonal, dan kemampuan menanggapi 

secara efektif tanda tersebut dengan tindakan pragmatis tertentu. 

Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan memahami diri 

sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. 

Kecerdasan ini meliputi kemampuan memahami diri secara akurat 

(kekuatan dan keterbatasan diri), kesadaran akan suasana hati, 

maksud, motivasi, temperamen, dan keinginan. Sedangkan 

kecerdasan naturalis adalah keahlian mengenali dan 

mengategorikan spesies, baik flora maupun fauna, di lingkungan 

sekitar. Sementara itu, kecerdasan eksistensial terkait dengan 

kemampuan memaknai segala sesuatu dan mengambil pelajaran 

dari setiap peristiwa. Jenis kecerdasan ini lebih menekankan aspek 

yang tersirat ketimbang yang tersurat. Kecerdasan ini biasanya 

dimiliki oleh filosof dan ahli agama. 
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Gambar 1.3 

Keunikan Peserta Didik Dilihat dari Kecerdasan  Majemuk 

 

Dilihat secara antropologi, ilmu yang mempelajari tentang 

manusia dengan segala keunikannya, keistimewaan setiap orang 

dapat dilihat dari tiga aspek utama yaitu aspek cipta, rasa dan 

karsa. Dari aspek cipta, setiap orang dibekali akal pikiran untuk 

mempersepsi, mencerna dan menangkap pengetahuan dan 

pengalaman baru. Kualitas mencipta yang dimiliki tiap orang 

berbeda. Bahkan, dalam diri kita pun kualitas mencipta sangat 

dinamis. Hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman 

yang kita miliki. Semakin banyak pengetahuan dan pengalaman 

yang kita miliki kualitas mencipta kita juga berubah, meskipun tidak 

ada jaminan bahwa orang yang banyak pengetahuan dan 

pengalaman semakin dewasa dalam berpikir. Dari gambaran ini 

setidaknya kita melihat keragaman tiap orang dalam hal mencipta. 

Ketika ada sebuah fenomena dilihat oleh sepuluh orang boleh jadi 

akan muncul sepuluh cara melihat fenomena tersebut. 

Multiple 
Intelligences

Linguistik

Logis-Matematis

Spasial

Musikal

Kinestetis-
Jasmani

Interpersonal

Intrapersonal

Naturalis

Eksistensial
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Dilihat dari aspek rasa, setiap orang juga semakin unik dan 

beragam, terlebih wilayah rasa lebih subtle dibandingkan cipta. 

Sebagai sebuah ilustrasi pilihan jenis makanan, minuman, dan aliran 

musik merupakan bentuk kecenderungan rasa yang kita miliki. 

Dalam hal makanan ada yang suka masakan dengan rasa manis, 

gurih, manis, asam, bahkan pahit. Dalam konteks minuman ada yang 

menyukai minuman hangat, dingin, bahkan panas. Sementara itu, 

dalam hal jenis musik ada yang 

menyukai genre pop (Jawa, Barat, 

dangdut), jaz, dangdut, metal, dan 

reliji. Kita tidak mungkin 

mengatakan pilihan rasa orang 

lain sebagai sesuatu hal yang 

berbeda dan salah apalagi harus 

disingkirkan. 

Sementara itu, aspek karsa 

terkait dengan cara kita 

mengekspresikan diri sesuai 

dengan keunikan diri kita 

misalnya melalui bahasa lisan, 

bahasa tubuh atau gesture atau 

tindakan lain. Sebagai ilustrasi kata “atos” mempunyai makna 

berbeda antara orang Jawa dan Sunda. Bagi orang Jawa atos 

bermakna “keras” sedangkan bagi orang Sunda atos berarti “sudah”. 

Kata “cokot” bagi orang Jawa bermakna gigit, sedangkan bagi orang 

Sunda cokot berarti “ambil”. Jika kita tidak memahami makna dari 

kedua kata tersebut maka bisa jadi akan muncul masalah hanya 

karena kita kurang menangkap keunikan dari ekspresai dua etnis 

yang berbeda. Bayangkan di dalam kelas kita peserta didik berasal 

dari etnis atau budaya yang berbeda, ketidakmampuan kita 

memahami keunikan cipta, rasa dan karsa mereka dapat berakibat 

pada pembelajaran yang kurang maksimal atau efektif. 
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Gambar 1.4    

Keunikan Peserta Didik Dilihat dari Antropologi 

 

B. Kebutuhan Universal Peserta Didik 

Berdasarkan gambaran keunikan peserta didik yang tampak 

dari gaya belajar dan ragam kecerdasan di atas, seharusnya setiap 

guru melihat mereka secara individual atau lebih dikenal dengan 

istilah individual difference dalam ilmu psikologi. Karena setiap 

orang adalah spesial, maka cara memperlakukan mereka juga harus 

spesial sesuai dengan keunikannya tersebut. Menurut Living Values 

Education (LVE), sebuah pendekatan dalam pendidikan nilai yang 

diperkenalkan oleh UNESCO menjelang ulang tahun PBB ke-50 pada 

tahun 1996, ada lima kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap 

orang termasuk peserta didik di madrasah, yaitu dicintai (loved), 

dipahami (understood), bernilai (valued), dihargai (respected), 

dan aman (safe). 

Kebutuhan pertama tiap orang adalah dicintai (loved). Setiap 

orang membutuhkan cinta dan kasih sayang. Bahkan setiap manusia 

hadir di dunia karena kasih sayang dan cinta dari Allah SWT. Di 

antara indikator kita dicintai  adalah kita selalu diberi, dimaafkan 

ketika kita mempunyai kesalahan, diperhatikan, dan dilayani apa 

yang kita butuhkan. Seorang guru yang mempunyai cinta dan kasih 

Cipta 

Rasa Karsa
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sayang kepada peserta didik 

tentu lebih berorientasi 

memberikan yang terbaik, 

memaafkan kesalahan 

peserta didik, peduli, 

berbagi, dan melayani. 

Kebutuhan peserta 

didik yang kedua adalah 

dipahami (understood). 

Kita merasa dipahami ketika 

apa yang kita rasakan dan 

butuhkan dilihat menurut 

ukuran kita. Ketika kita 

merasa lapar kita diberi makan, ketika kita haus diberi minum, 

ketika kita kedinginan diberi selimut, dan ketika sakit kita diberi 

obat. Dalam konteks pembelajaran, seorang guru perlu lebih 

memperhatikan keunikan tiap peserta didik sebagaimana telah 

diuraikan di atas. Bagi kelas yang peserta didiknya mempunyai gaya 

belajar beragam, maka seorang guru perlu lebih variasi dalam 

menggunakan strategi pembelajaran agar materi yang diberikan 

mudah dipahami, tidak hanya ceramah saja namun juga diskusi, 

tanya jawab, menggunakan silide atau langsung mempraktikkan. 

Kebutuhan peserta didik yang ketiga adalah bernilai 

(valued). Setiap peserta didik mempunyai keistimewaan (maziyah). 

Seharusnya seorang guru lebih melihat kelebihan yang dimiliki 

peserta didik, bukan kelemahannya. Sebagai ilustrasi, ketika 

seorang siswa mengerjakan 10 soal, sembilan dijawab dengan benar 

sedangkan yang salah satu jawaban, seringkali yang dilihat guru 

adalah satu jawaban yang salah, apalagi jawaban siswa tersebut 

sembilan salah dan satu benar. Ketika kita lebih melihat peristiwa 

dalam pembelajaran secara positif, maka cara kita berkata dan 

bertindak juga positif. Sebaliknya, ketika cara kita melihat peristiwa 

negatif, maka cara kita berkata dan bertindak juga tentu negatif. 

Kebutuhan setiap orang bernilai tentu lebih membutuhkan cara 

pandang positif ketimbang negatif. 
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Kebutuhan peserta didik 

yang keempat adalah dihargai 

(respected). Kebutuhan ini erat 

kaitannya dengan kebutuhan 

bernilai. Karena setiap diri kita 

penuh dengan nilai maka 

seharusnya lebih dihargai. 

Menghargai merupakan wujud 

cara pandang positif tentang 

segala sesuatu yang bernilai. 

Setiap orang adalah hebat di 

bidangnya masing-masing 

sebagaimana ragam kecerdasan 

yang telah diuraikan di atas. 

Seorang guru yang mampu melihat setiap peserta didik bernilai 

tentu lebih mengedepankan penghargaan kepada mereka. Bentuk 

penghargaan sangat beragam, ada yang bersifat verbal maupun non-

verbal. Bentuk penghargaan verbal antara lain dengan ungkapan 

“bagus, hebat, dahsyat, sip, oke, dan jos”. Sementara itu, bentuk 

penghargaan non-verbal dapat berupa anggukan kepala, tepuk 

tangan, eskspresi dua jempol, atau berupa hadiah materi seperti 

buku, pensil, dan piala. Yang jelas tidak ada ukuran baku tentang 

bentuk penghargaan tersebut. 

Akhirnya, bentuk kebutuhan terakhir peserta didik adalah 

rasa aman (safe). Di antara indikator kita mendapatkan rasa aman 

adalah dilindungi, dijaga, dirawat, dan bahkan dibela. Kebutuhan 

akan rasa aman ini tidak hanya secara fisik saja, namun juga secara 

psikologis dan sosial. Pernahkah kita mendengar peserta didik yang 

tidak mau berangkat ke sekolah karena takut bertemu dengan 

seseorang seperti teman yang mungkin membuatnya tidak aman. 

Perasaan aman saat ini semakin dibutuhkan peserta didik, bahkan 

tiap orang, ketika fenomena bullying marak terjadi baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Bullying secara langsung tampak 

dari kata-kata atau tindakan berulang-ulang yang membuat kita 

tidak nyaman. Bullying tidak langsung marak melalui media sosial 

yang banyak digunakan saat ini. Seorang guru tentu harus mampu 
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menghadirkan rasa aman kepada setiap peserta didik baik secara 

fisik, psikologis maupun sosial. 

 

Gambar 1.5 

Kebutuhan Universal Peserta Didik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Pilar Pendidikan UNESCO  

Implementasi nilai dan prinsip HAM dalam pendidikan 

hakikatnya sebagai upaya menerapkan pilar pendidikan yang dibuat 

oleh UNESCO sebagaimana ditulis oleh tim yang diketuai oleh 

Jacques Delors dalam laporannya yang berjudul Learning: The 

Treasure Within. Dalam laporan ini ada empat pilar yang perlu 

diperhatikan oleh semua praktisi pendidikan di mana pun yaitu 

learning to know, learning to do, learning to live together, dan 

learning to be. Keempat pilar ini sebagai upaya mengembalikan ruh 

pendidikan dalam konteks modern yang penuh dengan tantangan. 

Pendidikan dihadapkan pada dunia yang berubah dari local 

community ke arah a world society, dari social cohesion ke arah 

Dicintai 
(Loved)

Dipahami 
(Understood)

Bernilai 
(Valued)

Dihargai 
(Respected)

Aman (Safe)
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democratic participation, dan dari 

economic growth ke arah human 

development. 

Dihadapkan pada pendidikan 

yang relevan dengan pembangunan 

berkelanjutan (education for 

sustainable development, ESD), 

UNESCO merasa perlu menambah 

satu pilar lagi yang disebut dengan 

learning to transform oneself and 

society. Mengapa demikian? ESD 

mempunyai empat ciri. Pertama, ESD 

konsen pada semua jenjang pendidikan dan semua konteks sosial 

yaitu keluarga, sekolah, tempat kerja, dan komunitas. Kedua, ESD 

mengharuskan setiap peserta didik (pembelajar) agar memperoleh 

keterampilan, kapasitas, nilai dan pengetahuan yang diperlukan 

untuk menjamin pembangunan berkelanjutan. Ketiga, ESD 

menyiapkan warga negara yang bertanggung jawab dan 

mengembangkan semangat demokrasi dengan memberikan 

kesempatan pada setiap individu dan masyarakat untuk menikmati 

hak-hak mereka dan memenuhi tanggung jawab mereka. Keempat, 

ESD menyediakan perangkat dan materi pembelajaran esensial yang 

memungkinkan setiap individu untuk dapat bertahan hidup, 

mengembangkan kapasitas mereka, hidup dan bekerja secara 

bermartabat, berpartisipasi penuh dalam pembangunan, 

meningkatkan kualitas hidup mereka, membuat keputusan yang 

tepat serta melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya.  

Pilar learning to know terkait dengan pengetahuan, nilai dan 

keterampilan untuk menghargai dan mencari pengetahuan dan 

kearifan. Dalam konteks ESD pilar ini mendorong setiap orang untuk 

belajar untuk belajar (learn to learn), mempunyai semangat belajar 

sepanjang hayat, mengembangkan critical thinking, memperoleh 

perangkat pembelajarn untuk memahami dunia, dan memahami 

konsep dan isu pembangunan berkelanjutan. 

Pilar learning to do berkaitan dengan pengetahuan, nilai dan 

keterampilan untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan dan 
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penciptaan kembali yang produktif. 

Di antara indikator dari pilar ini 

adalah menjadi aktor sekaligus 

pemikir, memahami dan bertindak 

dalam konteks pembangunan 

berkelanjutan tingkat lokal dan 

global, mendapatkan pelatihan 

teknis dan profesional, menerapkan 

pengetahuan yang fungsional 

dengan kehidupan sehari-hari, dan 

dapat bertindak secara kreatif dan 

bertanggung jawab di lingkungan 

tempat tinggalnya. 

Pilar learning to be 

berhubungan dengan pengetahuan, nilai dan keterampilan untuk 

sejahtera secara personal dan lingkup keluarga. Indikator dari pilar 

ini adalah mampu melihat diri sendiri sebagai aktor utama dalam 

menentukan sikap positif di masa depan, mendorong penemuan dan 

eksperimentasi, memiliki nilai yang berlaku secara universal, 

mengembangkan kepribadian, identitas diri (self-identity), 

pengetahuan diri (self-knowledge), dan pemenuhan diri (self-

fulfilment), dan dapat bertindak dengan otonomi dan penilaian yang 

besar serta mempunyai tanggung jawab personal. 

Pilar learning to live together berkaitan dengan pengetahuan, 

nilai dan keterampilan untuk kerjasama dan perdamaian 

internasional, antar budaya dan masyarakat. Indikator dari pilar ini 

adalah berpartisipasi dan bekerja sama dengan pihak lain dalam 

konteks masyarakat plural dan multikultural, mengembangkan 

pemahaman tentang orang lain baik dari aspek sejarah, tradisi, nilai 

dan budaya, bersikap toleran, menghargai, menerima, dan bahkan 

merayakan perbedaan dan keragaman tiap orang, merespon secara 

konstruktif terhadap keragaman budaya dan ketimpangan ekonomi 

yang ditemukan di dunia, dan mampu mengatasi berbagai situasi 

yang penuh ketegangan, pengucilan, konflik, kekerasan, dan 

terorisme. 
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Akhirnya, pilar learning to 

transform oneself and society terkait 

dengan pengetahuan, nilai dan 

keterampilan mentransformasi sikap 

dan gaya hidup. Indikator dari pilar ini 

adalah bekerja ke arah masyarakat 

yang gender-neutral dan non-

diskriminatif, mengembangkan 

kemampuan dan kemauan untuk 

mengintegrasikan gaya hidup 

berkelanjutan untuk diri sendiri dan 

orang lain, mengembangkan perilaku 

dan praktik yang meminimalisir 

kerusakan ekologi di sekitar kita, 

menghargai bumi dan kehidupan di semua aspek keragaman, 

melakukan tindakan untuk mencapai solidaritas sosial, dan 

mengembangkan demokrasi menuju masyarakat damai.   

Kelima pilar dalam pendidikan untuk pembangunan 

berkelanjutan (ESD) di atas perlu dijadikan sebagai kesadaran bagi 

Kepala Madrasah dalam merumuskan kebijakannya, sebab 

bagaimanapun pendidikan di madrasah bagian dari masyarakat 

dunia yang ikut bertanggung jawab menjadikan dunia lebih baik. 

Semangat dan tradisi madrasah dapat dijadikan pijakan untuk 

mengintegrasikan nilai-nilai agama [Islam] yang mendukung 

terwujudnya dunia yang lebih damai dan demokratis untuk 

mencetak khalifah Allah di muka bumi. Ciri khalifah menurut al-

Qur’an surat al-Baqarah ayat 30 adalah tidak membuat kerusakan 

dan menumpahkan darah, berarti melestarikan alam dan 

membangun harmoni sosial.  

Lima pilar pendidikan menurut UNESCO di atas sangat relevan 

dengan nilai-nilai HAM yang akan dilaksanakan madrasah. Kelima 

pilar tersebut seharusnya menjadi kesadaran dan perspektif Kepala 

Madrasah yang akan diturunkan pada level kebijakan. Hal ini tentu 

sangat tergantung pada kualitas Kepala Madrasah. Panduan ini 

menjadi salah satu bacaan yang mengingatkan kembali Kepala 
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Madrasah untuk mengembalikan ruh pendidikan melalui lima pilar 

universal pendidikan tersebut. 

 

Gambar 1.6 

Lima Pilar Pendidikan Menurut UNESCO 

 

 

 

D. Nilai HAM dalam Pembelajaran  

Sebagaimana diuraikan di atas, setiap peserta didik unik dan 

istimewa. Mereka diciptakan oleh Allah SWT sebagai individu hebat 

di bidangnya masing-masing. Tugas pendidikan, melalui tangan para 

guru, adalah menghidupkan dan menjaga kehebatan tersebut. 

Karena itu, menjaga akal (hifdz al-‘aql) dan menjaga keturunan 

(hifdz al-nasl) setiap peserta didik 

perlu dilakukan guru. Menjaga akal 

artinya memaksimalkan potensi 

berpikir positif yang dimiliki tiap 

peserta didik. Hal ini dapat 

dilakukan dengan membiasakan 

mereka membaca, mendengar, 

menulis, melakukan dan 

menyampaikan hal-hal yang positif 

melalui pembelajaran. Di sisi lain, 

Learning 
to Know

Learning 

to Be

Learning 
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Together
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to Do
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Transform 
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guru perlu menjauhkan atau menjaga mereka dari hal-hal yang 

bersifat negatif. 

Sementara itu, menjaga keturunan artinya pendidikan harus 

mampu menjaga generasi dengan membiasakan karakter positif 

kepada setiap orang. Sebagai bentuk menjaga keturunan adalah 

memberikan perlakuan secara positif dan mengoptimalkan semua 

potensi yang dimiliki. Menjaga keturunan bisa juga berupa menjaga 

kesehatan baik kesehatan jasmani, mental, rohani dan sosial. 

Menjaga dan membiasakan 

komunikasi positif dalam 

pembelajaran juga bagian dari 

menjaga keturunan melalui 

pendidikan. Kita diingatkan oleh 

Allah SWT dalam QS al-Nisa ayat 9 

yang kurang lebih berisi 

peringatan pentingnya 

meninggalkan keturunan atau 

generasi yang kuat, artinya 

generasi yang berkarakter positif. 

Dalam konteks HAM ada tiga 

hal yang perlu kita lakukan untuk memenuhi 

kebutuhan setiap peserta didik, yaitu menjaga (respect), 

melindungi (protect), dan memenuhi (fulfill). Menjaga artinya 

mempertahankan dan mengaktualisasikan potensi peserta didik. 

Menurut Kuntowijoyo, menjaga berarti humanizing (humanisasi), 

yaitu memanusiakan manusia, bahwa tiap orang adalah sempurna, 

tugas pendidikan adalah menjaga kesempurnaan sebagai manusia 

tersebut. Kesempurnaan tentu tidak dilihat secara fisik semata, 

namun lebih pada kualitas jiwa. Bahkan jiwa lebih penting daripada 

materi.  

Coba kita ingat salah satu lirik dari lagu Indonesia Raya, 

“Bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya”. 

Kutipan salah satu lirik lagu ini lebih mengedepankan jiwa (soul) 

ketimbang badan (body) untuk membangun bangsa ini. Untuk 

memperbaiki kondisi bangsa Indonesia harus dimulai dari 

membangun jiwa seluruh warganya. Cara terbaik untuk 

Jika memang diinginkan 
anak-anak bisa menjadi baik, 
mau menghargai dan 
menyenangkan, maka sifat-
sifat tersebut harus 
diajarkan, bukan sekedar 

diharapkan. 
 

 -James Dobson 
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memperbaiki jiwa adalah melalui pendidikan. Menurut Denise 

Lawrence dalam karyanya Values in Education and Spirituality, 

sebagaimana ditulis oleh Muqowim, ada lima kualitas jiwa 

manusia yang jika dihidupkan terus akan membuat dunia lebih baik. 

Tugas kita adalah menghidupkan kualitas tersebut sebab 

hakikatnya nilai-nilai ini sudah embedded dalam diri tiap orang. 

Kualitas jiwa yang dimaksud adalah damai (peace), cinta (love), 

bahagia (happy), kuat (power) dan murni (pure).  

Kualitas jiwa yang pertama 

yakni damai (peace). Indikator 

diri yang damai antara lain 

merasa nyaman, tenteram, 

seimbang, tenang, mindful dan 

ikhlas. Agaknya tanda-tanda ini 

sudah jarang kita miliki. Hal ini 

antara lain dapat kita lihat dari 

cara kita menghadapi realitas 

hidup yang sering was-was, galau, 

konflik batin, tidak fokus, dan 

modus. Akibatnya kita berupaya 

mencari suasana damai dengan 

beragam aktifitas seperti berwisata ruhani dan kembali ke alam 

yang seringkali menghabiskan banyak materi untuk dapat 

mewujudkan kedamaian tersebut. Berbagai program didesain untuk 

menuju jiwa damai seperti pelatihan pendidikan perdamaian. 

Kualitas jiwa kedua yakni cinta (love), hal ini juga perlu kita 

lihat dalam diri kita apakah masih ada ataukah sudah hilang. Cinta 

yang dimaksud adalah “pleasure in giving”, senang memberi. Sejauh 

ini kita lebih banyak berorientasi senang mendapatkan (getting) 

dan memiliki (having), bukan senang memberi (giving). Di antara 

kualitas cinta ini adalah melayani (serving), mengasuh (fostering), 

memberi (giving), peduli (caring), memaafkan (forgiving), dan 

melindungi (protecting). Banyak di antara kita yang mengaku cinta 

tapi hakikatnya cinta bersyarat (conditional love) sebab melakukan 

sesuatu karena modus tertentu (vested interest). Sebuah renungan 

menarik berasal dari salah satu Presiden Amerika Serikat John F. 
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Kennedy, jangan tanya tentang apa 

yang sudah diberikan negara 

kepadamu, namun tanyakan pada 

dirimu sendiri tentang apa yang 

sudah engkau berikan kepada 

negara. Renungan ini menyadarkan 

kita tentang pentingnya 

mengedepankan memberi 

ketimbang mendapatkan. Dalam 

konteks pendidikan, sebagai 

pendidik, apa prestasi yang sudah 

kita berikan untuk memperbaiki pendidikan, bukan apa yang 

sudah saya peroleh dari profesi ini.   

Kualitas jiwa ketiga adalah bahagia (happy). Ketika kita 

bahagia semua kegiatan menjadi ringan dilakukan. Bayangkan 

ketika kita bersama dengan orang yang sangat kita sayangi, 

bersamanya dalam waktu seminggu terasa baru sehari. Sebaliknya, 

bersama orang yang tidak kita sukai, ketika bersamanya dalam 

waktu satu jam terasa seperti setahun. Begitulah bedanya suasana 

hati yang bahagia dengan tidak bahagia. Di antara indikator lain 

perasaan bahagia adalah ketika kita penuh emosi positif (positive 

emotion), hidup penuh makna (meaningful life), terlibat lahir batin 

dalam setiap kegiatan (body-mind-soul engagement), dan 

membangun hubungan yang positif (positive relationship). 

Sebaliknya, ketika kita tidak sedang bahagia hidup terasa hampa, 

malas, sedih, cemas, dan takut. Banyak cara kita lakukan untuk 

meraih kebahagiaan, dan yang sering kita lakukan adalah 

mengaitkan kebahagiaan dengan kepemilikan suatu materi. 

Padahal, untuk bisa bahagia kita tidak harus mempunyai sesuatu 

sebab bahagia ada di jiwa kita masing-masing. Proses pendidikan 

seharusnya membahagiakan setiap peserta didik dan pendidiknya. 

Bukankah Rasulullah pernah bersabda, “basysyiru wala tunaffiru”, 

gembirakanlah jangan menakut-nakuti peserta didik. 

Sementara itu, ketika kita merasa tidak berdaya, pesimis, dan 

hopeless sebenarnya kita sedang tidak mempunyai kualitas jiwa 

yang keempat yaitu kuat (powerful), bahwa jiwa kita hakikatnya 
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penuh kekuatan. Hanya saja, 

kualitas jiwa ini berkurang atau 

bahkan hilang karena perlakuan 

sekitar terhadap kita atau respons 

kita terhadap realitas. Orang yang 

jiwanya penuh kekuatan 

seharusnya yakin, optimis, 

antusias, enerjik, dan selalu aktif. 

Jiwa penuh kekuatan antara lain 

ditandai oleh yakin dalam 

melangkah, punya rencana dan 

terarah. Bayangkan ketika hidup 

tanpa kualitas jiwa keempat ini, 

maka kita kalah sebelum bertanding, mudah loyo, dan terombang-

ambing oleh realitas sekitarnya. 

 Akhirnya, kualitas jiwa kelima adalah murni (pure). Ketika 

masih bayi kita sering disebut sebagai wajah tanpa dosa dan noda 

(innocent). Mengapa kita disebut demikian? Sebab, kita belum punya 

kepentingan dan modus, sehingga melakukan apa pun tanpa modus 

kecuali kebaikan. Seiring dengan bertambahnya usia kita sudah 

menjadi makhluk penuh pertimbangan dan modus dalam 

melangkah. Modus yang dimaksud lebih banyak karena kepentingan 

materi bukan jiwa. Akibatnya, kita ibarat robot yang berjalan secara 

mekanik. Kita melangkah hanya karena faktor di luar diri kita, bukan 

karena jiwa murni kita. Di antara indikator lain dari jiwa murni 

adalah kita tidak memihak, alami, otentik dan orisinil. Banyaknya 

modus dalam aktifitas kita menjadikan kegiatan tersebut terasa 

hanya basa-basi dan berorientasi jangka pendek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuhan tidak pernah 
menciptakan 

diskriminasi bagi hamba-
Nya untuk tampil 

sebagai agen perubahan 
positif dalam 
pendidikan. 
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Gambar 1.7  

Lima Kualitas Jiwa yang Embedded dalam Diri Manusia 

 

Pemahaman yang cukup tentang kualitas jiwa di atas perlu kita 

miliki ketika kita bergerak atau menekuni dunia pendidikan. Sebab, 

berbicara pendidikan akan salah arah (misleading) tanpa 

mengaitkan dengan jiwa. Pendidikan hanya ibarat langkah atau 

proses tanpa isi yang tidak berkualitas. Pendidikan tanpa 

menggarap jiwa sama dengan pendidikan tanpa spirit atau ruh. Hal 

ini antara lain tampak dari banyaknya orang mengenyam 

pendidikan tinggi bahkan sampai jenjang tertinggi yakni Doktor, 

namun tetap saja menjadi orang bermasalah sebab selama proses 

pendidikan yang ditekankan bukan menggarap jiwa (transfer of 

value and soul) tapi hanya mengisi otak (transfer of knowledge). Kita 

banyak melihat orang pinter tapi suka minteri orang lain. Banyak 

ahli hukum tapi suka memainkan dan bahkan merusak hukum itu 

sendiri. Banyak ahli ekonomi yang justru merusak sistem ekonomi 

dan membuat negara bangkrut. Jangan sampai orang yang mengerti 

pendidikan tapi justru yang malah merusak pendidikan. Kalau hal 

ini terjadi bisa dipastikan pengetahuan tentang pendidikan hanya di 

otak saja tapi tidak pernah masuk di jiwa.   
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Dengan narasi di atas, tugas pendidikan adalah menghargai 

kualitas jiwa dengan cara merawat dan menghidupkannya dalam 

proses pembelajaran. Untuk menghargai semua potensi di atas tentu 

tidaklah mudah, sebab banyak tantangan yang muncul. Karena itu, 

salah satu cara membentengi diri peserta dari berbagai pengaruh 

negatif adalah dengan memberikan perlindungan (protect). Menjaga 

dalam konteks ini berarti melindungi peserta didik dari berbagai hal 

yang dapat menghilangkan semua keunikan dan keistimewaan di 

atas. Dalam perspektif Kuntowijoyo, protect bararti membebaskan 

(liberating) diri dari semua hal yang memberikan pengaruh negatif. 

Menurut Lawrence, ada lima hal yang dapat menyebabkan 

hilangnya potensi positif yang dimiliki 

setiap peserta didik, yaitu egois, 

arogansi, kemarahan, kelekatan 

pada materi, dan nafsu. Lima hal 

ini lebih menekankan pada aspek 

material. Egois, misalnya, 

merupakan bentuk 

kecenderungan bahwa ada hal 

(materi) yang kita miliki dan 

menganggap orang lain tidak ada. 

Arogansi merupakan bentuk sikap menganggap orang lain secara 

rendah dan di bawah kita. Kemarahan lebih bermakna adanya 

kepentingan kita yang terganggu oleh kepentingan orang lain atau 

milik kita diambil oleh orang lain. Sementara itu, nafsu lebih 

bermakna kita cenderung menuruti hawa nafsu tanpa mampu 

mengontrolnya. 

Selain menghargai, melindungi, tugas pendidikan adalah 

memenuhi (fulfill) hak tiap peserta didik. Memenuhi artinya secara 

aktif melakukan tindakan yang dapat memenuhi kebutuhan tiap 

peserta didik sesuai dengan keunikan dan keistimewaan mereka. 

Memenuhi hak di sini tidak dalam arti fisikal semata namun juga 

secara mental-psikologis dan sosial. Yang paling tampak memang 

secara material seperti menyediakan fasilitas yang diperlukan tiap 

peserta didik, namun memenuhi rasa aman yang bersifat psikologis 

juga bagian dari pemenuhan kebutuhan peserta didik. 
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Gambar 1.8 

Kebutuhan yang Dipenuhi Kepada Peserta Didik  

dalam Konteks HAM 

 

Di antara prinsip dalam HAM antara lain dikenal dengan istilah 

PANEL, yaitu participation, accountability, non-discrimination, 

empowerment, dan linkage to the human rights values. Prinsip 

pertama adalah adanya partisipasi (participation), artinya setiap 

orang terlibat atau dlibatkan dalam aktifitas. Dalam konteks 

pembelajaran, prinsip ini terjadi ketika seorang guru mampu 

melibatkan dan membangkitkan partisipasi aktif semua peserta 

didik secara fisik dan mental dalam pembelajaran. Untuk dapat 

menghidupkan partisipasi ini seorang guru harus mampu 

memahami setiap keunikan peserta didik sebagaimana diuraikan di 

atas. Partisipasi merupakan bentuk penghargaan terhadap setiap 

keunikan mereka. Dalam konteks pembelajaran strategi 

pembelajaran harus dibuat lebih variatif. 

Kebutuhan yang Harus Dipenuhi kepada 
Peserta Didik

Memenuhi (Fulfill)

Melindungi 
(Protect)

Menjaga 
(Respect)
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Prinsip akuntabilitas 

(accountability) artinya adanya 

bentuk pertanggungjawaban dari 

sebuah tindakan. Setiap tindakan 

mempunyai maksud dan 

konsekuensi. Akuntabel dapat juga 

diartikan sebagai bentuk 

bertanggung jawab dan punya 

integritas. Dalam konteks 

pembelajaran, setiap perlakuan 

yang diberikan seorang guru 

kepada peserta didik harus 

mempunyai tujuan jelas, langkah 

untuk mencapai tujuan tersebut juga harus terarah dan jelas, dan 

cara melihat keberhasilan pembelajaran juga harus jelas dan 

terukur sesuai dengan tujuan dan indikator yang telah ditetapkan. 

Pembelajaran tidak boleh didesain asal-asalan dan menuruti mood 

guru. Bentuk pertanggungjawaban antara lain tampak dari penilaian 

yang jelas dan dikomunikasikan kepada semua stakeholder 

pendidikan seperti orangtua dan masyarakat. 

Prinsip ketiga dalam pendidikan berbasis HAM adalah non-

diskriminatif (non-discrimination). Setiap orang harus 

diperlakukan secara sama sesuai dengan keunikannya. Seorang 

peserta didik yang mempunyai gaya belajar auditori tidak bsa 

diperlakukan secara visual, sebab hal ini justru tindakan 

diskriminatif. Dalam konteks pembelajaran, seorang guru harus 

memperlakukan setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan 

keistimewaannya. Tindakan pembelajaran tidak boleh pilih kasih 

berdasarkan kepentingan tertentu seperti kelas sosial, jenis 

kecerdasan, gaya belajar, status ekonomi, afiliasi politik, keunikan 

budaya, jenis kelamin, etnis, dan agama. Dalam konteks madrasah, 

keragaman pemahaman agama Islam secara internal perlu 

mendapatkan perhatian sebab hal ini tidak lepas dari latar belakang 

keluarga dan masyarakat mereka. Guru perlu membangun sikap 

penghargaan dan toleransi terhadap keragaman dalam konetsk 

kebhinekaan di Indonesia.   
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Prinsip keempat adalah 

pemberdayaan 

(empowerment). Pemberdayaan 

yang dimaksud lebih mengarah 

pada upaya memaksimalkan 

semua potensi unik yang dimiliki 

oleh peserta didik. Empowerment 

yang berasal dari kata power, 

bermakna pendidikan yang harus 

didesain untuk lebih menguatkan potensi peserta didik menuju 

tujuan hidup mereka masing-masing. Tugas seorang guru adalah 

memotivasi dan memfasilitasi mereka agar potensi yang dimiliki 

peserta didik tumbuh dan berkembang. Pembelajaran harus 

menumbuhkan optimisme peserta didik, berpikir masa depan dan 

berorientasi pada solusi dan menuju perubahan, bukan berbasis 

masalah atau masa lalu. 

Sementara itu, prinsip terakhir dalam pendidikan berbasis 

HAM adalah keterikatan pada prinsip-prinsip HAM seperti 

menghargai, melindungi dan memenuhi kebutuhan setiap peserta 

didik (lingkage to the human rights values). Inti pendidikan 

hakikatnya adalah memanusiakan manusia. The heart of education is 

education of the heart and from the heart. Inti pendidikan adalah 

pendidikan hati dan dari hati. Orientasi pendidikan seharusnya 

bukan hanya transfer of knowledge semata, namun juga harus 

transfer of values, transfer nilai. Karena itu, tugas utama seorang 

pendidikan hakikatnya bukan teaching (mengajar), namun harus 

touching (menyentuh), yaitu menyentuh hati. 

Dari uraian di atas, panduan ini lebih menekankan pada proses 

pembelajaran berbasis nilai-nilai HAM, bukan pembelajaran tentang 

HAM. Apa perbedaan dari kedua hal tersebut? Yang pertama, 

pembelajaran berbasis nilai-nilai HAM lebih menitikberatkan pada 

nilai-nilai yang terkandung dalam HAM diimplementasikan pada 

proses pendidikan di madrasah, yaitu yang lebih menghargai, 

melindungi dan memenuhi hak-hak peserta didik yang unik dan 

istimewa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yang antara lain 

dilihat dari gaya belajar dan jenis kecerdasan yang dimiliki. 
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Sementara itu, pembelajaran tentang HAM lebih menekankan pada 

aspek pengetahuan, konsep, dan wacana tentang HAM itu sendiri. 

Yang kedua ini bukan berarti tidak penting bagi pendidikan di 

madrasah, namun jika hanya fokus pada pengetahuan kognitif 

semata maka belum tentu nilai-nilainya diimplementasikan dalam 

proses pendidikan.  

Gambar 1.9 

Prinsip-prinsip HAM dalam Pendidikan 

 

 

E. Peserta Didik sebagai Rights Holder, Guru sebagai Duty 

Bearer 

Dalam konteks pemenuhan HAM melalui pendidikan relasi 

antara peserta didik dan guru adalah bahwa peserta didik sebagai 

pihak yang mempunyai hak dalam pendidikan sedangkan guru 

sebagai pihak yang memenuhi kebutuhan peserta didik yaitu 

menghargai, melindungi dan memenuhi kebutuhan mereka. Dalam 

hal ini peserta didik sebagai rights holder, sedangkan guru sebagai 

duty bearer.   

 

 

  

Prinsip
PANEL
HAM 

Participation

Accountability

Non-

Discrimination

Empowerment

Linkage to the 

Human Rights 

Principles
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Gambar 1.10 

Skema Peran Rights Holder dan Duty Bearer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik dengan segala keunikan dan potensi yang 

dimiliki, termasuk latar belakang keluarga dan masyarakat 

seharusnya menjadi pertimbangan bagi penyelenggara pendidikan 

di madrasah terutama guru, sebab proses pembelajaran di 

madrasah hakikatnya diperuntukkan untuk peserta didik. 

Rasulullah pernah bersabda yang relevan dengan konteks ini, yaitu 

“khathibun-nasa-‘ala-qadri-‘uqulihim”, berbicaralah kamu 

sekalian dengan suatu kaum (peserta didik) sesuai dengan kadar 

kemampuannya. Dengan sabda Nabi ini, yang perlu menyesuaikan 

cara adalah guru, bukan peserta didik yang harus menyesuaikan 

guru. Karena itu, peserta didik sebagai rights-holder, pemegang hak 

dalam proses pembelajaran hakikatnya mengembalikan ruh 

pendidikan. 

Guru sebagai duty-bearer dalam konteks ini adalah pihak yang 

bertanggung jawab untuk memberikan perlakuan yang terbaik demi 

kepentingan dan kebaikan peserta didik. Dalam konteks kelas, 

Rights Holder/ 

pemangku hak 

Peserta 

Didik 

Duty Bearer/ 

pemangku Kewajiban 

Protect/ 

Melindungi 
Respect/ 

Menghargai 

Fulfill/ 

Memenuhi 

HAM dalam 

Pendidikan 

Kepala Madrasah/ 

Pendidik 
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seorang guru perlu lebih menekankan 

penghargaan, perlindungan dan 

pemenuhan kebutuhan peserta didik 

dengan berbagai keterbatasan yang 

dimiliki. Penghargaan dalam hal ini 

sebenarnya merupakan wujud humanisasi 

(memanusiakan) peserta didik yang penuh 

potensi positif. Perlindungan dapat 

dimaknai sebagai wujud melindungi 

peserta didik dari berbagai faktor atau 

sebab yang menjadikan potensi peserta 

didik tersebut berkurang atau bahkan hilang. Sementara itu, 

pemenuhan kebutuhan hakikatnya dimaknai sebagai bentuk upaya 

secara maksimal yang dapat dilakukan guru agar kebutuhan 

universal peserta didik dipenuhi yakni kebutuhan disayangi, 

dipahami, bernilai, dihargai dan aman.  

Di samping beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru di 

atas, seorang guru juga perlu memahami dan melaksanakan prinsip 

PANEL dalam HAM yaitu partisipasi, akuntabilitas, non-

diskriminatif, empowerment (pemberdayaan), dan linkage to the 

human rights values (dikaitkan dengan nilai-nilai dalam HAM). 

Seorang guru seharusnya mendesain proses pembelajaran yang 

dapat memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Proses pembelajaran 

harus didesain yang dapat melibatkan partisipasi semua peserta 

didik tanpa kecuali. Apa yang disampaikan oleh guru harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada semua pihak khususnya peserta 

didik dan orangtua. Di antara bentuk akuntabilitas ini adalah 

perencanaan, proses dan penilaian pembelajaran dikomunikasikan 

kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran.   

Proses pembelajaran seharusnya dilakukan tanpa 

diskriminasi, artinya semua peserta didik diperlakukan secara sama 

sesuai dengan potensi dan keunikannya. Perlakuan sama bukan 

berarti “sama dan sebangun” alias satu cara atau strategi 

pembelajaran berlaku untuk semua peserta didik, sebab hal ini 

justru tidak menghargai keunikan peserta didik yang mempunyai 

gaya belajar dan jenis kecerdasan berbeda. Pemberdayaan dalam 

Pendidikan adalah 
sesuatu yang tersisa 

setelah seseorang 
melupakan semua 

yang telah 
dipelajarinya di 

sekolah. 
 

By: Albert Einstein 
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konteks pembelajaran artinya seorang guru lebih mendorong setiap 

peserta didik untuk memaksimalkan semua potensi yang dimiliki 

melalui strategi pembelajaran yang variatif. Setiap peserta didik 

didorong menjadi dirinya sendiri yang positif. Berbagai hal yang 

diuraikan di atas jika sudah dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran hakikatnya sudah memenuhi prinsip terakhir yakni 

keterikatan proses pembelajaran pada nilai-nilai HAM. 
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etelah kita memahami peserta didik dengan berbagai keunikan 

dan keistimewaannya, nilai-nilai dalam HAM dan guru sebagai 

pihak yang perlu membiasakan nilai-nilai tersebut ada dalam 

proses pembelajaran, maka pada bagian ini kita lebih fokus pada 

pembahasan tentang model-model pembelajaran yang relevan dengan 

implementasi nilai-nilai HAM di madrasah. Perlu kita sadari bersama 

bahwa sebenarnya banyak model pembelajaran yang dapat didesain 

guru untuk mengimplementasikan nilai-nilai HAM dalam 

pembelajaran di madrasah, hanya saja beberapa contoh berikut ini 

diambil yang lebih familiar dengan yang selama ini berjalan. Dengan 

kata lain, untuk dapat menerapkan nilai-

nilai HAM dalam konteks 

pembelajaran di madrasah hakikatnya 

tidak berangkat dari nol sama sekali, 

bahkan mungkin di antara kita 

sebenarnya sudah menerapkan nilai-

nilai tersebut. Hanya saja, panduan ini 

lebih mengingatkan kembali agar 

mempertimbangkan nilai-nilai HAM 

dalam mendesain pembelajaran di 

madrasah.  

 

A. Proses Pembelajaran Berbasis Nilai (Values-Based Learning 

Process) 

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa 

panduan ini lebih diarahkan untuk mendesain pembelajaran di 

madrasah yang berbasiskan nilai-nilai HAM. Desain ini berlaku 

untuk semua jenis mata pelajaran ataupun tema yang diajarkan di 

madrasah, sebab yang menjadi bukan fokus bukan pada materi 

tentang HAM namun tentang nilai-nilai HAM. Karena itu, semua 

proses pembelajaran seharusnya didesain dengan 

mempertimbangkan nilai-nilai HAM. 

Sebelum memilih sebuah pendekatan atau strategi 

pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan keunikan peserta 

didik dalam hal gaya belajar dan jenis kecerdasan yang dimiliki, 

termasuk latar belakang sosial-budaya tempat mereka tinggal. 

S 
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Mengapa hal ini penting dilakukan? HAM dalam pendidikan 

umumnya, dan pembelajaran khususnya, menekankan aspek 

menghargai, melindungi dan memenuhi kebutuhan setiap peserta 

didik sebagai rights-holder. Menghargai yang dimaksud di sini 

adalah memahami dan mengoptimalkan semua potensi unik setiap 

peserta didik. Melindungi berarti menjaga berbagai hal yang dapat 

menyebabkan potensi peserta didik tersebut hilang atau terhambat 

pertumbuhannya. Sementara itu, memenuhi berarti proses 

pembelajaran harus menyediakan berbagai kebutuhan yang 

diperlukan oleh peserta didik agar mereka tumbuh dan berkembang 

secara positif sesuai dengan 

potensi dan keunikannya.   

Ketika seorang guru hanya 

menggunakan strategi ceramah 

dalam pembelajarannya, 

sebenarnya dia hanya menghargai 

sebagian keunikan dari peserta 

didik terutama mereka yang 

mempunyai gaya belajar auditory, 

yaitu belajar dengan mudah 

dengan cara mendengar. Dengan 

kata lain, di saat bersamaan proses pembelajaran dengan strategi 

ceramah dapat menghambat pertumbuhan potensi peserta didik 

yang mempunyai gaya belajar visual, kinestetik atau intelektual. Hal 

yang sama juga terjadi ketika seorang guru hanya menggunakan 

strategi pembelajaran “menonton video”, dia hanya menghargai 

peserta didik dengan gaya belajar visual, sementara yang 

mempunyai gaya belajar auditory, kinestetik atau intelektual kurang 

dihargai. Karena itu, seorang guru harus menggunakan strategi 

pembelajaran variatif ketika menyampaikan materi agar dapat 

menghargai setiap keunikan peserta didik. 

Selain seorang guru harus menghargai, melindungi dan 

memenuhi kebutuhan setiap peserta didik, prinsip-prinsip PANEL 

dalam HAM juga perlu mendapatkan penekanan. Nilai-nilai dari 

prinsip ini, sebagaimana telah dijelaskan di atas, antara lain 

partisipasi, akuntabilitas, tanggung jawab, integritas, kebebasan, 



G
U
R
U
 R

A
M
A

H
 H

A
M
 

 

 

 

34 

inklusif, toleransi, kasih sayang, peduli, berbagi, proaktif, kerjasama, 

persatuan, kemandirian, dapat diandalkan, komunikatif, dan 

transformatif. Berbagai nilai ini seharusnya menjadi pertimbangan 

ketika seorang guru akan mendesain sebuah pembelajaran, baik 

ketika akan menata ruang, memilih model pembelajaran dan 

strategi pembelajaran. karena itu, seorang guru diharapkan tidak 

asal mendesain proses pembelajaran semata, namun yang lebih 

penting adalah kesadaran untuk menghidupkan nilai-nilai tersebut 

melalui pembelajaran. 

 

B. Model-model Pembelajaran 

Sebelum berbicara tentang ragam model pembelajaran, kita 

perlu menyatukan persepsi terlebih dahulu tentang pembelajaran 

sebagai usaha mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual 

seseorang agar mau belajar dengan kehendaknya sendiri. Melalui 

pembelajaran akan terjadi proses 

pengembangan moral keagamaan, 

aktivitas, dan kreativitas peserta 

didik dengan berbagai interaksi 

dan pengalaman belajar. Dengan 

kata lain pembelajaran adalah 

usaha sadar dari guru untuk 

membuat peserta didik belajar, 

yaitu terjadinya perubahan 

tingkah laku para diri siswa yang 

belajar, di mana perubahan itu 

dengan didapatkannya kemampuan baru yang berlaku dalam waktu 

yang relatif lama dan karena adanya usaha.  

Belajar adalah proses berpikir. Belajar berpikir menekankan 

kepada proses mencari dan menemukan pengetahuan melalui 

interaksi antara individu dengan lingkungan. Dalam konteks proses 

pembelajaran, hal ini diklasifikasikan menjadi tiga hal, yaitu 

pertama teaching of thinking adalah proses pembelajaran yang 

diarahkan untuk pembentukan keterampilan mental tertentu yang 

menekankan pada aspek tujuan pembelajaran, seperti keterampilan 

berpikir kritis dan berpikir kreatif. Kedua, teaching for thinking 
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merupakan proses pembelajaran yang diarahkan pada usaha 

menciptakan lingkungan belajar yang dapat mendorong terhadap 

pengembangan kognitif yang menitikberatkan pada proses 

menciptakan situasi dan lingkungan tertentu. Ketiga, teaching 

about thinking adalah pembelajaran yang diarahkan pada upaya 

untuk membantu agar peserta didik lebih sadar terhadap proses 

berpikirnya dan lebih menekankan pada metodologi yang 

digunakan dalam proses pembelajaran.  

Klasifikasi terhadap belajar 

merupakan proses berfikir di atas 

sejalan dengan empat pilar 

pendidikan universal seperti yang 

dirumuskan UNESCO. Pertama, 

learning to know yang berarti juga 

learning to learn, mengandung 

pengertian bahwa belajar itu pada 

dasarnya tidak hanya berorientasi 

kepada produk atau hasil belajar, 

tetapi juga harus berorientasi 

kepada proses belajar. Kedua, learning to do yang mengandung 

pengertian bahwa belajar itu bukan sekedar mendengar dan melihat 

dengan tujuan akumulasi pengetahuan, melainkan untuk berbuat 

dengan tujuan akhir penguasaan kompetensi yang sangat 

diperlukan dalam era persaingan global. Learning to do juga bisa 

diistilahkan dengan learning by experiences yang berarti proses 

pembelajaran berorientasi kepada pengalaman.  

Ketiga, learning to be mengandung pengertian bahwa belajar 

adalah membentuk manusia agar menjadi dirinya sendiri dengan 

menjadi individu yang berkepribadian dan memiliki tanggung jawab 

sebagai manusia. Sedangkan yang keempat, learning to live 

together adalah belajar untuk bekerjasama membentuk masyarakat 

demokratis yang memahami dan menyadari akan adanya setiap 

perbedaan pandangan antara individu.  

Dari pembahasan beberapa hal di atas, model pembelajaran 

merupakan kerangka konseptual yang mendeskripsikan dan 

melukiskan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan 
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pengalaman belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran bagi para pendidik dalam melaksanakan aktivitas 

pembelajaran. Maka dari itu, berikut beberapa model pembelajaran 

yang dipilih dan dikemas sesuai dengan prinsip HAM.  

 

1. Pembelajaran Berbasis Proyek (Project-Based Learning) 

Pernahkah Anda menggunakan model pembelajaran 

berbasis proyek? Sekedar mengingatkan kembali bahwa 

pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran 

yang menggunakan masalah 

sebagai langkah awal untuk 

mengintegrasikan pengetahuan 

baru berdasarkan pengalaman 

nyata yang dilakukan secara 

sistematik yang mengikutsertakan 

peserta didik dalam pembelajaran 

sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan melalui investigasi 

dalam perancangan produk. 

Dengan model ini Anda dapat 

membuat peserta didik terlibat 

secara aktif dalam pemecahan 

masalah dalam bentuk suatu proyek. Peserta didik didorong 

untuk aktif mengelola pembelajarannya dengan cara bekerja 

secara nyata yang dapat menghasilkan produk real yang 

bermakna dan bermanfaat.  

Tabel di bawah ini bisa Anda jadikan sebagai panduan 

awal dalam mendesain pembelajaran berbasis proyek. 

 

Tabel 2. 1  

Langkah Pembelajaran Berbasis Proyek 

Tahap Aktivitas Pendidik dan Peserta Didik 

Tahap 1 Ambillah topik yang sesuai dengan realitas 

dunia nyata dan mulailah dengan suatu 

investigasi mendalam.  



Z
IA

D
A

T
U
L
 H

U
S
N
A

H
 

  

  

 

37 

Membuat 

pertanyaan 

esensial 

Tahap 2  

Perencanaan 

aturan 

pengerjaan 

proyek 

(kegiatan) 

Buatlah rencana yang berisi aturan main, 

pemilihan aktivitas yang dapat mendukung 

dalam menjawab esensial, dengan cara 

mengintegrasikan berbagai materi yang 

mungkin, serta identifikasi alat dan bahan 

yang dapat diakses untuk membantu 

penyelesaian proyek (kegiatan). 

Tahap 3 

Membuat jadwal 

aktivitas 

Ajak peserta didik Anda secara kolaboratif 

menyusun jadwal aktivitas dalam 

menyelesaikan proyek. Jadwal ini disusun 

untuk mengetahui berapa lama waktu yang 

dibutuhkan dalam pengerjaan proyek.  

Tahap 4 

Memonitor 

perkembangan 

proyek peserta 

didik  

Anda perlu melakukan monitoring terhadap 

akifitas peserta didik selama penyelesaian 

proyek. Monitoring dilakukan dengan cara 

memfasilitasi peserta didik pada setia 

proses. 

Tahap 5 

Penilain hasil 

kerja peserta 

didik 

Pada tahap ini, Anda perlu mengetahui atau 

mengecek keberhasilan pembelajaran yang 

telah direncanakan. Anda perlu 

mengevaluasi kemajuan masing-masing 

peserta didik, memberi umpan balik 

tentang tingkat pemahaman yang sudah 

dicapai peserta didik, dan menyusun 

strategi pembelajaran berikutnya. 



G
U
R
U
 R

A
M
A

H
 H

A
M
 

 

 

 

38 

Tahap 6 

Evaluasi 

pengalaman 

belajar peserta 

didik 

Pada akhir proses pembelajaran, Anda dan 

peserta didik melakukan refleksi bersama 

terhadap aktifitas dan hasil proyek yang 

sudah dijalankan. Proses refleksi dapat 

dilakukan secara individu atau kelompok. 

Pada tahap ini Anda perlu meminta peserta 

didik mengungkapkan perasaan dan peng-

alamannya selama menyelesaikan proyek. 

 

 

Langkah di atas dapat dilihat melalui bagan di bawah ini. 

 

Gambar 2.1  

Langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Proyek

 
 

Dalam konteks menghidupkan nilai-nilai HAM, model 

pembelajaran berbasis proyek penting untuk membiasakan 

peserta didik mengidentifikasi persoalan yang mereka hadapi 

sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah. Mereka 

1. 

penentuan 

proyek

2. perancangan 

langkah-langkah 

penyelesaian 
proyek

3. penyusunan 

jadwal 

pelaksanaan 
proyek

4. penyelesaian 

proyek dengan 

fasilitas dan 
monitoring guru

5. penyusunan 

laporan dan 

presentasi/ publikasi 
hasil proyek

6. evaluasi  proses 

dan hasil proyek



Z
IA

D
A

T
U
L
 H

U
S
N
A

H
 

  

  

 

39 

dibiasakan mengenali dan mengidentifikasi masalah, membuat 

prioritas dan membuat rencana dan solusi dari permasalahan 

tersebut. Model ini dapat melatih peserta didik mempunyai 

kesadaran kritis terhadap diri mereka sendiri dan sekitar 

mereka.  

Implikasi model pembelajaran berbasis proyek dalam 

proses belajar mengajar adalah pembelajaran yang 

memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk 

merencanakan aktifitas belajar, melaksanakan proyek secara 

kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan produk kerja yang 

dapat dipresentasikan kepada orang lain. Selain itu, peserta 

didik lebih terdorong untuk lebih aktif beraktivitas dalam 

belajar sehingga apa yang mereka pelajari bermanfaat untuk 

meningkatkan kualitas diri dan sekitarnya. 

   

2. Pembelajaran Inkuiri (Inquiry Learning)  

Kita sering mendengar 

pembelajaran inkuri, sebenarnya 

apa yang dimaksud dengan 

model pembelajaran jenis ini? 

Pembelajaran inkuiri merupakan 

suatu rangkaian kegiatan belajar 

yang melibatkan secara 

maksimal seluruh kemampuan 

peserta didik untuk mencari dan 

menyelidiki secara sistematis, 

kritis, logis, dan analitis, sehingga mereka dapat merumuskan 

sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Sasaran 

utama pembelajaran ini adalah (a) keterlibatan peserta didik 

secara maksimal dalam proses kegiatan belajar; (b) keterarahan 

kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pembelajaran; 

(c) mengembangkan sikap percaya pada diri peserta didik 

tentang apa yang ditemukan dalam proses pembelajaran inkuiri 

ini.  

Pembelajaran inkuiri paling tidak memiliki tiga ciri 

penting. Pertama, pembelajaran inkuiri menekankan kepada 
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aktivitas peserta didik secara 

maksimal untuk mencari dan 

menemukan. Kedua, seluruh 

aktivitas yang dilakukan oleh 

peserta didik diarahkan untuk 

mencari dan menemukan 

jawaban sendiri dari sesuatu 

yang dipertanyakan, sehingga 

diharapkan dapat 

menumbuhkan sikap percaya 

diri (self belief). Ketiga, tujuan 

dari pembelajaran inkuiri adalah mengembangkan kemampuan 

berpikir secara sistematis, logis dan kritis, atau 

mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari 

proses mental.  

Pembelajaran ini juga mengacu pada prinsip-prinsip 

berikut ini: (a) berorientasi pada pengembangan intelektual, 

pembelajaran ini selain berorientasi kepada hasil belajar juga 

berorientasi pada proses belajar; (b) prinsip interaksi, 

pembelajaran sebagai proses interaksi berarti menempatkan 

guru bukan sebagai sumber belajar, melainkan sebagai 

pengatur lingkungan atau pengatur interaksi itu sendiri; (c) 

prinsip bertanya, peran pendidik dalam menggunakan 

pembelajaran ini adalah guru sebagai penanya, sebab 

kemampuan peserta didik untuk menjawab setiap pertanyaan 

pada dasarnya sudah merupakan sebagian dari proses berpikir 

dan perlu dikembangkan juga sikap kritis dengan selalu 

bertanya dan mempertanyakan berbagai fenomena yang sedang 

dipelajarinya; (d) prinsip belajar untuk berpikir, belajar dengan 

berpikir merupakan pemanfaatan dan penggunaan otak secara 

maksimal. Hal ini disebut dengan proses berpikir (learning how 

to think), yang artinya ”proses mengembangkan potensi seluruh 

otak.”; (e) prinsip keterbukaan, dalam hal ini tugas guru 

menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan kepada 

peserta didik mengembangkan hipotesis dan secara terbuka 

membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan.  
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Tabel di bawah ini adalah berbagai langkah yang perlu kita 

lakukan jika menggunakan model pembelajaran inkuri. 

 

 

 

 

Tabel 2.2  

Langkah-langkah Pembelajaran Inkuiri 

Tahap Aktivitas Pendidik dan Peserta 

Didik 

Tahap 1 

Menyajikan 

pertanyaan atau 

masalah 

Guru membimbing peserta didik 

mengidentifikasi masalah dan 

menuliskannya. Lebih disarankan 

peserta didik dibagi kedalam  

beberapa kelompok.  

Tahap 2  

Membuat hipotesis  

Guru memberikan kesempatan 

pada peserta didik untuk 

melakukan curah pendapat dalam 

membentuk hipotesis dan 

membimbing mereka dalam 

menentukan hipotesis yang 

relevan dengan permasalahan. 

Tahap 3 

Merancang percobaan 

Guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk 

menentukan langkah-langkah yang 

sesuai dengan hipotesis yang akan 

dilakukan dan membimbing 

mereka untuk mengurutkan 

langkang-langkah percobaannya.  

Tahap 4 

Melakukan percobaan 

untuk memperoleh 

informasi  

Guru membimbing peserta didik 

mendapatkan informasi melalui 

percobaan. 

Tahap 5 Pendidik memberi kesempatan 

pada tiap kelompok untuk 
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Mengumpulkan dan 

menganalisis data 

menyampaikan hasil pengolahan 

data yang terkumpul. 

Tahap 6 

Membuat kesimpulan 

dan 

mengaplikasikannya 

Pendidik membimbing peserta 

didik dalam membuat kesimpulan 

dan mengaplikasikannya. 

 

Proses Pembelajaran Inkuiri juga bisa dilihat dengan 

gambar sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2  

Langkah-langkah Pembelajaran Inkuiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam konteks pembiasaan nilai-nilai HAM, model 

pembelajaran inkuiri melatih peserta didik untuk kritis 

terhadap persoalan sekitar dan aktif mencari solusi sekaligus 

mempraktikkan solusi tersebut. Hasil implementasi solusi 

tersebut kemudian direfleksikan untuk mengatasi problematika 

yang lain. 

 

3. Pengajaran dan Pembelajaran Kontekstual (Contextual 

Teaching and Learning) 

1. menyajikan 
pertanyan atau 

masalah
2. membuat hipotesis

3. merancang 
percobaan

4. melakukan 
percobaan untuk 

memperoleh informasi

5. mengumpulkan dan 
menganalisis data

6. membuat 
kesimpulan dan 

mengaplikasikannya
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Pengajaran dan pembelajaran kontekstual atau contextual 

teaching and learning (CTL), merupakan model pembelajaran 

yang membantu pendidik mengaitkan isi mata pelajaran dengan 

situasi dunia nyata, dan memotivasi siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Karena itu, CTL lebih menekankan pada berpikir 

tingkat tinggi, transfer pengetahuan lintas disiplin, dan proses 

pengumpulan, penganalisisan dan membuat sintesis tentang 

informasi dan data dari berbagai sumber dan pandangan. Ada 

enam kunci CTL dalam pembelajaran yang perlu kita ketahui 

sebagaimana tampak dari bagan di bawah ini. 

 

Gambar 2.3   

Enam Kunci Pembelajaran CTL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam konteks menghidupkan nilai-nilai HAM, pemaduan 

isi pelajaran dengan konteks keseharian peserta didik akan 

menghasilkan dasar-dasar pengetahuan yang mendalam di 

mana peserta didik kaya akan pemahaman masalah dan cara 

untuk menyelesaikannya. Pembelajaran kontekstual dapat 

dikatakan sebagai sebuah model pembelajaran yang mengakui 

dan menunjukkan kondisi alamiah dari pengetahuan. Melalui 

CTL

berpikir 
tingkat 
lebih 
tinggi

penerapan 
pengetahuan

pembelajaran 
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terhadap 
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dikembangkan 
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hubungan di dalam maupun di luar kelas, model pembelajaran 

kontekstual menjadikan pengalaman lebih relevan dan berarti 

bagi peserta didik dalam membangun pengetahuan yang akan 

mereka terapkan dalam pembelajaran seumur hidup.  

Di sisi lain, kurikulum dan 

instruksi yang berdasarkan 

strategi pembelajaran kontekstual 

perlu dirancang untuk merangsang 

lima bentuk dasar dari 

pembelajaran, yaitu: 

menghubungkan (relating), 

mencoba (experiencing), 

mengaplikasi (applying), 

bekerjasama (cooperating), dan 

proses transfer ilmu (transfering). 

Selain itu, model pembelajaran CTL ini juga memiliki tujuh 

komponen utama, yaitu konstruktivisme (constructivism), 

inkuiri (inquiry), bertanya (questioning), masyarakat belajar 

(learning community), pemodelan (modeling), refleksi 

(reflection), penilaian sebenarnya (authentic assessment).  

Dari beberapa hal tersebut di atas, secara garis besar 

langkah-langkah penerapan CTL dalam kelas sebagai berikut: 

a. Mengembangkan pemikiran bahwa peserta didik akan 

belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, 

menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri 

pengetahuan dan keterampilan barunya. 

b. Melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk 

semua topik. 

c. Mengembangkan sifat ingin tahu peserta didik dengan 

bertanya. 

d. Menciptakan masyarakat belajar (belajar dalam 

kelompok). 

e. Menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran. 

f. Melakukan refleksi di akhir pertemuan. 

g. Melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai 

cara. 
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4. Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning) 

Problem based learning adalah model pembelajaran yang 

menggunakan masalah nyata (autentik) yang tidak terstruktur 

dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk 

mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan 

berfikir kritis serta sekaligus membangun pengetahuan baru. 

Jadi, problem based learning merupakan model pembelajaran 

yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu 

masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga peserta 

didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan 

dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan 

untuk memecahkan masalah.   

Kalimat standar menurut 

para ahli ketika menerapkan 

model ini adalah “what do I 

know?”, “what do I need know?”, 

“what do I need to learn”, dan 

“how do I measure or describe 

the result”. Dari pertanyaan-

pertanyaan tersebut 

menggambarkan tujuan model 

pembelajaran ini bukanlah 

penyampaian sejumlah besar 

pengetahuan kepada peserta 

didik, melainkan berorientasi pada pengembangan 

kemampuan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan 

masalah dan sekaligus mengembangkan kemampuan peserta 

didik untuk secara aktif membangun pengetahuan sendiri. 

Sedangkan prinsip utama model pembelajaran ini adalah 

penggunaan masalah nyata sebagai sarana bagi peserta didik 

untuk mengembangkan pengetahuan dan sekaligus 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan 

pemecahan masalah. 

Keterkaitan model pembelajaran ini dengan kurikulum 

2013 menganut pandangan dasar bahwa pengetahuan tidak 
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dapat dipindahkan begitu saja dari guru ke peserta didik. Proses 

pembelajaran bukan model banking atau transfer of knowledge 

semata, melainkan merupakan pemberian stimulan kepada 

peserta didik supaya mampu berpikir kritis dan menjadi 

problem solver. Hal ini disebabkan karena pembelajaran ini 

berpusat pada peserta didik (student-centered) yang memiliki 

kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah, 

mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Sementara 

seorang pendidik berperan sebagai fasilitator yang 

memfasilitasi peserta didik untuk secara aktif menyelesaikan 

masalah dan membangun pengetahuannya secara berpasangan 

atau berkelompok (kolaborasi antar peserta didik). Adapun 

langkah-langkah dari model pembelajaran ini dapat dilihat 

dalam tabel di bawah. 

 

Tabel 2.3 

Langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Masalah 

Tahap Aktivitas Pendidik dan Peserta 

Didik 

Tahap 1 

Mengorientasikan 

peserta didik terhadap 

masalah 

Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran dan sarana yang 

dibutuhkan. Guru memotivasi 

peserta didik untuk terlibat dalam 

aktivitas pemecahan masalah nyata 

yang dipilih atau ditentukan. 

Tahap 2  

Mengorganisasi 

peserta didik untuk 

belajar  

Guru membantu peserta didik 

mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar 

yang berhubungan dengan masalah 

yang sudah diorientasikan pada 

tahap sebelumnya. 

Tahap 3 

Membimbing 

penyelidikan 

Guru mendorong peserta didik 

untuk mengumpulkan informasi 

yang sesuai dan melaksanakan 

eksperimen untuk mendapatkan 
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individual maupun 

kelompok 

kejelasan yang diperlukan guna 

menyelesaikan masalah. 

Tahap 4 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya  

Guru membantu peserta didik 

untuk berbagi tugas dan 

merencanakan atau menyiapkan 

karya yang sesuai sebagai hasil 

pemecahan masalah dalam bentuk 

laporan, video, atau model 

Tahap 5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru membantu peserta didik 

untuk melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap proses 

pemecahan masalah yang 

dilakukan.  

 

Proses pembelajaran berbasis masalah (Problem-Based 

Learning Process) bisa juga dilihat dengan bagan berikut: 

 

Gambar 2.4  

Proses Pembelajaran Berbasis Masalah   

 

 

 

 

 

 

Tahapan-tahapan pembelajaran berbasis masalah yang 

dilaksanakan secara sistematis berpotensi dapat 

mengembangkan kemampuan peserta didik dalam 

menyelesaikan maslaah dan sekaligus dapat menguasai 

Problem Ideas Knowledge

Learning 
issues

Course of 
action
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pengetahuan yang sesuai 

dengan kompetensi dasar 

tertentu. Dalam konteks 

menghidupkan nilai-nilai HAM, 

model pembelajaran ini 

memberikan ruang kepada 

setiap peserta didik untuk 

aktif, kritis dan reflektif dalam 

mengelola pengetahuan dan 

pengalaman yang dimiliki 

sekaligus yang terjadi di 

sekitarnya. Tugas seorang guru 

adalah memfasilitasi mereka agar potensi yang dimiliki tumbuh 

dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki.   

 

C. Guru sebagai Living Model 

Tentu kita tahu bahwa sebagai sebuah sistem, proses 

pembelajaran melibatkan banyak komponen yang saling berkaitan 

dan mempengaruhi satu dengan yang lain seperti kurikulum, 

sumber belajar (fasilitas), guru, metode, evaluasi, pembiayaan, 

manajemen, dan lingkungan. Dari berbagai komponen tersebut, 

guru memegang peran penting dalam menentukan mutu 

pembelajaran. Kualitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh 

kualitas guru. Ketika kualitas guru meningkat maka otomatis 

kualitas proses pembelajaran juga meningkat dan outcome-nya juga 

pasti meningkat. Mungkin kita perlu merenungkan sebuah adagium 

Arab yang mengatakan bahwa “al-maddatu muhimmah”, materi 

(content atau curriculum) itu penting. Materi apa yang akan 

diberikan oleh guru kepada peserta didik harus didesain dengan 

sempurna khususnya melalui kurikulum. Namun, materi saja 

tidaklah cukup. Karena itu, adagium berikutnya perlu kita cermati, 

bahwa “al-thariqatu ahammu min al-maddah”, metode lebih penting 

daripada materi.  

Sehebat apa pun materi yang telah didesain dalam kurikulum 

(khususnya melalui RPP) jika tidak dapat disampaikan dengan cara 

(pendekatan dan strategi) yang tepat, maka materi tersebut tidak 
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akan dipahami dan dikuasai oleh peserta didik. Keberadaan 

beragam pendekatan dan strategi pembelajaran juga belum 

menjamin keberhasilan sebuah proses pendidikan, sebab faktor 

pendidik sangat penting. Karena itu, ada adagium “al-mudarris 

ahammu min al-thariqah”, bahwa guru lebih penting daripada 

metode.” Hal ini menegaskan pentingnya pelaku utama praktik 

pembelajaran adalah guru. Hanya saja, dalam praktiknya, hal ini 

sangat dipengaruhi oleh kualitas guru itu sendiri. Karena itu, 

adagium lain perlu dicermati bersama, bahwa “ruh al-mudarris 

ahammu min kulli syai’”, spirit guru lebih penting dari semua 

komponen lain dalam pembelajaran. Di tangan guru inspiratif, 

semua proses pembelajaran menjadi sangat menyenangkan dan 

mengubah mindset peserta didik. Guru hakikatnya adalah living 

curriculum. Metode dan media pembelajaran sangat tergantung 

guru. Evaluasi pembelajaran juga sangat dipengaruhi oleh kualitas 

guru. Bagi guru, mendidik seharusya menjadi panggilan hati, bukan 

panggilan gaji.  

Menurut Rhenald Kasali, pendidikan di Indonesia 

membutuhkan lebih banyak guru inspiratif, bukan guru kurikulum. 

Hanya saja, guru dengan tipe inspiratif ini jumlahnya tidak lebih dari 

5%. Di antara ciri guru inspiratif adalah guru yang mendidik 

(caregiving) dan menyentuh (touching), bukan mengajar (teaching); 

guru yang melakukan proses pembelajaran sebagai sebuah 

panggilan (calling), bukan karena tuntutan formalitas-administratif, 

apalagi terpaksa menjadi guru karena tidak diterima di dunia kerja 

yang lebih menjanjikan.  

 

Gambar 2.5  

Ciri-ciri Guru Inspiratif 

 

MENDIDIK MENYENTUH CALLING
GURU 
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Gambar 2.6  

Ciri-ciri Bukan Guru Inspiratif 

Guru inspiratif lebih fokus pada memberi (giving), memaafkan 

(forgiving), melayani (serving), dan peduli (caring). Sementara itu, 

guru kurikulum lebih sibuk dengan urusan formalitas-administratif, 

fokus pada mendapatkan (how to get) dan memiliki (how to have), 

digerakkan lebih banyak pada tuntutan di luar dirinya seperti 

karena sertifikat, karena jadwal, karena tata tertib, dan karena 

peraturan. Guru tipe ini ketika menghadapi masalah lebih banyak 

mengeluh, mencari kambing hitam di luar dirinya, menyalahkan 

pihak lain, dan tidak punya visi pengembangan ke depan sehingga 

mudah terombang-ambing realitas di sekitarnya. Sementara itu, 

guru inspiratif lebih berorientasi mencari solusi ketika menghadapi 

masalah, melakukan koreksi diri, dan visioner.  

 

Gambar 2.7  

Titik Fokus Guru Inspiratif 
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BAB 3 
  

 

DESAIN PEMBELAJARAN  
BERBASIS HAM 
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etelah kita memahami 

berbagai model dalam 

pembelajaran yang 

relevan dengan nilai-nilai HAM, 

pada bagian ini kita akan 

membahas tentang desain 

pembelajaran yang relevan 

dengan implementasi nilai-nilai 

HAM. Tentu saja, desain ini 

bersifat tawaran, Anda dapat 

mengembangkan desain 

pembelajaran lebih jauh sesuai 

dengan kondisi masing-masing. Memang 

tidak ada desain pembelajaran tunggal yang cocok untuk implementasi 

nilai-nilai HAM di segala situasi. Karena itu, tawaran pada bagian ini 

anggap saja sebagai rambu-rambu yang dapat digunakan sebagai 

panduan awal dalam pembelajaran berbasis nilai-nilai HAM.   

 

A. Desain Ruang Kelas 

Desain tempat duduk sebaiknya mempertimbangkan 

keunikan peserta didik secara variatif. Tidak ada desain tempat 

duduk tunggal, artinya tetap dan tidak bisa diubah, sebab semakin 

variatif dan dinamis semakin baik dalam konteks implementasi 

nilai-nilai HAM. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

mendesain tempat duduk adalah: 

1. Aksesibilitas: peserta didik mudah menjangkau alat atau 

sumber belajar yang tersedia. 

2. Mobilitas: peserta didik dan guru mudah bergerak dari satu 

bagian ke bagian lain dalam kelas. 

3. Interaksi: memudahkan terjadi interaksi antara guru dan 

peserta didik maupun antar peserta didik. 

4. Variasi kerja peserta didik: memungkinkan mereka bekerja 

sama secara perorangan, berpasangan, atau kelompok. 

S 
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Lingkungan fisik dalam ruang kelas dapat menjadikan peserta 

didik belajar aktif. Dekorasi interior kelas perlu dirancang yang 

memungkinkan anak belajar secara aktif, yakni yang menyenangkan 

dan menantang.  Formasi kelas berikut ini tidak dimaksudkan 

untuk menjadi susunan yang permanen, namun hanya sebagai 

alternatif dalam penataan ruang kelas. Jika meubeler (meja atau 

kursi) yang ada di ruang kelas dapat dengan mudah dipindah-

pindah, maka sangat mungkin menggunakan beberapa formasi ini 

sesuai dengan yang diinginkan.  

1. Formasi Huruf U 

Formasi ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Para peserta 

didik dapat melihat guru dan/atau melihat media visual dengan 

mudah dan mereka dapat saling berhadapan langsung satu 

dengan yang lain. Susunan ini ideal untuk membagi bahan 

pelajaran kepada peserta didik secara cepat karena guru dapat 

masuk ke huruf U dan berjalan ke berbagai arah dengan 

seperangkat materi.  

 

Gambar 3.1  

Desain Ruang Kelas Formasi Huruf U 
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2. Formasi Corak Tim  

Guru mengelompokkan meja-meja setengah lingkaran di ruang 

kelas agar memungkinkan peserta didik untuk melakukan 

interaksi tim. Guru dapat meletakkan kursi-kursi mengelilingi 

meja-meja untuk susunan yang paling akrab. Jika hal ini 

dilakukan, beberapa peserta didik harus memutar kursi mereka 

melingkar menghadap ke depan ruang kelas untuk melihat guru, 

papan tulis atau layar.  

Gambar 3.2  

Desain Ruang Kelas Formasi Corak Tim 

 

 

 

3. Meja  Konferensi 

Formasi ini paling baik dilakukan jika meja berbentuk persegi 

panjang. Susunan ini dapat mengurangi peran dominan guru dan 

lebih mengutamakan peran penting peserta didik.  
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Gambar 3.3  

Desain Ruang Kelas Formasi Meja Konferensi 

 

 

 

Guru dapat membentuk sebuah susunan meja konferensi 

dengan menggabungkan beberapa meja kecil (di tengahnya 

biasanya kosong). 

Gambar 3.4  

Desain Ruang Kelas Formasi Alternatif Meja Konferensi 

 

 

 

 

4. Lingkaran  

Para peserta didik hanya duduk pada sebuah lingkaran tanpa 

meja atau kursi untuk melakukan interaksi berhadap-hadapan 

secara langsung. Sebuah lingkaran ideal untuk diskusi kelompok 

penuh.  
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Gambar 3.5  

Desain Ruang Kelas Formasi Lingkaran 

 

 

 

5. Kelompok untuk kelompok  

Susunan ini memungkinkan guru untuk melakukan diskusi atau 

untuk menyusun permainan peran, berdebat atau observasi dari 

aktifitas kelompok. Guru dapat meletakkan meja pertemuan di 

tengah-tengah, yang dikelilingi oleh kursi-kursi pada sisi luar. 

 

Gambar 3.6  

Desain Ruang Kelas Formasi Kelompok untuk Kelompok 
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6. Tempat Kerja (Workstation)   

Susunan ini tepat untuk lingkungan tipe laboratorium, dimana 

setiap peserta didik duduk pada tempat untuk mengerjakan tugas 

(seperti mengoperasikan komputer, mesin, melakukan kerja 

laborat) tepat setelah didemonstrasikan. Tempat berhadapan 

mendorong patner belajar untuk menempatkan dua peserta didik 

pada tempat yang sama. 

 

Gambar 3.7  

Desain Ruang Kelas Formasi Tempat Kerja 

 

 
 

7. Pengelompokan Terpisah (Breakout groupings) 

Jika kelas cukup besar atau jika ruangan memungkinkan, 

guru dapat meletakkan meja-meja dan kursi dimana kelompok 

kecil dapat melakukan aktifitas belajar didasarkan pada tim. Guru 

dapat menempatkan susunan pecahan-pecahan kelompok saling 

berjauhan sehingga tim-tim itu tidak saling mengganggu.  
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Gambar 3.8  

Desain Ruang Kelas Formasi Pengelompokan Terpisah 

 

 
 

 

8. Susunan Chevron  

Susunan V mengurangi jarak antara para peserta didik, 

pandangan lebih baik dan lebih memungkinkan untuk melihat 

peserta didik lain dari pada baris lurus. Dalam susunan ini, 

tempat paling bagus ada pada pusat tanpa jalan tengah. 

 Gambar 3.9  
Desain Ruang Kelas Formasi Susunan Chevron 
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9. Kelas Tradisional  

Penataan tempat duduk tradisional sebenarnya juga dapat 

menjadi alternatif dalam proses pembelajaran selama guru dapat 

mengatur urutan tempat duduk peserta didik secara variatif 

seperti duduk berdasarkan urutan nomor presensi baik dari atas 

ataupun darai bawah, duduk dengan nomor presensi genap 

menjadi satu disusul nomor ganjil, dan urutan tempat duduk 

berdasarkan urutan alfabetik.  

 

Gambar 3.10  

Desain Ruang Kelas Formasi Kelas Tradisional 

 

 

 

10. Auditorium  

Formasi auditorium ini mensyaratkan tempat duduk yang 

mudah dipindah sehingga peserta didik merasakan suasana 

berbeda selain berbagai formasi kelas di atas.  
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Gambar 3.11  
Desain Ruang Kelas Formasi Auditorium 

 

 

 

B. Keterampilan Dasar Mengajar Berbasis HAM 

Selain harus menguasai desain kelas sebagaimana diuraikan 

di atas, seorang guru perlu memahami rambu-rambu proses 

pembelajaran yang berbasiskan nilai-nilai HAM. Meskipun sebagai 

guru, Anda sudah mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang 

cukup, tidak ada salahnya pada bagian ini diingatkan tentang 

rambu-rambu dalam mengelola proses pembelajaran yang 

mempunyai relevansi dengan nilai-nilai HAM. Semua rambu ini 

dimaksudkan agar semua proses pembelajaran terpusat pada 

kepentingan peserta didik.   

1. Keterampilan membuka pembelajaran 

Beberapa hal yang perlu dilakukan guru ketika memulai 

pembelajaran adalah: 

a. Masuk kelas sebelum jam pelajaran dimulai 

b. Perhatikan variasi penggunaan suara dalam hal nada, volume 

dn kecepatan 

c. Menyapa seluruh peserta didik sambil tersenyum 
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d. Membuka pembelajaran 

dengan mengucapkan salam 

e. Berdoa dengan suasana 

hening (usahakan lisan, 

pikiran dan hati fokus 

dengan doa yang diucapkan) 

f. Mengajak peserta didik 

bersyukur karena dapat 

hadir di sekolah, 

mendoakan teman yang 

berhalangan hadir 

g. Menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran 

2. Keterampilan memberi penguatan 

Keterampilan ini penting untuk memberikan efek positif dan 

penghargaan atas kualitas positif yang dimiliki atau yang 

dilakukan peserta didik. 

a. Memberikan motivasi singkat kepada peserta didik misalnya 

dengan ayat, kisah inspiratif, peribahasa, atau kutipan tokoh 

b. Memberikan pujian kepada peserta didik. Berikan pujian 

yang ada bukti, gunakan tatapan mata atau gesture yang 

tepat, fokus pujian pada kegiatan yang dilakukan peserta 

didik, dan perhatikan waktu secara tepat. 

c. Mengapresiasi komentar, jawaban atau pertanyaan peserta 

secara verbal seperti dengan ungkapan “hebat”, “pintar”, 

“luar biasa”, dan “bagus” dan non-verbal misalnya dengan 

anggukan kepala, tepuk tangan, jempol dua tangan, memberi 

tanda bintang, menyentuh pundak, dan mendekati tempat 

duduk peserta didik.  

3. Keterampilan mengadakan variasi 

Keterampilan membuat variasi ini penting untuk lebih 

menghargai setiap keunikan peserta didik baik dari aspek gaya 

belajar, jenis kecerdasan atau latar belakang sosial-budaya 

mereka. Variasi ini antara lain mencakup gaya mengajar, 

penggunaan media, strategi pembelajaran, sumber belajar, 

bahan pembelajaran, dan pola interaksi antara pendidik dan 

peserta didik. 



G
U
R
U
 R

A
M
A

H
 H

A
M
 

 

 

 

62 

a. Variasi gaya mengajar 

antara lain dalam hal 

suara, penekanan, kontak 

mata, gerakan anggota 

badan, dan perpindahan 

posisi. 

b. Variasi media dan bahan 

pembelajaran antara lain 

media visual, media 

auditori, dan media taktil 

(yang dapat disentuh) 

c. Variasi interaksi antara 

lain berupa interaksi guru dengan peserta didik dan antar 

peserta didik. 

4. Keterampilan mengelola kelas 

Keterampilan ini lebih fokus pada cara pendidik menciptakan 

dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses 

interaksi edukatif. Dalam mengelola kelas guru perlu 

memperhatikan prinsip kehangatan dan antusiasme, 

pemberian tantangan, keluwesan, penekanan pada hal-hal 

positif, variatif dan pembiasaan disiplin diri. Hal ini antara lain 

dapat dilakukan dengan cara: 

a. Membagi perhatian kepada seluruh peserta didik 

b. Memusatkan perhatian setiap peserta didik baik ketika 

mereka melakukan pembelajaran mandiri ataupun ketika 

kerja kelompok atau diskusi 

c. Memantau penguasaan materi peserta didik 

d. Mengembalikan suasana positif sesuai dengan kontrak 

belajar jika terjadi hal-hal yang mengganggu proses 

pembelajaran 

5. Keterampilan mendengar aktif 

Keterampilan ini dapat dilakukan pendidik dengan 

memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Menyediakan diri lahir dan batin untuk mendengarkan apa 

yang disampaikan peserta didik. Jika waktu kurang guru 
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dapat menyediakan waktu 

lain sesuai dengan 

kesepakatan di luar 

pembelajaran 

b. Mengulangi isi yang 

disampaikan peserta didik 

c. Mengulangi perasaan yang 

disampaikan peserta didik 

d. Memberikan respon terbuka 

6. Keterampilan komunikasi 

efektif 

Keterampilan berkomunikasi 

efektif ini dapat dilakukan jika 

guru memperhatikan beberapa 

hal yaitu: 

a. Menghargai keunikan dan 

keistimewaan setiap peserta didik 

b. Bersikap empati terhadap kondisi peserta didik 

c. Menggunakan media yang tepat 

d. Fokus pada isi pesan yang akan dikomunikasikan 

e. Bersikap rendah hati. 

7. Keterampilan menutup pembelajaran 

Beberapa hal yang dapat dilakukan guru adalah: 

a. Mengecek penguasaan materi berdasarkan indikator 

pembelajaran  

b. Memberikan penekanan materi yang dipelajari 

c. Memberikan motivasi dan mengambil nilai dari proses 

pembelajaran 

d. Menanyakan perasaan positif peserta didik 

e. Memberikan tindak lanjut yang akan dilakukan peserta didik 

 

C. Strategi Pembelajaran Berbasis Nilai-nilai HAM 

Strategi pembelajaran merupakan cara yang sistematis 

dalam mengomunikasikan isi pembelajaran kepada peserta didik 

untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dalam strategi 

pembelajaran ada empat unsur yang harus diperhatikan, yaitu:  
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1. Menetapkan spesifikasi dan 

kualitas perubahan perilaku 

dan pribadi peserta didik, 

seperti apa dan bagaimana 

yang harus dicapai dan 

menjadi sasaran dari kegiatan 

pembelajaran itu berdasarkan 

aspirasi dan pandangan 

hidup. 

2. Memilih sistem pendekatan 

pembelajaran utama yang dipandang paling tepat guna 

mencapai sasaran sehingga bisa dijadikan pegangan oleh para 

pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

3. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknis 

pembelajaran yang dianggap paling efektif dan efisien buat 

dijadikan pegangan pendidik dalam melaksanakan tugasnya. 

4. Menetapkan norma dan batas minimum keberhasilan atau 

kriteria dan ukuran keberhasilan sebagai pedoman guru dalam 

melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran yang selanjutnya 

akan dijadikan umpan balik bagi penyempurnaan sistem 

intruksional secara keseluruhan. 

Sebagaimana model pembelajaran di atas, tidak ada strategi 

pembelajaran paling ideal dan bagus untuk semua situasi, sebab 

sangat dipengaruhi oleh kondisi dan keunikan setiap peserta didik. 

Karena sebagai guru, kita perlu membuat variasi dalam hal strategi 

pembelajaran. Apa yang Anda baca dalam tabel di bawah ini hanya 

sebagai salah satu gambaran bahwa dalam memilih strategi 

pembelajaran yang paling penting adalah nilai yang akan 

dibiasakan kepada peserta didik melalui strategi tersebut. Dalam 

konteks ini nilai-nilai yang dimaksud tentu saja yang relevan 

dengan HAM.  
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Tabel 3.1 

Contoh Strategi Pembelajaran dan Nilai HAM 

 

No. Nama Strategi Pembelajaran Nilai-nilai HAM 

1 Setiap orang adalah guru (everyone 

is teacher here): 

a. Bagikan kertas/kartu indeks 

kepada seluruh peserta didik dan 

setiap peserta didik menulis satu 

pertanyaan sesuai materi yang 

dipelajari. 

b. Kumpulkan kertas dan dibagikan 

secara acak kepada semua peserta 

didik (pastikan tidak ada yang 

menerima pertanyaan sendiri). 

c. Setiap peserta didik membaca 

pertanyaan dan menjawabnya 

secara bergantian. 

d. Peserta didik lain diberi 

kesempatan menanggapinya 

e. Guru mengklarifikasi. 

Tanggung jawab, 

percaya diri, 

menghargai, 

kejujuran 

2 Panduan mengajar (guided 

teaching): 

a. Beri beberapa pertanyaan yang 

mempunyai banyak alternatif. 

b. Memberikan materi pelajaran dan 

peserta didik mencari jawaban 

dari materi tersebut. 

c. Peserta didik menyampaikan hasil 

jawabannya dari pertanyaan yang 

diberikan. 

d. Guru mengklarifikasi. 

Kreatif, tanggung 

jawab, fokus, 

berbagi,inovatif, 

proaktif, inisiatif 

3 Saling tukar pengetahuan (active 

knowledge sharing): 

Berbagi, 

menghargai, 

kerjasama, 
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a. Buatlah pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi pelajaran 

yang akan diajarkan. 

b. Minta peserta didik untuk 

menjawab dengan sebaik-baiknya 

dan jika tidak dapat menemukan 

jawabannya maka harus bertanya 

kepada yang mengetahui dengan 

berkeliling (tekankan kepada 

peserta didik untuk saling 

membantu). 

c. Minta kembali ke tempat 

duduknya kemudian periksalah 

jawaban mereka sekaligus guru 

mengklarifikasi. 

proaktif, 

komunikatif, 

cermat, tanggung 

jawab 

4 Mencari informasi (information 

search): 

a. Berikan pertanyaan kemudian 

peserta didik diberi beberapa 

sumber bacaan. 

b. Peserta didik menjawab 

pertanyaan dengan tertulis, baik 

individu/kelompok yang diambil 

dari berbagai jenis sumber bacaan.  

c. Beri komentar atas jawaban yang 

diberikan peserta didik. 

Kembangkan jawaban untuk 

memperluas skop pembelajaran. 

Inisiatif, proaktif, 

open-minded, 

mau belajar, mau 

berubah, fokus 

5 Bola salju (snowballing): 

a. Beri masalah, boleh sesuai topik 

materi yang akan diajarkan. 

b. Masing-masing peserta didik 

berpikir. 

c. Diskusi dengan teman sebelah 

(berpasangan). 

Inisiatif, mau 

berubah, mau 

belajar, 

kerjasama, 

toleransi, 

menghargai, 

rendah hati 
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d. Diskusi dengan teman bangku lain. 

e. Dibagi menjadi dua kelompok 

besar dan masing-masing 

kelompok presentasi. 

f. Beri komentar sekaligus 

klarifikasi. 

6 Bangkitkan minat (inquiring minds 

want to know): 

a. Buat satu pertanyaan tentang 

materi pembelajaran yang dapat 

membangkitkan minat untuk 

mengetahui lebih lanjut/ 

mendiskusikan dengan teman. 

b. Beri saran agar peserta didik 

menjawab apa saja sesuai dengan 

dugaan mereka (coba perkirakan, 

kira-kira apa). 

c. Jangan beri jawaban secara 

langsung. Tampung semua dugaan, 

biarkan peserta didik bertanya-

tanya tentang jawaban yang benar. 

d. Gunakan pertanyaan tersebut 

sebagai panduan untuk 

mengajarkan apa yang diajarkan 

kepada peserta didik. Jangan lupa 

beri jawaban yag benar 

(klarifikasi). 

Inisiatif, kreatif, 

inovatif, 

kerjasama, 

persatuan, 

tanggung jawab, 

terbuka, inklusif 

7 Sortir kartu (card sort): 

a. Setiap peserta didik diberi 

potongan kertas berisi informasi 

atau contoh yang tercakup satu 

atau lebih kategori. 

b. Mintalah peserta didik untuk 

bergerak/ berkeliling dalam kelas 

Mau berubah, 

mau belajar, 

rendah hati, 

kerjasama, 

persatuan, 

inisiatif, kritis, 

analitis 
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untuk menemukan kartu dengan 

kategori yang sama. 

c. Peserta didik dengan kategori yang 

sama mempresentasikan kategori 

masing-masing di depan kelas. 

d. Seiring dengan presentasi dari 

tiap-tiap kategori tersebut, berikan 

penjelasan pada poin-poin penting 

terkait materi pembelajaran.  

8 Mencari pasangan (index and 

match): 

a. Buat potongan sejumlah kertas 

dan bagi menjadi dua bagian. 

b. Separuh bagian, tulis pertanyaan 

tentang materi yang akan 

diajarkan, setiap kertas satu 

pertanyaan. 

c. Separuh yang lain tulis jawaban 

dari pertanyaan-pertanyaan yang 

dibuat tadi. 

d. Kocok semua kertas sehingga akan 

bercampur antara soal dan 

jawaban. 

e. Tiap peserta didik diberi satu 

kertas. Jelaskan bahwa ini adalah 

aktivitas berpasangan. Separuh 

dapat pertanyaan dan separuh 

lainnya memperoleh jawaban. 

f. Peserta didik mencari pasangan 

mereka. Jika ada yang salah 

menemukan pasangan, minta agar 

mereka duduk berdekatan (tidak 

perlu diberitahukan kepada teman 

yang lain). Kemudian minta 

kepada pasangan secara 

Kerjasama, 

menghargai, 

toleransi, 

terbuka, fokus, 

komunikatif, 

rendah hati 
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bergantian membacakan dengan 

keras soal yang diperoleh kepada 

teman yang lain, selanjutnya soal 

tersebut dijawab pasangannya. 

g. Akhiri denga klarifikasi dan 

menarik kesimpulan. 

9 Membaca keras (reading aloud): 

a. Pilih teks (tidak terlalu panjang) 

yang menarik untuk dibaca dengan 

keras. 

b. Berikan kopian teks jika tidak ada 

buku. Berilah tanda pada poin-

poin penting untuk didiskusikan. 

c. Bagi paragraf atau yang lainnya. 

d. Minta beberapa peserta didik 

untuk membaca bagian-bagian 

teks yang berbeda. 

e. Ketika bacaan sedang berlangsung, 

berhentilah pada beberapa untuk 

bertanya, memberi contoh. Beri 

waktu yang cukup untuk diskusi 

jika mereka menunjukkan 

ketertarikan terhadap poin-poin 

tersebut. 

f. Akhiri proses dengan bertanya 

kepada peserta didik apa yang ada 

dalam teks. 

Percaya diri, 

yakin, kerjasama, 

inisiatif, 

menghargai, 

proaktif, toleran 

 

10 Belajar model jigsaw (jigsaw 

learning): 

a. Pilihlah materi pembelajaran yang 

dapat dibagi menjadi beberapa 

segmen (bagian). 

b. Tiap kelompok diberi materi untuk 

dipelajari dan membuat ringkasan 

materi yang dipelajari. 

Kerjasama, 

menghargai, 

mampu 

beradaptasi, 

toleransi, 

inisiatif, reflektif 
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c. Setiap kelompok mengirimkan 

anggotanya ke kelompok lain 

untuk menyampaikan apa yang 

mereka pelajari di kelompoknya.  

d. Kembalikan suasana kelas seperti 

semula, kmudian tanyakan apakah 

ada masalah yang dipecahkan 

dalam kelompoknya. 

e. Beri pertanyaan kepada peserta 

didik untuk mengecek pemahaman 

mereka terhadap apa yang 

dipelajari. 

11 Debat aktif (active debate): 

a. Ajukan permasalahan yang 

kontroversial yang berkaitan 

dengan materi pelajaran. 

b. Peserta didik dibagi menjadi dua 

kelompok (pro dan kontra). 

c. Setiap kelompok diminta untuk 

mengembangkan argumen yang 

mendukung masing-masing posisi 

kelompok. 

d. Berdebat saling membuat 

pertanyaan dan tanggapan. 

e. Pada saat yang tepat, akhiri debat. 

Tidak perlu menentukan 

kelompok mana yang menang. 

Buatlah kelas melingkar. Pastikan 

kelas terintegrasi dengan meminta 

mereka duduk berdampingan 

(pro-kontra). Diskusikan apa yang 

dipelajari dari pengalaman debat 

tersebut. Minta peserta didik 

untuk mengidentifikasi argumen 

yang paling baik untuk mereka. 

Menghargai, 

toleransi, 

kerjasama, kritis, 

percaya diri, 

terbuka, mau 

belajar, tanggung 

jawab, inklusif 



Z
IA

D
A

T
U
L
 H

U
S
N
A

H
 

  

  

 

71 

12 Kekuatan dua kepala (the power of 

two): 

a. Ajukan satu atau dua pertanyaan 

yang membutuhkan perenungan 

dan pemikiran. 

b. Secara individu peserta didik 

diminta menjawab pertanyaan 

tersebut dengan tertulis. Semua 

memberikan jawabannya. 

Kelompokkan peserta didik secara 

berpasangan. 

c. Masing-masing pasangan diminta 

untuk saling menjelaskan jawaban 

yang tertulis. Kemudian menyusun 

jawaban baru yang disepakati. 

d. Lalu membandingkan jawabannya 

dengan pasangan yang lainnya dan 

perintahkan agar peserta didik 

menyusun jawaban baru untuk 

setiap pertanyaan yang disepakati. 

e. Berikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk 

mempresentasikan jawaban yang 

dirumuskan setelah 

membandingkan dengan 

kelompok lain. 

Mau berubah, 

mau belajar, 

sinergi, 

kerjasama, 

menghargai, 

tanggung jawab, 

toleransi, rendah 

hati, persatuan 

 

D. Pemanfaatan Sumber Belajar 

Pembelajaran juga memerlukan sumber belajar. Sumber 

belajar (learning resources) adalah semua sumber yang dapat 

dipakai oleh peserta didik, baik sendiri-sendiri maupun bersama-

sama dengan peserta didik lain, untuk memudahkan belajar. 

Kegiatan pembelajaran akan berjalan lebih optimal jika guru 

memanfaatkan sumber belajar yang tersedia di sekitar madrasah, 

baik sumber belajar yang dirancang khusus untuk kegiatan 
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pembelajaran (by-design learning resources) maupun sumber 

belajar yang tersedia secara alami dan tinggal memanfaatkan (by-

utilization learning resources). 

1. Pengadaan Sumber Belajar 

Pengelola madrasah (kepala madrasah dan guru) perlu 

memetakan tentang sumber-sumber belajar yang dibutuhkan 

untuk menunjang proses pembelajaran agar berjalan efektif. 

Bentuk sumber belajar pada dasarnya tergantung pada kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru. Sangat mungkin 

terjadi, bahwa sumber belajar pada mata pelajaran tertentu 

berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Sebaliknya, boleh jadi 

satu sumber belajar dapat digunakan bersama matapelajaran 

lain. Untuk itu, pengadaan sumber belajar perlu 

mempertimbangkan tujuan pembelajaran dari setiap mata 

pelajaran. 

Untuk menentukan sumber belajar, paling tidak ada tiga 

langkah yang perlu diperhatikan. Pertama, membuat daftar 

kebutuhan melalui identifikasi sumber dan sarana pembelajaran 

yang diperlukan untuk kegiatan belajar mengajar di kelas atau 

sekolah. Pengelola madrasah 

perlu membuat daftar 

inventarisasi sumber dan 

sarana belajar yang tersedia di 

sekitar madrasah, baik yang ada 

di dalam madrasah seperti 

media pembelajaran, 

laboratorium, dan fasilitas yang 

ada di dalamnya, maupun yang 

ada di luar madrasah, seperti 

fasilitas di masyarakat yang tersedia di sekitar sekolah. Fasilitas 

ini tidak sekedar yang berupa benda mati (non-human) namun 

juga bisa yang berupa manusia seperti praktisi atau ahli tertentu 

di sekitar madrasah yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang 

proses pembelajaran.   

Kedua, setelah proses identifikasi dan inventarisasi tentang 

sumber belajar selesai, perlu dilakukan penggolongan 
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ketersediaan alat, bahan atau sumber belajar tersebut. Tujuan 

dari penggolongan ini adalah untuk mengetahui ketersediaan 

sumber belajar di sekitar madrasah. Dari proses ini akan 

diketahui sumber belajar yang sebenarnya sangat diperlukan 

untuk menunjang kegiatan belajar mengajar namun belum 

tersedia sehingga ada upaya konkrit dari pengelola untuk 

mengadakannya, baik melalui pembelian, pembuatan sendiri, 

maupun peminjaman. 

Ketiga, bila sumber belajar tersebut tersedia, maka 

pengelola madrasah tinggal memanfaatkannya sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dari setiap mata pelajaran. Apabila 

ditemukan sumber belajar yang sudah tersedia, namun belum 

sepenuhnya dapat digunakan untuk mendukung proses 

pembelajaran, maka pengelola madrasah perlu memodifikasi 

atau menyesuaikan sumber belajar tersebut. Berikut ini skema 

tentang alur pengadaan sumber belajar di madrasah 

 

Gambar 3.12 Skema Alur Pengadaan Sumber Belajar 
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2. Pemanfaatan Sumber Belajar 

Hal berikutnya yang perlu dipikirkan oleh pengelola 

madrasah (termasuk guru) setelah sumber belajar sudah tersedia 

adalah memanfaatkannya untuk kegiatan pembelajaran. Berikut 

ini disampaikan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk 

memanfaatkan sumber belajar yang sudah tersedia. 

a. Identifikasi kebutuhan sumber daya 

Pengelola madrasah perlu melakukan identifikasi tentang 

sumber daya, terutama manusia, yang tersedia untuk dapat 

memanfaatkan atau mengelola sumber-sumber belajar demi 

pencapaian tujuan pendidikan. Sebab, ketersediaan sumber 

belajar yang ada di sekitar madrasah tidak akan banyak 

berarti tanpa ada dukungan sumber daya manusia yang 

mampu menggunakannya. 

b. Mengidentifikasi potensi sumber belajar yang ada dan 

dimanfaatkan untuk pembelajaran 

Selain persoalan ketersediaan sumber daya di madrasah, 

pengelola madrasah juga perlu mengklasifikasikan sumber-

sumber belajar tersebut agar mudah dalam pemanfaatannya. 

c. Pengelompokan sumber belajar dalam kelompok 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa sumber belajar 

tidak hanya dipahami sebagai sejumlah benda mati, namun 

juga berupa makhluk hidup, termasuk manusia. 

Karena itu, upaya 

pengelompokan sumber 

belajar oleh pengelola 

madrasah akan sangat 

membantu dalam 

pemanfaatannya agar 

sesuai dengan tujuan 

belajar dari setiap mata 

pelajaran. Pengelompokan 

sumber belajar antara lain 

dapat dilihat berikut ini. 
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1) Lingkungan alam  

Sumber belajar ini berupa 

benda-benda alami yang ada di 

sekitar sekolah, seperti batu, 

tumbuhan, sawah, sungai, dan 

sebaginya. Jenis sumber 

belajar ini dapat dimanfaatkan 

untuk mengasah semua jenis 

kecerdasan peserta didik, 

misalnya linguistik, logis-

matematis, spasial, musikal, 

kinestetis-jasmani, interpersonal, intrapersonal, dan 

natural.  

2) Perpustakaan 

Sumber belajar jenis ini berupa barang cetakan yang 

tersedia di perpustakaan, seperti buku, majalah, jurnal, 

dan laporan-laporan penelitian. 

3) Media cetak 

Media cetak yang dimaksud di sini tidak dalam pengertian 

yang sudah tersedia di perpustakaan, namun media cetak 

yang ada di luar, misalnya koran, majalah, dan buku. 

4) Nara sumber 

Sumber belajar dapat berupa orang yang ahli atau praktisi 

di berbagai bidang yang dapat dimanfaatkan untuk 

menunjang kegiatan pembelajaran sesuai dengan materi 

pelajaran. Jenis sumber belajar ini antara lain bankir, 

dokter, petani, pedagang, polisi, militer, dan seterusnya. 

Mereka sesekali dapat dimanfaatkan untuk tujuan 

pembelajaran, baik dengan cara berkunjung ke tempat 

mereka bekerja maupun mendatangkannya ke sekolah. 

5) Karya siswa 

Sumber belajar jenis ini adalah sejumlah media yang 

diciptakan oleh peserta didik, misalnya lukisan, peta, dan 

alat peraga lain. 

6) Media elektronik 



G
U
R
U
 R

A
M
A

H
 H

A
M
 

 

 

 

76 

Sumber belajar jenis ini berupa alat elektronik, baik dibuat 

sendiri maupun yang sudah tersedia, misalnya radio, 

televisi, komputer, internet, dan antena parabola.  

d. Mencari dan menganalisis relevansi antara kelompok sumber 

belajar dengan mata pelajaran yang diampu guru. 

Langkah berikutnya setelah mengelompokkan sumber-

sumber belajar yang tersedia di sekitar madrasah adalah 

mengaitkan kelompok sumber belajar tersebut dengan mata 

pelajaran yang diampu oleh guru. Dalam hal ini sangat 

mungkin terjadi bahwa satu mata belajaran menggunakan 

lebih dari satu kelompok sumber belajar. Mata pelajaran Fiqh 

dapat menggunakan media elektronik, narasumber, media 

cetak, perpustakaan, dan alam sekitar.   

e.  Menentukan materi dan kompetensi untuk pembelajaran 

Langkah berikutnya yang perlu dicermati adalah 

menentukan materi dan 

kompetensi dasar dari 

setiap mata pelajaran yang 

harus dikuasai oleh peserta 

didik. Penggunaan sumber 

belajar pada dasarnya 

untuk mendukung 

pencapaian kompetensi ini. 

Kompetensi yang 

dimaksud di sini mencakup 

penguasaan pengetahuan (knowledge), 

pemahaman (understanding), keterampilan (skill), nilai 

(value), sikap (attitude), dan minat (interest). 

f.  Pemanfaatan sumber-sumber belajar dalam pembelajaran 

Setelah penentuan materi dan kompetensi dari setiap mata 

pelajaran dilakukan, maka langkah berikutnya adalah 

memanfaatkan sumber belajar yang tersedia untuk dapat 

mencapai kompetensi yang diinginkan. Dalam pembelajaran 

tema lingkungan, misalnya, guru dapat memanfaatkan sawah 

atau sungai yang ada di sekitar madrasah sebagai sumber 

belajar yang tinggal memanfaatkan.  



Z
IA

D
A

T
U
L
 H

U
S
N
A

H
 

  

  

 

77 

 

Gambar 3.13 Langkah-langkah Memanfaatkan Sumber 

Belajar 

 

 

E. Penilaian Pembelajaran 

Aspek lain dalam konteks pembelajaran nilai-nilai HAM yang 

perlu anda perhatikan sebagai guru adalah penilaian. Penilaian 

merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, 

menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil 

belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna 

dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, penilaian lebih 

diarahkan untuk mengetahui atau mengecek sejauhmana nilai-

nilai HAM telah dilaksanakan oleh seorang guru dalam 

pembelajaran.  

Dalam perkembangannya, konsep penilaian pada saat ini 

telah menunjukkan arah yang lebih luas yang mencakup beberapa 

pandangan:  

a.Identifikasi kebutuhan sumber daya

a.Mengidentifikasi potensi sumber belajar yang ada dan 
dimanfaatkan untuk pembelajaran

Pengelompokan sumber belajar dalam kelompok

Mencari dan menganalisis relevansi antara kelompok sumber 
belajar dengan mata pelajaran yang diampu guru.

Menentukan materi dan kompetensi untuk pembelajaran



G
U
R
U
 R

A
M
A

H
 H

A
M
 

 

 

 

78 

1. Penilaian tidak hanya diarahkan pada tujuan pendidikan 

yang telah ditetapkan, tetapi juga mengarahkan pada tujuan 

tersembunyi, yang di dalamnya termasuk efek samping 

(nurturent effect) yang mungkin timbul. 

2. Penilaian tidak hanya dilakukan dengan pengukuran 

perilaku peserta didik, tetapi juga melakukan pengkajian 

terhadap komponen-komponen pendidikan baik masukan 

maupun keluaran. 

3. Penilaian tidak hanya dimaksudkan untuk mengetahui 

tercapai tidaknya tujuan pembelajaran yang ditetapkan, 

tetapi juga untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran 

dimaksud penting bagi peserta didik dan bagaimana peserta 

didik dapat mencapainya. 

4. Karena luasnya tujuan dan objek penilaian, maka alat yang 

digunakan dalam penilaian sangat beraneka ragam. 

Data yang dikumpulkan melalui kegiatan penilaian 

(assessment) bukanlah untuk 

mencari informasi tentang belajar 

peserta didik. Pembelajaran yang 

benar mamang seharusnya 

ditekankan pada upaya membantu 

peserta didik agar mampu 

mempelajari (learning how to 

learn), bukan ditekankan pada 

diperolehnya sebanyak mungkin 

informasi di akhir periode 

pembelajaran. Karena asesmen 

menekankan proses pembelajaran, 

maka data yang dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan nyata 

yang dikerjakan siswa pada melakukan proses pembelajaran. 

karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

melaksanakan proses penilaian, yaitu: 

1. Valid, artinya penilaian harus memberikan informasi yang 

akurat tentang hasil belajar peserta didik. 

2. Mendidik, artinya penilaian harus memberikan sumbangan 

positif terhadap pencapaian belajar peserta didik. Hasil 
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penilaian harus dinyatakan dan dapat dirasakan sebagai 

penghargaan bagi siswa yang berhasil atau sebagai pemicu 

semangat belajar bagi yang kurang berhasil. 

3. Berorientasi pada kompetensi, artinya penilaian harus 

menilai pencapaian kompetensi yang dimaksud dalam 

kurikulum.  

4. Adil, artinya penilaian harus adil terhadap semua siswa 

dengan tidak membedakan latar belakang sosial-ekonomi, 

budaya, bahasa, dan gender. 

5. Terbuka, artinya kriteria penilaian dan dasar pengambilan 

keputusan harus jelas dan terbuka bagi semua pihak (peserta 

didik, pendidik, madrasah, orang tua, dan pihak lain yang 

terkait).  

6. Berkesinambungan, artinya penilaian dilakukan secara 

berencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh 

gambaran tentang perkembangan belajar siswa sebagai hasil 

kegiatan belajarnya. 

7. Menyeluruh, artinya penilaian dapat dilakukan dengan 

berbagai teknik dan prosedur termasuk mengumpulkan 

berbagai buki hasil belajar siswa. penilaian terhadap hasil 

belajar peserta didik meliputi pengetahuan (kognitif, 

keterampilan (psikomotorik), sikap dan nilai (afektif) yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. 

8. Bermakna, artinya penilaian hendaknya mudah dipahami, 

mempunyai arti, berguna, dan bisa ditindaklanjuti oleh 

semua pihak. 

Tabel 3.2  

Matriks Evaluasi Pembelajaran 

Tahapan 

Sasaran 

(Target) 

Perencanaan (Planning) Pelaksanaan 

(Action) 

Proses  Bagaimana peserta didik 

berpartisipasi dalam 

menentukan tema-tema terkait. 

Bagaimana 

aktivitas 

dinamika 

interaksi dan 
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kemampuan 

berpikir siswa. 

Produk  Bagaimana reaksi peserta didik 

terhadap rencana yang telah 

disusun: 

 Aspek kognisi intelektual. 

 Aspek sosial 

 Aspek pribadi dan lainnya 

sebagai dampak 

instruksional (instructional 

effect) maupun dampak 

pengiring (nurturant effect) 

 Aspek-aspek yang lain. 

Perubahan/ 

perkembangan 

perilaku apa 

yang terjadi 

pada peserta 

didik. 
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BAB 4 
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ebagai sebuah ikhtiar, boleh jadi panduan ini menjadi 

pegangan awal bagi guru yang akan mendesain pembelajaran 

berbasis nilai-nilai HAM di madrasah khususnya Madrasah 

Ibtidaiyah. Inovasi dan kreatifitas guru tentu saja sangat diharapkan 

agar nilai-nilai HAM dalam pembelajaran hidup dalam keseharian di 

madrasah. Sebagaimana telah diuraikan di bagian-bagian sebelumnya 

bahwa nilai-nilai HAM hakikatnya sangat relevan dengan filosofi 

pendidikan di madrasah yang berusaha mengembalikan ruh 

pendidikan dengan menempatkan peserta didik yang penuh potensi 

unik dan istimewa sehingga harus dioptimalkan.  

Cara agar nilai-nilai HAM hidup dalam konteks persekolahan 

khususnya di kelas adalah dengan cara menghargai, melindungi dan 

memenuhi kebutuhan universal setiap peserta didik, bahwa mereka 

perlu dicintai, dipahami, bernilai, dihargai dan aman. Karena itu, 

pembelajaran di madrasah perlu didesain secara variatif dengan 

mempertimbangkan individual differences peserta didik. Dalam hal ini 

setiap guru di madrasah sebagai garda depan dalam 

mengimplementasikan model pembelajaran berbasis nilai-nilai HAM 

ini. 

 

S 
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Lampiran 1 

 

UNDANG-UNDANG DAN ATURAN TENTANG PENDIDIKAN DAN 

HAK ASASI MANUSIA DALAM PENDIDIKAN 

Undang-Undang Pengimplementasian HAM dalam Pendidikan 

dapat dilihat dari beberapa peratuan perundang-undangan berikut: 

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada 

BAB III 

Prinsip penyelenggaraan pendidikan pasal 4 menyatakan, 

“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan 

serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi”. 

Sedangkan di dalam pasal 11, dinyatakan (1) pemerintah dan 

pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna 

terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara yang berusia 

tujuh sampai dengan lima belas tahun.  

Maksud dari Undang-Undang diatas bahwa, di dalam 

penyelenggaraan pendidikan harus menjunjung tinggi hak asasi 

manusia dengan bersikap demokratis, berkeadilan dan tidak 

diskriminatif. Selain itu tersedianya dana dari pemerintah dan 

pemerintah daerah untuk pelaksanaan pendidikan untuk warga 

yang berusia 7 sampai 15 tahun.  

2. Pasal 28c ayat 1 dan 2 UUD 1945  

“(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan 

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan 

budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 

kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk 

memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif 

untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya ”.  

Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat 

pendidikan, dapat dilihat bahwa kata ‘setiap’ disini mengacu pada 

seluruh tanpa terkecuali sedikitpun, artinya tidak ada yang tidak 

boleh mendapatkan pendidikan, serta kata ‘berhak’ disini mengacu 

pada setiap orang mempunyai hak untuk menerimanya tanpa 
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terkecuali dan tanpa dikekang. Dengan pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan merupakan bagian dari HAM yang 

tidak terpisahkan, bahkan bagian penting dari HAM. 

3. Pasal 31  UUD 1945 

“ (1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, 

(2) setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 

pemerintah wajib membiayainya”. Pada pasal tersebut disimpulkan 

bahwa pemerintah menjamin pendidikan untuk seluruh warga 

Negara dengan tanpa biaya terkhusus untuk pendidikan dasar. 

4. UU No 39 Pasal 12 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan 

pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, 

dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang 

beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia 

dan sejahtera sesuai dengan hak asasi”. 

Hak atas pendidikan juga merupakan hak sipil yang harus 

dilindungi, dipenuhi dan dihormati oleh negara. Hal ini antara lain 

termuat di dalam pasal 18 ayat 4, Kovenan internasional Hak-

hak sipil dan politik, yang menyatakan: “Negara-negara pihak 

pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua 

dan jika ada wali yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan 

agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan 

mereka sendiri”. 

Selain dari kovenan tersebut di atas, hak atas pendidikan ini 

juga dijamin di dalam Konvensi Hak-hak Anak 1989, dalam pasal 

28 ayat 1 dan 3 yang antara lain menyatakan (ayat 1) “State Parties 

recognize the right of the child to education and with the view to 

achieving this right progressively and on the basis of equal 

opportunity, they shall, in particular: a) Make Primary Education 

compulsary and available free to all......”. Kovenan ini menegaskan 

bahwa semua pihak terutama negara harus mengakui hak anak 

dalam bidang pendidikan. Negara juga harus berupaya memenuhi 

hak anak dalam bidang pendidikan tersebut secara progresif atas 

dasar pemberian kesempatan yang sama kepada mereka. Dalam 

kovenan ini juga ditegaskan pentingnya negara menyediakan 

pendidikan dasar secara gratis dan wajib. 
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Lampiran 2 

PRINSIP PERJANJIAN HAM DAN JUMLAH NEGARA 

Hak atas pendidikan ditegaskan kembali dalam lima perjanjian 

inti HAM, kelima perjanjian tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini 

disertai dengan jumlah negara yang telah meratifikasi sampai dengan 

Desember 2003. 

Perjanjian Singkatan Adopsi 
Mulai 

Dilaksanakan 

Jumlah 

Negara 

Konvensi 

Internasional 

tentang Hak-Hak 

Sipil dan Politik 

(International 

Covenant on Civil 

and Political 

Rights) 

ICCPR 1966 1976 151 

Kovenan 

Internasional 

tentang Hak-Hak 

Ekonomi, Sosial 

dan Budaya 

(International 

Covenant on 

Economic, Social 

and Cultural 

Rights) 

ICESCR 1976 1976 148 

Konvensi 

International 

tentang 

Penghapusan 

Segala Bentuk 

Diskriminasi 

Rasial 

(International 

AICERO 1969 1969 169 
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Convention on the 

Elimination of 

Forms of Racial 

Discrimination) 

Konvensi tentang 

Penghapusan 

Segala Bentuk 

Diskriminasi 

terhadap Wanita 

(Convention on 

the Elimination of 

All Form of 

Discrimination 

against Woman) 

CEDAW 1981 1981 174 

Konvensi tentang 

Hak-Hak Anak 

(Convention on 

the Rights of the 

Child) 

CRC 1990 1990 192 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh negara yang 

berpartisipasi setidak-tidaknya telah meratifikasi satu dari lima 

perjanjian yang ada. Kelima perjanjian tersebut menentukan berbagai 

tahap dalam hak-hak untuk memperoleh pendidikan, mulai dari hak 

sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya, hingga hak setiap anak. 

Sesuai dengan tabel di atas, masing-masing negara secara berkala 

diminta untuk menyerahkan laporan yang menjelaskan tentang 

tindakan-tindakan praktis yang telah dilakukan untuk melindungi hak 

asasi manusia, termasuk hak atas pendidikan, dan negara-negara yang 

dimaksud di atas termasuk negara Indonesia. 
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Lampiran 3 

PERPADUAN INTI DARI LIMA PERJANJIAN UNIVERSAL 

Perbaikan dalam menyajikan kewajiban-kewajiban HAM atas 

pendidikan dengan menggunakan skema yang memadukan inti dari 

kelima perjanjian tersebut di atas (lampiran 2). Kewajiban hukum 

terhadap hak atas pendidikan mengacu pada skema 4-A, yang mana 4-

A tersebut merupakan penjelasan dari persyaratan hak asasi manusia 

dalam pendidikan yang mengikat pada masing-masing elemen. Berikut 

kewajiban Hak Asasi Manusia yang inti dalam pendidikan dengan 

skema 4-A: 

AVAILABILITY 

(KETERSEDIAAN) 

 Kewajiban untuk menjamin wajib 

belajar dan pendidikan tanpa biaya 

bagi seluruh anak usia sekolah bagi 

suatu negara, sampai sekurang-

kurangnya usia minimum untuk 

diperbolehkan bekerja. 

 Kewajiban untuk menghargai 

kebebasan orang tua untuk 

memilihkan pendidikan bagi anak-

anaknya, dengan mempertimbangkan 

minatanak yang bersangkutan. 

ACCESSIBILITY 

(KETERJANGKAUAN) 

 Kewajiban untuk menghapus 

eksklusivitas pendidikan berdasarkan 

pelarangan terhadap diskriminasi 

(suku, warna kulit, jenis kelamin, 

bahasa, agama, opini, asal, status 

ekonomi, kelahiran, status sosial, status 

minoritas atau penduduk asli, 

berkemampuan kurang). 

 Kewajiban untuk menghapus 

diskriminasi jender dan rasila dengan 

menjamin pemberian kesempatan 

yang sama dalam pemenuhan Hak 
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Asasi Manusia, dari pada hanya secara 

formal melarang diskriminasi.  

ACCEPTABILITY 

(KEBERTERIMAAN) 

 Kewajiban untuk menetapkan standar 

minimum pendidikan, termasuk 

bahasa pengantar, materi, metode 

mengajar, dan untuk menjamin 

penerapannya pada semua lembaga 

pendidikan. 

 Kewajiban untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dengan menjamin bahwa 

seluruh sistem pendidikan sejalan 

dengan Hak Asasi Manusia.  

ADAPTABILITY 

(KEBERSESUAIAN) 

 Kewajiban untuk merencanakan dan 

mengimplementasikan pendidikan 

bagi anak yang tidak mengikuti sekolah 

formal (misalnya, pendidikan bagi anak 

di pengungsian atau pengasingan, 

pendidikan bagi anak-anak yang 

kehilangan kebebasannya, atau 

pendidikan bagi pekerja anak). 

 Kewajiban untuk menyesuaikan 

pendidikan dengan minat utama setiap 

anak, khususnya bagi mereka dengan 

kelainan, atau anak minoritas dan 

penduduk asli. 

 Kewajiban untuk mengaplikasikan Hak 

Asasi Manusia secara utuh sebagai 

pedoman sehingga dapat 

memberdayakan Hak Asasi Manusia 

melalui pendidikan.  
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Lampiran 4 

 

FORM AKTIVITAS GURU DALAM MEMENUHI PRINSIP 4A HAM  

 

No. JENIS KEBUTUHAN 

PESERTA DIDIK 

No. BENTUK TINDAKAN 

PENDIDIK 

1. Availability (Ketersediaan) a.  

b.  

c.  

d.  

2. Accessability (Aksesabilitas) a.  

b.  

c.  

d.  

3. Acceptability (Penerimaan) a.  

b.  

c.  

d.  

4. Adaptability (Adaptabilitas) a.  

b.  

c.  

d.  
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Lampiran 5 
 

FORM CHECKLIST TINDAKAN GURU DAN  
KEBUTUHAN UNIVERSAL PESERTA DIDIK  

MADRASAH IBTIDAIYAH 
 

No. 
JENIS 

KEBUTUHAN  
No. BENTUK PERLAKUAN PENDIDIK 

1. DISAYANGI 

(LOVED) 

a.  

b.  

c.  

d.  

2. DIPAHAMI 

(UNDERSTOOD) 

a.  

b.  

c.  

d.  

3. BERNILAI 

(VALUED) 

a.  

b.  

c.  

d.  

4. DIHARGAI 

(RESPECTED) 

a.  

b.  

c.  

d.  

5. AMAN (SAFE) a.  

b.  

c.  

d.  

 



Z
IA

D
A

T
U
L
 H

U
S
N
A

H
 

  

  

 

91 

Lampiran 6 

 

FORM CHECKLIST IMPLEMENTASI PRINSIP PANEL DALAM HAM  

UNTUK GURU MADRASAH IBTIDAIYAH 

 

No. PRINSIP PANEL No. BENTUK TINDAKAN 

1. Partisipasi 

(Participation) 

a.  

b.  

c.  

d.  

2. Akuntabilitas 

(Accountability) 

a.  

b.  

c.  

d.  

3. Non-Diskriminasi 

(Non-Discrimination) 

a.  

b.  

c.  

d.  

4. Pemberdayaan 

(Empowerment) 

a.  

b.  

c.  

d.  

5. Terkait dengan 

Prinsip HAM 

(Linkage to the 

Human Rights 

Principles) 

a.  

b.  

c.  

d.  
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Lampiran 7 

 

RAMBU-RAMBU PENGEMBANGAN RPP BERBASIS NILAI HAM 

  

Ketentuan Umum RPP  

RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara 

rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan 

guru. RPP mencakup: (1) identitas sekolah/madrasah, mata pelajaran, 

dan kelas/semester; (2) alokasi waktu; (3) KI, KD, indikator 

pencapaian kompetensi; (4) materi pembelajaran; (5) kegiatan 

pembelajaran; (6) penilaian; dan (7) media/alat, bahan, dan sumber 

belajar.  

Dalam konteks ini, RPP berbasis nilai dan prinsip HAM menyesuaikan 

format yang ditentukan oleh dinas terkait, yang lebih penting adalah 

kesadaran guru tentang nilai-nilai HAM yang perlu masuk dalam RPP. 

Dikaitkan dengan komponen RPP tersebut, nilai-nilai HAM dapat 

dimasukkan dalam indikator, kegiatan pembelajaran, penilaian, 

media/alat, bahan dan sumber belajar. 

  

Prinsip Penyusunan RPP Berbasis Nilai HAM 

1. Setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap 

spiritual (KD dari KI-1), sosial (KD dari KI-2), pengetahuan (KD dari 

KI-3), dan keterampilan (KD dari KI-4).  

2. Satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.  

3. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik  

RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, 

tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, 

kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, 

kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau 

lingkungan peserta didik.  

4. Berpusat pada peserta didik  

Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik 

untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, 

kemandirian, dan semangat belajar, menggunakan pendekatan 
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saintifik meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan.  

5. Berbasis konteks. Proses pembelajaran yang menjadikan 

lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar.  

6. Berorientasi kekinian. Pembelajaran yang berorientasi pada 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan nilai-nilai 

kehidupan masa kini.  

7. Mengembangkan kemandirian belajar. Pembelajaran yang 

memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri.  

8. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. RPP 

memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, 

penguatan, pengayaan, dan remedi.  

9. Memiliki keterkaitan dan keterpaduan antarkompetensi dan/atau 

antarmuatan. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan 

keterpaduan antara KI, KD, indikator pencapaian kompetensi, 

materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber 

belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun 

dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan 

lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.  

10. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.  

RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi 

informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif 

sesuai dengan situasi dan kondisi.  

11. Memperhatikan prinsip PANEL dalam HAM, yaitu participation 

(partisipasi peserta didik), accountability and rule of law (mengikuti 

aturan yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan), non-

discrimination (mengedepankan kesetaraan dan mengakomodasi 

semua aspek peserta didik terutama peserta didik berkebutuhan 

khusus), empowerment (lebih mengedepankan pemberdayaan dan 

optimalisasi potensi peserta didik), dan linkage to the human rights 

principles (mengikuti prinsip HAM seperti menghargai, melindungi 

dan memenuhi kebutuhan peserta didik).  

12. Lebih berorientasi pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik yakni 

dicintai (loved), dipahami (understood), bernilai (valued), dihargai 

(respected), dan aman dan nyaman (safe). 
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13. Mempertimbangkan penerapan 4A dalam HAM dari UNESCO yaitu 

Availability (ketersediaan fasilitas dan sumber belajar yang cukup), 

Accessability (sumber belajar yang mudah diakses oleh peserta 

didik), Acceptability (apa yang disampaikan guru mudah diterima 

peserta didik), dan Adaptability (mudah diimplementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari). 

 

Berbagai komponen yang harus ada dan sistematika RPP secara umum 

dapat dilihat dalam contoh format di bawah. Yang perlu digarisbawahi 

dalam penerapan nilai-nilai HAM dalam pembelajaran tidak 

bergantung pada format dan sistematika yang terus berubah seiring 

perubahan kurikulum. Apa pun kurikulumnya, nilainilai HAM perlu 

diterapkan. Karena itu, teknis dan sistematika penyusunan RPP di 

bawah ini hanya bersifat rambu-rambu umum, dalam praktinya, setiap 

guru atau madrasah dapat menyesuaikan sesuai dengan konteks tiap 

madrasah, yang penting mengakomodasi nilai-nilai HAM.  

 

  



Z
IA

D
A

T
U
L
 H

U
S
N
A

H
 

  

  

 

95 

Lampiran 8 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)*) 

 

Nama Madrasah  :  

Mata pelajaran  :  

Kelas/Semester :  

Alokasi Waktu :  

 

A. Kompetensi Inti (KI)  

 

B. Kompetensi Dasar  

1. KD pada KI-1  

2. KD pada KI-2  

3. KD pada KI-3  

4. KD pada KI-4  

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi**)  

1. Indikator KD pada KI-1  

2. Indikator KD pada KI-2  

3. Indikator KD pada KI-3  

4. Indikator KD pada KI-4  

 

D. Materi Pembelajaran (dapat berasal dari buku teks pelajaran dan 

buku panduan guru, sumber belajar lain berupa muatan lokal, 

materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang 

dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, 

pengayaan, dan remedial)  

 

E. Kegiatan Pembelajaran  

1. Kegiatan Pendahuluan  

2. Kegiatan Inti ***)  

3. Kegiatan Penutup  

 

F. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan  

1. Teknik penilaian  
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2. Instrumen penilaian  

3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan  

Pembelajaran remedial dilakukan segera setelah kegiatan 

penilaian.  

 

G. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar  

1. Media/alat  

2. Bahan  

3. Sumber Belajar  

 

*) Satu RPP untuk satu kali pertemuan  

**) Pada setiap KD dikembangkan indikator atau penanda. Indikator 

untuk KD yang diturunkan dari KI-1 dan KI-2 dirumuskan dalam 

bentuk perilaku umum yang bermuatan nilai dan sikap yang gejalanya 

dapat diamati sebagai dampak pengiring dari KD pada KI-3 dan KI-4. 

Indikator untuk KD yang diturunkan dari KI-3 dan KI-4 dirumuskan 

dalam bentuk perilaku spesifik yang dapat diamati dan terukur.  

***) Pada kegiatan inti, kelima pengalaman belajar tidak harus muncul 

seluruhnya dalam satu pertemuan tetapi dapat dilanjutkan pada 

pertemuan berikutnya, tergantung cakupan muatan pembelajaran. 

Setiap langkah pembelajaran dapat digunakan berbagai metode dan 

teknik pembelajaran.  

 

Rambu-rambu untuk Langkah-langkah Pembelajaran  

Sebelum memulai pembelajaran, guru perlu mendesain ruang, sumber 

belajar yang akan digunakan, dan pemilihan strategi pembelajaran 

yang mempertimbangkan kebutuhan peserta didik (DICINTAI, 

DIPAHAMI, BERNILAI, DIHARGAI, dan AMAN), 4A dalam penerapan 

HAM (AVAILABILITY, misalnya ketersediaan sumber belajar, jam 

belajar, dan tempat yang memadai, ACCESSABILITY seperti materi 

pembelajaran yang mudah diakses oleh semua pesera didik, 

ACCEPTABILITY seperti materi yang mudah dipahami dan diterima, 

strategi yang tepat dengan gaya belajar dan jenis kecerdasan peserta 

didik, dan ADAPTABILITY, seperti pembelajaran yang bisa langsung 

dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari), dan prinsip PANEL dalam 
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HAM yang memungkinkan semua peserta didik dapat berpartisipasi 

aktif, direncanakan dengan baik, tanpa membeda-bedakan keunikan 

peserta didik, dan memberdayakan dan mengoptimalkan semua 

potensi peserta didik. 

1. Pendahuluan  

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 

pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan 

memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif 

dalam proses pembelajaran. Kemudian membuat apersepsi yang 

berkaitan dengan materi sebelumnya atau dengan konteks 

kehidupan peserta didik sehari-hari. Yang terakhir adalah 

menyampaikan tujuan pembelajaran  

2. Kegiatan Inti  

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. 

Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, 

dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini 

dilakukan melaui pendekatan scientific yang dapat berupa Project 

Based Learning, Problem Based Learning ataupun Inquiry 

Approach. Pendekatan scientific ini diterapkan secara sistematis 

dan sistemik melalui proses OQEXSAC (Observing, Questioning, 

Experimenting, Associating, Communicating) atau dikenal 5M 

(Mengamati, Menanya, Mengumpulkan informasi/Mencoba, 

Menalar, dan Mengkomunikasikan).  

a. Mengamati (Observing)  

Proses mengamati lebih mengutamakan kebermaknaan proses 

pembelajaran (meaningfull learning). Artinya peserta didik 

melakukan pengamatan terhadap objek yang menjadi kajian 

materi pembelajaran, seperti mengamati gambar, teks bacaan, 

peristiwa, film, demonstrasi tentang perilaku shalat dan lain-lain.  

b. Menanya (Questioning)  

Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk 

meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, 

dan pengetahuannya. Ketika peserta didik memiliki rasa ingin 
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tahu, maka mereka akan mengajukan pertanyaan baik kepada 

teman diskusinya ataupun kepada gurunya. Oleh karena itu, pada 

proses ini peserta didik diharapkan mampu bertanya atau 

menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan materi untuk 

memenuhi rasa ingin tahu.  

c. Mengumpulkan informasi/Mencoba/Mengalami 

(Experimenting)  

Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, peserta 

didik harus mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk 

materi atau substansi yang sesuai.  

d. Menalar atau menganalisis (Associating). Istilah “menalar” dalam 

kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang 

dianut dalam Kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa 

guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Titik tekannya 

tentu dalam banyak hal dan situasi peserta didik harus lebih aktif 

daripada guru. Penalaran adalah proses berfikir yang logis dan 

sistematis atas fakta-kata empiris yang dapat diobservasi untuk 

memperoleh simpulan berupa pengetahuan tentang materi. 

Penalaran dimaksud merupakan penalaran ilmiah, meski 

penalaran non-ilmiah tidak selalu tidak bermanfaat.  

e. Mengkomunikasikan (Communicating)  

Mengkomunikasikan adalah suatu proses pembelajaran di mana 

peserta didik diharapkan mampu berkomnikasi dan berinteraksi 

dengan sesama peserta didik dalam mencapai sebuah tujuan 

pembelajaran. Artinya dalam proses ini lebih menempatkan dan 

memaknai kerjasama sebagai struktur interaksi yang dirancang 

secara baik dan disengaja rupa untuk memudahkan usaha 

kolektif dalam rangka mencapai tujuan bersama. Hal ini bisa saja 

ketika mereka mendiskusikan sebuah topik materi ataupun 

menyajikan hasil eksperimen atau diskusi. Dalam situasi ini, 

peserta didik berinteraksi dengan empati, saling menghormati, 

dan menerima kekurangan atau kelebihan masing-masing. 

Dengan cara semacam ini akan tumbuh rasa aman, sehingga 

memungkin peserta didik menghadapi aneka perubahan dan 

tuntutan belajar secara bersama-sama. Dengan demikian, 
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kewenangan dan fungsi guru lebih bersifat direktif atau manajer 

belajar, sebaliknya, peserta didiklah yang harus lebih aktif.  

3. Penutup  

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri 

aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk 

rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, 

dan tindak lanjut pada materi..  

4. Penilaian hasil Pembelajaran  

Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar 

disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu 

kepada Standar Penilaian pada mata pelajaran. Untuk lebih 

membiasakan nilai-nilai HAM, guru disarankan lebih banyak 

menerapkan project-based learning, contextual teaching and 

learning, discovery learning, inquiry learning, dan problem-based 

learning. Hal ini dapat diterapkan melalui penugasan dalam 

kehidupan sehari-hari baik secara individual maupun kolektif atau 

kolaboratif. 
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