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PENINGKATAN HASIL BELAJAR HAK ASASI MANUSIA 

MELALUI MODEL PEMBELAJARAN ROLE PLAYING 

BAGI SISWA KELAS XI TP D SMK NEGERI 2 WONOGIRI 

PADA SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

 

Endang Siti Suparwanti 

SMK Negeri 2 Wonogiri 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar Hak 

Asasi Manusia melalui model pembelajaran Role Playing bagi siswa kelas XI TP D SMK Negeri 2 

Wonogiri yang berjumlah 32 siswa.pada semester 1 Tahun Pelajaran 2019/2020. Bentuk penelitian 

ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 2 (dua) siklus. Penelitian Tindakan 

Kelas ini dilaksanakan dengan 2 siklus dan setiap siklus dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. 

Setiap siklus terdapat 4 tahapan yaitu Perencanaan, Tindakan, Observasi, dan Refleksi. 

Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan tes. Analisis 

data dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan meliputi: reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil analisis penelitian pada bab IV, dapat dibuat 

simpulan sebagai berikut:Kualitas proses pembelajaran melalui model pembelajaran Role Playing 

dapat meningkat dalam materi Hak Asasi Manusia, hal ini dapat dilihat pada siklus pertama 

sebesar 7,01% dan pada siklus kedua 7,80% tergolong baik demikian juga tentang penuntasan 

belajar pada siklus pertama 74,82% dan pada siklus kedua menjadi 89,96%Berdasarkan hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran role playing dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam materi Hak Asasi Manusia. Skor rerata prestasi siswa mengalami peningkatkan 

dari siklus pertama sampai siklus kedua. Pada siklus pertama prestasi penuntasan belajar sebesar 

74,82% dan pada siklus kedua menjadi 89,96% dan dalam penguasaan materi meningkat dari 

70,33% menjadi 85,55% mengalami kenaikan sebesar 15,22% 

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Hasil Belajar; Role Playing 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Role playing atau bermain peran. Sebagai salah satu metode pembelajaran yang 

dapat diterapkan oleh gurupada siswa. Sandra de Young dalam Nursalam dan Efendi (2008) 

menyatakan bahwa metode Role playing atau bermain peran merupakan salah satu bentuk 

drama. Pembelajaran dengan metode Role Playing adalah suatu proses belajar mengajar di 

dalam kelas di mana siswa diminta mengobservasi suatu fenomena. Kemudian siswa diminta 

untuk memerankan permasalahan yang muncul, setelah itu tugas guru adalah mengamati 

dan merangsang anak untuk aktif berpikir kritis dalam memecahkan permasalahan yang 

ada. Pemahaman tentang penyelesaian suatu masalah di SMK, dalam hal ini kelas XI TPD 

SMK Negeri 2 Wonogiri masih banyak menghadapi masalah. Permassalahan yang muncul 

antara lain adalah rendahnya minat siswa untuk memahami suatu permasalahan, apalagi 

yang berkaitan dengan materi pelajaran. Rendahnya minat siswa untuk membaca padahal 

mereka sudah berstatus siswa sekolah menengah. Berdasarkan hasil tes evaluasi yang telah 
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dilakukan dari siswa berjumlah 36 orang hanya 22% siswa yang memperoleh hasil diatas 

kriteria ketuntasan minimal, yakni 70. Selain itu para siswa memperoleh hasil di bawah KKM. 

Kondisi kemampuan siswa dalam pemahaman dan keaktifan berkaitan dengan 

materi Hak Asasi Manusia di kelas XI TPD semester ganjil SMK Negeri 2 Wonogiri merupakan 

permasalahan yang cukup membuat perhatian guru yang ada khususnya pada pembelajaran 

mata pelajaran PKn. Belakangan diketahui bahwa kondisi prestasi dan keaktifan siswa 

khususnya dalam pembelajaran PKn sangat rendah. Sehingga tidak heran apabila guru 

sebagai bagian dari proses pembelajaran yang memegang peran sangat besar dalam proses 

pembelajaran perlu untuk mengupayakan kondisi ini agar lebih baik. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dilakukan penelitian dengan 

judul Peningkatan Hasil Belajar Hak Asasi Manusia melalui Model Pembelajaran Role Laying 

bagi Siswa Kelas XI TP D SMK Negeri 2 Wonogiri pada Semester 1 Tahun Pelajaran 

2019/2020. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di rumuuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: Bagaimanakah proses pembelajaran dan hasil belajar Hak Asasi Manusia 

melalui Model Pembelajaran Role Laying bagi Siswa Kelas XI TP D SMK Negeri 2 Wonogiri 

pada Semester 1 Tahun Pelajaran 2019/2020? 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah 

untuk mendeskripsikan Kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar Hak Asasi Manusia 

melalui Model Pembelajaran Role Laying bagi Siswa Kelas XI TP D SMK Negeri 2 Wonogiri 

pada Semester 1 Tahun Pelajaran 2019/2020. 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS 

Landasan Teori  

Pendidikan Kewarganegaraan 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelajaran PKn dalam rangka 

“nation and character bullding”. Pertama: PKn merupakan bidang kajian kewarganegaaran 

yang ditopang berbagai disiplin ilmu yang relevan. Kedua: PKn mengembangkan daya nalar 

(state of mind)bagi para peserta didik. Ketiga: PKn sebagai suatu proses pencerdasan, maka 

pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah yang lebih inspiratif dan partisipatif 

dengan menekankan pelatihan penggunaan logika dan penalaran. Keempat: kelas PKn 

sebagai laboratorium demokrasi.  

Pengertian HAM, Jenis, dan Macam-macam pelanggarannya 

HAM memiliki tujuan yang sangat berkaitan dengan kedamaian hidup setiap orang. 

Untuk itulah dibentuk instrumen pokok dalam mewujudkan pemenuhan HAM seperti 

kekuasaan kehakiman dan badan-badan lain yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan. 

Pengertian HAM, singkatan dari Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar atau hak 

pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir 

sehingga orang lain tak memiliki hak untuk melanggarnya. Manusia terikat dengan hukum 

https://hot.liputan6.com/read/4413821/indonesia-adalah-negara-hukum-kenali-ciri-cirinya
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Macam-macam Pelanggaran HAM 

Menurut UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, telah dijelaskan 

mengenai pengertian pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan 

seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian 

yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM 

seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini, dan tidak didapatkan atau 

dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, 

berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.  

Model Pembelajaran Role Playing 

Role playing atau bermain peran pada prinsipnya merupakan suatu pembelajaran 

untuk menghadirkan peran-peran yang ada di dunia nyata ke dalam suatu pertunjukan 

peran. Jumanta (2017: 189) role playing adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan 

pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Menurut Jill Hadfield 

(dalam Jumanta, 2017: 189) role playing adalah sejenis permainan gerak yang di dalamnya 

ada tujuan, aturan dan sekaligus melibatkan unsur senang. 

Menurut Djamarah (dalam Jumanta, 2017: 191) langkah-langkah pembelajaran role 

playing terbagi menjadi beberapa langkah yaitu: (1) Memilih masalah,(2) Pemilihan 

peran.(3) Menyusun tahap-tahap bermain peran. (4) Menyiapkan pengamatan. (5) 

Pemeranan, (6) Diskusi dan evaluasi. (7) Pengambilan kesimpulan dari bermain peran yang 

telah dilakukan. 

Menurut Jumanta (2017: 190) ada beberapa manfaat dari role playing yaitu (1) Role 

playing dapat memberikan semacam hidden practice, dimana murid tanpa sadar 

menggunakan ungkapan-ungkapan terhadap materi yang telah dan sedang mereka 

pelajari.(2) Role playing melibatkan jumlah murid yang cukup banyak, cocok untuk kelas 

besar.(3) Role playing dapat memberikan kepada murid kesenangan karena role playing 

pada dasarnya dalah permainan. 

Kerangka Berpikir 
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Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga: 

Terdapat peningkatan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar Hak Asasi Manusia 

melalui model pembelajaran Role Playing pada kelas XI TPD SMK Negeri 2 Wonogiri pada 

semester 1 tahun pelajaran 2019/ 2020. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di kelas XI TP D SMK Negeri 2 Wonogiri, pada semester 

ganjil tahun 2019/2020 yang beralamat di Jalan Wonogiri – Ngadirojo KM 3, RT 01/ RW 03, 

Bulusari, Bulusulur, Wonogiri pada semester genap tahun pelajaran 2019/2020, dengan 

jumlah siswa 36 berjenis kelamin laki-laki semua.Penelitian ini dilakukan selama enam bulan, 

yaitu bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2019 dimulai dengan persiapan penyusunan 

proposal sampai pada penerbitan surat izin penelitian pada bulan Juli. 2019. Sampai pada 

Seminar dan publikasi dilaksanakan pada bulan Desember 2019. 

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah seluruh siswa kelas XI TP D SMK Negeri 2 

Wonogiri yang berjumlah 36 siswa berjenis kelamin laki-laki semua. Sumber data dalam 

penelitian ini berasal dari subjek penelitian dan dari bukan subjek penelitian.Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan pemberian tes kognitif, catatan harian, wawancara dan 

pengamatan.Alat pengumpul data menggunakan pedoman penilaian berbicara, catatan 

harian, pedoman wawancara dan lembar pengamatan atau observasi yang diisi oleh rekan 

guru.Validasi data meliputi validasi hasil belajar dan validasi proses pembelajaran.Validasi 

hasil belajar dikenakan pada instrumen penelitian berupa tes. Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yang meliputi: Analisis deskriptif 

komparatif hasil belajar.  

Indikator dalam pelitian ini adalah (1) Sekurang-kurangnya 80% dari jumlah siswa 

kualitas proses pembelajaran berkriteria Baik.(2) Sekurang-kurangnya 80% dari jumlah 

siswa hasil belajar materi Hak Asasi Manusia siswa kelas XI TP D SMK Negeri 2 Wonogiri 

pada semester 1 tahun pelajaran 2019/2020 memperoleh nilai 78.  

Rancangan Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas dengan metode Role Playing (bermain peran) dilaksanakan dengan 2 (dua) 

siklus dan masing-masing siklus terdiri atas 4 (empat) tahap meliputi persiapan (planning), 

pelaksanaan/implementasi tindakan (acting), pemantauan (observing), dan evaluasi serta 

analisis refleksi (reflecting). Siklus II, merupakan perbaikan tindakan dari siklus I. Akibat 

masih dijumpai adanya kelemahan atau kekurangan tindakan pada siklus I, maka perlu 

adanya perencanaan yang lebih baik dan lengkap dari metode pembelajaran yang baru 

dilakukan. Prosedur Penelitian.Setiap siklus dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan 

yang ingin dicapai, sedangkan rencana variabel-variabel yang diteliti pada masing-masing 

siklus terdiri atas empat tahap yaitu perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan 

(observing), dan refleksi (reflecting). 

 

 

 

 



LENTERA KARYA: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Sejarah, dan Humaniora 
Vol. 5, No. 5, Juli 2021 

 

121 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

HASIL PENELITIAN 

Kondisi Awal 

Melihat kondisi pembelajaran dengan suasana pembelajaran tampak kaku, 

berdampak pada nilai yang di peroleh oleh siswa kelas XI pada kompetensi dasar hak asasi 

manusia. Banyak siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar minimal dalam 

mempelajari kompetensi dasar tersebut. Hal ini diindikasikan pada capaian nilai hasil belajar 

di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebesar 76.  

Perolehan Nilai Siswa Pra Siklus Kelas X TPD D 

 

Deskripsi Hasil Siklus I 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus dimulai dengan siklus I 

pada minggu pertama bulan Agustus yaitu pertemuan pertama pada tanggal 6 Agustus 

2019, pertemuan kedua tanggal 13 Agustus 2019 dan pertemuan ketiga tanggal 20 Agustus 

2019. 

Adapun deskripsi hasil siklus I dapat peneliti uraikan sebagai berikut: 

1. Perencanaan: Peneliti melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi dasar 

yang akan disampaikan kepada siswa dalam pembelajaran.dst.  

2. Pelaksanaan I 

a. Menyiapkan pengamatan, pengamat dari kegiatan ini adalah semua siswa yang tidak 

menjadi pemain atau peran. 

b. Pemeranan, pada tahap ini para perserta didik mulai bereaksi sesuai dengan peran 

masing-masing dan sesuai dengan apa yang terdapat pada sekenario bermain peran 
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Tahap akhir 

Pada awal pelaksanaan siklus I belum sesuai dengan rencana.  

Hasil Pengamatan Siswa dalam PBM Siklus I 

 

Refleksi dan Perencanaan Ulang (Reflecting and Replanning) 

Adapun keberhasilan dan kegagalan yang terjadi pada siklus I adalah sebagai 

berikut:Guru belum terbiasa menciptakan suasana pembelajaran yang mengarahkan kepada 

role playing.Hal ini diperoleh dari hasil observasi terhadap aktivitas guru dalam proses 

pembelajaran dari skor maksimum 44 mencapai 34 atau 77,27%. 

Deskripsi Hasil Siklus II 

Siklus II dilaksanakan pada minggu keempat bulan September minggu ke 2 sampai 

Oktober minggu ke 4 tahun 2019. Tindakan pertemuan pertama tanggal 15 Oktober 2019, 

pertemuan kedua tanggal 22 Oktober 2019. Di siklus II ada jeda waktu yang cukup dengan 

siklus I untuk mempersiapkan perangkat atau instrumen perbaikan dari siklus sebelumnya 

berdasarkan hasil refleksi siklus I. 

Adapun hasil pengamatan/ observasi pada siklus II adalah sebagai berikut:Kualitas 

proses pembelajaran selama siklus II dapat terlihat pada tabel dan grafik berikut 

 

Refleksi 

Selama pelaksanaan kegiatan belajar mengajar kegaduhan kelas yang tidak 

berhubungan dengan masalah atau materi yang diangkat mulai berkurang, tetapi masih ada 

kekurangan yaitu aktivitas siswa yang tidak merata, kerjasama sebagian kelompok belum 

kompak, banyak siswa yang tidak terlibat dalam pembicaraan bermain peran, beberapa 

siswa masih ada yang bermain-main sendiri, dan masih ada siswa yang pasif dan masa 

bodoh. 
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PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil observasi kelas dari kondisi awal ke kondisi akhir ada peningkatan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran yaitu a) Siswa mulai termotivasi untuk belajar, b) 

Siswa mulai memahami materi yang disampaikan, c) Siswa secara aktif dan penuh 

kesungguhan mengerjakan tugas yang diberikan guru, d) Siswa mulai berani mengajukan 

usul, pertanyaan dan saran atau pendapat. Bila melihat pada kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) maka hasil belajar yang diperoleh telah memenuhi persyaratan untuk dikategorikam 

tuntas. Yaitu bahwa seorang siswa dikatakan tuntas belajar bila ketuntasannya telah 

mencapai >76.  

Pada siklus II ada 4 siswa yang termasuk kategori sangat baik atau sebesar 16,67% 

yaitu mereka yang mencapai nilai 86-100. Ada 21 siswa yang termasuk kategori baik atau 

sebesar 70,83% yaitu mereka yang mencapai nilai 76-85. Adapun 2 siswa yang memiliki nilai 

pada skor 70-85 atau sebesar 8,33% yaitu mereka dalam kategori cukup. Pada sikus II juga 

masih ada 1 siswa atau 4,17% yang mendapatkan nilai kurang atau dibawah atau sama 

dengan 69. Penguasaan siswa terhadap materi pelajaran tergolong baik. Dari skor ideal 100, 

skor perolehan rata-rata mencapai 80,33%. Siswa yang sudah mencapai KKM ada 25 siswa 

atau 87,5% sedangkan siswa yang belum mencapai KKM sebanyak 3 siswa atau 12,5%. 

Pada siklus II masih ada 3 siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) atau 8,33%, dengan nilai rata-rata 80,25 maka perbandingan nilai siklus I dengan 

nilai siklus II dapat diketahui bahwa nilai rata-rata telah mengalami peningkatan dari 76,27 

menjadi 80.25 atau meningkat 3,98%.  

Siklus I dilaksanakan dalam 2x pertemuan. Siswa dibagi menjadi 6 kriteria antara 

lain perampok (4), polisi (4), hakim (1), jaksa (1), advokat (1), warga sipil (3). Setiap siswa 

diberikan peran masing-masing. Tiap-tiap siswa melakukan pembahasan dengan mengacu 

pada buku pegangan dan Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

serta UUD 1945 (yang telah diamandemen).  

 PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis penelitian pada bab IV, dapat dibuat simpulan sebagai 

berikut: (1) Kualitas proses pembelajaran dapat meningkat, hal ini dapat dilihat pada siklus 

pertama sebesar 7,01% dan pada siklus kedua 7,80% tergolong baik demikian juga tentang 

penuntasan belajar pada siklus pertama 74,82% dan pada siklus kedua menjadi 89,96%. (2) 

Berdasarkan hasil penelitian ini prestasi siswa mengalami peningkatkan dari siklus pertama 

sampai siklus kedua. Pada siklus pertama prestasi penuntasan belajar sebesar 74,82% dan 

pada siklus kedua menjadi 89,96% dan dalam penguasaan materi meningkat dari 70,33% 

menjadi 85,55% mengalami kenaikan sebesar 15,22% 
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