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Pemahaman Siswa Tentang HAM Sesuai Dengan UUD 1945 Melalui 

Pembelajaran PKn Kelas X SMAN 11 Medan Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

Pemahaman siswa terhadap HAM Sesuai UUD 1945 pada mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tentang pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa serta tingkat penguasaan judul 

yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu materi Hak Asasi Manusia 

pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pemahaman siswa tentang 

HAM adalah siswa diharapkan mengerti dan mengaplikasikan bahwa Hak Asasi 

Manusia dalah hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai 

Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib 

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan 

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman siswa Tentang HAM 

Sesuai UUD 1945 Melalui Pembelajaran PKn Kelas X SMAN 11 Medan Tahun 

Ajaran 2012/2013. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 

deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian di SMAN 11 Medan di Jl. Pertiwi, 

Kecamatan Medan Tembung . 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMAN 11 Medan berjumlah 360 orang 

dan pengambilan sampel penulis gunakan mengambil 15% dari jumlah populasi 

yakni 54 orang yang diperoleh secara acak (random sampling). Teknik yang 

digunakan penulis dalam pengumpulan data ini adalah dengan observasi, angket, 

wawancara dan studi perpustakaan. 

Dari hasi penelitian dan pembahasan didapat kesimpulan sebagian besar siswa 

kelas X SMA Negeri 11 Medan dapat memahami tentang HAM sesuai dengan 

UUD 1945 melalui Pembelajran PKn dengan benar. Hal ini dibuktikan, dari 20 

item atau soal yang diajukan kepada responden, 16 soal dapat dijawab pada 

kategori “sebagian besar responden dapat memahami” 

Hal di atas sekaligus menunjukkan hipotesis yang berbunyi “Pemahaman tentang 

HAM sesuai UUD 1945 melalui Pembelajaran PKn kelas X SMA Negeri 11 

Medan Tahun Pelajaran 2012/2013 berada pada kategori “sebagian besar 

responden dapat memahami”, dapat dibuktikan kebenarannya. 


