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Oleh Halili, S.Pd., dkk. 

 

Abstrak 

 

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) ini  bertujuan untuk mengetahui 

dan mengungkap: 1) rata-rata masa tunggu lulusan Program Studi Pendidikan 

Kewarganegaraan, 2) kesesuaian pekerjaan yang ditekuni para alumni dengan 

kompetensi yang dimiliki, dan 3) hambatan-hambatan yang ditemui para alumni 

dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian sensus-deskriptif. Subjek penelitian ini adalah 

seluruh alumni Prodi PKn FISE UNY dari lima angkatan, yaitu dari angkatan 

1998 hingga angkatan 2003. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

survey. Keabsahan data diperiksa dengan menggunakan teknik cross-check. 

Analisis data penelitian ini menggunakan teknik campuran antara teknik analisis 

data kuantitatif dan kualitatif. Analisis data dilakukan dengan tahapan; reduksi 

data, unitisasi dan kategorisasi data, display data, penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Hampir seluruh alumni Prodi Pendidikan 

Kewarganegaraan dari lima angkatan telah terserap di dunia kerja, dengan masa 

tunggu yang relatif singkat. 2) Sebagian besar alumni telah memenuhi relevansi 

generik dalam bekerja. Sebagian besar bekerja di bidang pendidikan, baik sebagai 

guru maupun dosen. Sebagian besar mereka yang menekuni bidang pendidikan 

dalam pekkerjaan juga memenuhi relevansi spesifik, artinya mereka mengampu 

bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan. Namun masih banyak di antara 

mereka yang mengampu bidang studi di luar pendidikan kewarganegaraan. 3) 

Beberapa hambatan dihadapi oleh alumni dalam memperoleh pekerjaan, yang 

dapat diklasifikasi ke dalam internal dan eksternal. Hambatan internal dipengaruhi 

oleh situasi yang melekat pada diri alumni, mulai dari aspek kompetensi 

akademik, ketrampilan mencari kerja, hingga pertimbangan-pertimbangan 

personal mereka dalam mencari pekerjaan Hambatan eksternal berupa kesempatan 

kerja yang semakin sedikit sementara alumni-alumni S1 semakin bertambah, baik 

kependidikan maupun non kependidikan. Kesempatan kerja yang sempit tersebut 

diperparah lagi dengan kebijakan yang memungkinkan profesi keguruan dapat 

diperebutkan secara terbuka, antara alumni-alumni kependidikan dan non 

kependidikan. 

 

Kata Kunci:  Pendidikan Kewarganegaraan, alumni, dunia kerja, masa tunggu, 

relevansi  
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PENDAHULUAN 

Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai wacana, merupakan elemen yang 

koeksistensial dengan demokrasi. HAM dalam aras diskursif mendorong 

pemenuhan substansi hak-hak dasar warga negara, seperti kesetaraan, kebebasan, 

solidaritas (persaudaraan), dan kesejahteraan. Sementara demokrasi memberikan 

ruang, menjaga kemungkinan, dan menyediakan mekanisme dan prosedur untuk 

realisasi hak-hak dasar warga negara. 

Oleh karena itu, gerakan HAM menemukan urgensinya dalam kerangka 

demokrasi. Gerakan HAM merupakan upaya untuk memastikan bahwa 

kompleksitas dan dinamika demokrasi bermuara pada terpenuhi dan terjaminnya 

hak-hak fundamental warga negara. 

Dalam kerangka itu, gerakan HAM selayaknya dilakukan secara 

komprehensif dalam berbagai level gerakan, utamanya di level diskursif (wacana), 

di aras politik, dan di wilayah hukum. Masing-masing level memberikan 

sumbangsih terhadap pemajuan HAM (promoting human rights). 

Di level wacana, pemajuan HAM melalui dunia pendidikan merupakan 

langkah signifikan yang harus dilakukan. Itulah mengapa PBB melalui UNESCO 

sejak beberapa tahun terakhir ini menggelorakan pendidikan HAM (human rights 

education). Demikian halnya dengan apa yang dilakukan oleh beberapa LSM 

internasional terkemuka seperti Amnesty International. Pendidikan HAM 

merupakan program signifikan untuk memajukan jaminan penghormatan, 

pemenuhan, dan perlindungan HAM. Gerakan HAM di level penyadaran ini 

berjalan beriringan dengan gerakan HAM di bidang hukum (antara lain melalui 

pembelaan/advokasi litigasi berbagai kasus pelanggaran HAM) dan di bidang 
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politik (antara lain melalui advokasi kebijakan dengan perspektif HAM serta 

advokasi non litigasi atas berbagai kasus pelanggaran HAM). 

Di sisi lain, kualitas guru sampai saat ini merupakan isu pendidikan yang 

terus mendapatkan sorotan. Data berikut memberikan sedikit gambaran mengenai 

kualitas guru: 

 

 

 

 

 

Sumber: KKoommppaass,,  0099  DDeesseemmbbeerr  22000055 

Kualitas guru memiliki hubungan yang signifikan dengan kualitas 

pembelajaran. Sebagaimana dimafhumi, salah satu aksioma dalam pendidikan 

adalah bahwa guru yang baik akan melaksanakan pembelajaran dengan baik. 

Materi HAM merupakan salah satu muatan dalam kurikulum pendidikan 

nasional tahun 2006, yang biasa disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), khususnya dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk 

Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Pada kenyataannya guru mengalami kesulitan dalam memahami HAM 

secara komprehensif oleh karena adanya ketegantungan yang besar terhadap 

buku-buku pegangan. Buku pegangan yang dikeluarkan oleh para penerbit 

(meskipun sudah melalui tahap penilaian Badan Standar Nasional Pendidikan, dan 

secara teknis dilaksanakan oleh Pusat Buku Departemen Pendidikan Nasional), 

JJuummllaahh  GGuurruu    ::  22..660000..000000  

GGuurruu  TTiiddaakk  LLaayyaakk    ::  991122..550055  

  GGuurruu  SSDD  ::      660055..221177  

  GGuurruu  SSMMPP  ::      116677..664433  

  GGuurruu  SSMMAA  ::          7755..668844  

  GGuurruu  SSMMKK  ::          6633..996611  

TTiiddaakk  SSeessuuaaii  KKeeaahhlliiaannnnyyaa  ::  339900..000000  ((1155%%))  

HHaassiill  KKoommppeetteenn  SSeessuuaaii  BBiiddaanngg  ::  DDaarrii  4400  HHaannyyaa  22  
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belum dapat sepenuhnya memberikan wawasan tentang HAM secara 

komprehensif. Oleh karenanya guru tidak cukup hanya bersandar sepenuhnya 

kepada buku-buku pegangan. 

Secara riil, para guru yang merupakan ujung tombak dunia pendidikan 

perlu mendapatkan pelatihan tentang nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) agar 

pendidikan HAM bagi pelajar di sekolah formal dapat terlaksana 

(http://www.kompas.com/kompas-cetak/0305/13/jatim/308339.htm). 

Yogyakarta merupakan salah satu barometer pendidikan nasional. Sangat 

tepat jika pelatihan HAM dilakukan kepada para guru di SMP-SMP se-DIY. 

Pemahaman yang luas dan mendalam tentang HAM di kalangan guru akan 

mendatangkan efek domino bagi penyebarluasan prinsip-prinsip penghormatan, 

pemenuhan, dan perlindungan HAM, dan dalam jangka panjang akan 

membudayakan penegakan HAM di Indonesia, sebagaimana negara-negara lain di 

dunia. 

Dengan latar belakang itulah kegiatan PPM ini dilaksanakan. Tujuan 

pelaksanaan kegiatan ini adalah: 1) Meningkatkan pemahaman guru SMP di D.I. 

Yogyakarta tentang HAM, 2) Meningkatkan ketrampilan guru SMP di D.I. 

Yogyakarta dalam mendiseminasikan wawasan HAM di kalangan siswa SMP. 

 

METODE KEGIATAN 

Khalayak Sasaran Kegiatan PPM 

Khalayak sasaran (target groups) yang akan dituju dalam pelatihan ini 

adalah 30 orang guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang tersebar 

di 5 kabupaten dan kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Kota 

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0305/13/jatim/308339.htm
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Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Klon Progo, dan 

Kabupaten Gunung Kidul. Masing-masing kapubaten dan kota dengan demikian 

akan diwakili oleh 6 (enam) orang guru. 

Setiap peserta diharapkan dapat mendiseminasi wawasan dan teknik 

pembelajaran dan penanaman nilai-nilai HAM kepada guru-guru yang lain 

melalui forum-forum MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). 

 

Metode 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk ceramah, diskusi terstruktur dan 

studi kasus. Metode ceramah digunakan dalam mentransfer konsep-konsep dasar 

dan umum tentang HAM, yang dilanjutkan dengan diskusi terstruktur pada 

beberapa tema yang relevan. Dan pada beberapa bagian isu HAM digunakan studi 

kasus untuk menganalisis fakta-fakta pelangggaran HAM di lapangan dan atau 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Langkah-Langkah Kegiatan PPM 

Langkah-langkah Kegiatan PPM ini mengikuti Rundown Acara sebagai 

berikut: 

 

Jam Detil kegiatan Keterangan 

Hari ke-1 

08.30-08.40 Seremoni pembukaan. MC 

membuka acara dengan 

berdoa, lalu waktu diberikan 

kepada fasilitator pelatihan 

Dipimpin MC dan dibantu oleh Tim 

Penyelenggara. 

08.40-08.50 Sambutan pembukaan dan 

penjelasan desain pelatihan 

oleh fasilitator pelatihan: 

Halili (Universitas Negeri 

Desain pelatihan:  

Pelatihan riil dua hari. Hari pertama 

klasikal, hari kedua mandiri. 

Hari pertama: 1)Pre-test, 
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Yogyakarta) 2)Penyajian materi I, 3)Menonton 

film HAM Wonosobo, 4)Penyajian 

materi II, 

Hari Kedua: 1)Analisis kasus HAM 

(secara mandiri), 2)Pengiriman hasil 

analisis melalui email panitia: 

PekanHAM.UNY@gmail.com  

3)Post test melalui email ke alamat 

tersebut  

08.50-09.00 Sesi 1: Pre-Test Soal dibagikan oleh Tim 

Penyelenggara dan dikerjakan di 

tempat 

09.00-10.30 Sesi 2: Penyajian Materi 1 

“HAM: Beberapa Konsep 

Dasar” oleh Halili 

Presentasi materi dilaksanakan 

secara selang-seling dengan Tanya 

jawab, peserta dapat mengajukan 

interupsi, klarifikasi, konfirmasi, 

kritisi, atau pertanyaan di tengah-

tengah presentasi.  

10.30-11.30 Sesi 3: Pemutaran dan 

diskusi film “Mass Grave at 

Wonosobo” 

Setelah pemutaran film, Pemandu 

pemutaran film menjelaskan latar 

besar kasus “semacam Wonosobo” 

yang terdapat dalam film, 

dilanjutkan dengan diskusi 

11.30-12.30 Istirahat, makan siang, dan 

beribadah 

 

12.30-14.00 Sesi 4: Penyajian materi II 

“HAM: Beberapa Aspek 

Perlindungan dan 

Pemenuhan dan 

Perlindungan HAM” Oleh 

Abdul Aziz (PBHI 

Yogyakarta) 

Presentasi materi dilaksanakan 

secara selang-seling dengan Tanya 

jawab, peserta dapat mengajukan 

interupsi, klarifikasi, konfirmasi, 

kritisi, atau pertanyaan di tengah-

tengah presentasi. 

14.00-14.30 Guidelines pelatihan hari 

ke-2  

 

Hari Ke-2 

Tentatif Sesi 5: Analisis kasus Analisis kasus pelanggaran HAM 

dan kemungkinan penuntutannya. 

Hasil analisis dari kasus yang 

diputar dalam film di hari-1 

dikirimkan via email Panitia. 

14.00-15.00 Sesi 6: Post-test Dikirimkan via email. Kelengkapan 

hasil kerja yang dikirim melalui 

email menjadi bagian dari syarat 

mendapatkan pelatihan ini. 
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Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kegiatan PPM 

Kelancaran kegiatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. 

Faktor pendukung kegiatan ini antara lain: 

1. Kerjasama yang cukup solid antar personel penyelenggara kegiatan, 

sehingga memudahkan koordinasi pelaksanaan kegiatan 

2. Kerjasama yang sudah cukup lama terjalin antara penyelenggara 

kegiatan dengan guru-guru PKn di persekolahan, khususnya para 

“aktivis” MGMP, sehingga secara normatif availabilitas peserta 

bukan persoalan 

3. Adanya mata kuliah Pendidikan HAM di Jurusan Pendidikan 

Kewarganegaraan dan Hukum mempermudah penyediaan materi 

pelatihan 

4. Pelibatan LSM HAM juga memudahkan penyiapan materi-materi 

komprehensif mengenai HAM untuk para guru.   

Namun demikian banyak juga faktor penghambat pelaksanaan kegiatan, 

antara lain: 

1. Penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan dengan agenda para guru 

di sekolah 

2. Keinginan pelaksana untuk melaksanakan pelatihan sebagai bagian 

dari kegiatan peringatan hari HAM se-dunia pada bulan Desember 

membuat penjadwalan kegiatan ini jadi berlarut-larut. 
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3. Pilihan awal untuk memilih khalayak sasaran luas mewakili lima 

kabupaten menjadi kesulitan tersendiri dalam   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM 

Secara kuantitatif, hasil pelaksanaan kegiatan ini dapat dilihat dari hal-hal 

kasat mata selama atau setelah kegiatan, mulai dari peserta hingga materi 

kegiatan. Kegiatan PPM ini diikuti oleh 22 orang peserta atau sekitar 75% dari 

target 30 peserta. 22 orang peserta tersebut adalah guru dan calon guru 

(mahasiswa) dari berbagai daerah (kabupaten/kota) se DI Yogyakarta. 

Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, dengan 

program in class dan program mandiri plus online. Program di kelas meliputi pre-

test, penyajian materi selama dua sesi, pemutaran film dan diskusi kasus selama 

satu sesi. Sedangkan kegiatan mandiri plus online meliputi dua sesi analisis kasus 

dan satu sesi post test. 

 Dari sisi materi, program ini menghasilkan beberapa bahan yang relative 

komprehensif yang dibagi ke dalam dua kelompok materi pokok. Materi pertama; 

Aspek Konseptual Dasar Hak Asasi Manusia, meliputi definisi, perkembangan 

pemikiran, sejarah, mazhab dan kategori HAM, Hak Sipil dan Politik (Sipol), Hak 

Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob), serta atribut keduanya. Materi kedua 

dirangkum dalam tema besar Aspek Perlindungan dan Penegakan HAM, meliputi: 

Instrumen Internasional dan Nasional HAM, Kewajiban dan Tanggungjawab 

Negara, Pelanggaran HAM, Potential Offenders, Hak-hak Korban, Perlindungan 

dan Penegakan HAM, serta Teknik Advokasi. 
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Secara kualitatif hasil pelatihan dapat dinilai dari pencapaian hasil-hasil 

yang tak mudah dilihat secara kasat mata. Antara lain pertambahan pengetahuan 

dan sikap positif atas wacana HAM. Meningkatnya pengetahuan dapat diabstraksi 

secara sederhana dari peningkatan jumlah kebenaran menjawab soal antara pre 

test dan post test. Rata-rata peserta menjawab benar hanya 51% soal-soal pre-test, 

namun jumlah jawaban benar tersebut melonjak menjadi 94% dalam post-test. 

Di sisi ketrampilan pembelajaran HAM, guru diberikan alternatif 

pembelajaran HAM melalui pemutaran film dan analisis kasus HAM. Selain 

menarik, analisis kasus HAM dengan memanfaatkan film akan memberikan 

informasi spesifik namun komprehensif atas kasus HAM tertentu sehingga cukup 

sebagai bahan untuk analisis. Antusiasme guru dalam sesi analisis kasus 

menunjukkan bahwa secara kualitatif peningkatan kemampuan atau keterampilan 

guru dalam pembelajaran HAM juga dimungkinkan. 

Sedangkan sikap positif atas wacana HAM dapat dicermati selama proses 

pelatihan berlangsung. Dalam pengamatan Tim penyelenggara antusiasme peserta 

cukup baik. Partisipasi peserta dalam menjawab atau merespon pernyataan atau 

pertanyaan narasumber dan sejawat (peserta yang lain) juga tinggi.  

Di samping itu, ada permintaan dari peserta untuk dilaksanakannya 

Pelatihan Lebih Lanjut terkait dengan isu-isu yang lebih advanced terkait Hak 

Asasi Manusia serta pembelajarannya di sekolah-sekolah. Permintaan ini dapat 

dibaca sebagai sikap positif peserta atas wacana HAM yang menjadi salah satu 

misi penyelenggaraan Pelatihan ini. 
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Di sisi yang lain, penyelenggaraan kegiatan ini telah membuka 

kemungkinan kerjasama konstruktif antara Perguruan Tinggi (dalam hal ini dosen 

secara personal maupun kelembagaan) dengan guru serta masyarakat 

sipil/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)—atau biasa juga disebut Non 

Government Organization (NGO). Dalam kegiatan ini penyelenggara kegiatan 

bekerjasama dengan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) 

Wilayah Yogyakarta paling tidak dalam dua tahapan penyelenggaraan; pertama, 

penyiapan bahan dan format pelatihan, yang kedua, “sumbangan” penyediaan 

narasumber atau pembicara dalam pelatihan, paling tidak  untuk satu sesi 

pelatihan. 

 

Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM 

Dari deskripsi hasil kuantitatif pelatihan sebagaimana disebutkan di muka, 

dapat dianalisis bahwa tingkat partisipasi peserta cukup tinggi, meskipun 

sesungguhnya jumlah tersebut masih bisa didorong lebih banyak lagi. Namun 

secara teknis, jumlah yang belum 100 persen tersebut tidak problematic melihat 

Pelatihan HAM untuk guru ini baru lah kegiatan awal dan ke depan masih bisa di-

scale up lagi untuk kalangan yang lebih luas. 

Penyelenggaraan kegiatan selama dua hari juga bukanlah target yang sejak 

awal dipatok. Namun demikian penyelenggaraan “sependek” itu merupakan hasil 

yang lumayan bagus. Dalam keadaan pendanaan untuk program PPM cukup 

besar, PPM dengan bentuk dan tema pelatihan serupa kegiatan ini bisa dilanjutkan 

bagi para guru sekolah-sekolah untuk kalangan yang lebih luas.  
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Kerjasama lebih luas dengan kalangan masyarakat sipil/Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM)—atau biasa juga disebut Non Government Organization 

(NGO)—dimungkinkan, terutama dengan lembaga-lembaga yang memiliki 

concern, visi-misi, dan aktivitas khusus di bidang hak asasi manusia. Dalam 

penyelenggaraan kegiatan ini penyelenggaraan hanya dilakukan melalui 

kerjasama dengan satu lembaga yaitu PBHI. Bila kerjasama dengan LSM 

diperkuat, maka dimungkinkan terlaksananya kegiatan yang lebih rutin dan 

reguler dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota yang lain, sehingga sasaran 

penyelenggaraan kegiatan ini dapat diperluas. 

Bila dikaitkan dengan tujuan awal atau rumusan PPM ini, yaitu: 1) 

Meningkatkan pemahaman guru SMP di D.I. Yogyakarta tentang HAM, dan 2) 

Meningkatkan ketrampilan guru SMP di D.I. Yogyakarta dalam 

mendiseminasikan wawasan HAM di kalangan siswa SMP, maka kegiatan ini 

sudah mencapai tujuan tersebut. Peningkatan pemahaman para guru tentang HAM 

dapat diidentifikasi secara nyata dalam peningkatan tingkat kebenaran jawaban 

post-test, paling tidak jika dibandingkan dengan jawaban pre-test yang masih 

relative rendah.  

Dalam aspek ketrampilan pembelajaran HAM kemungkinan peningkatan 

kualitas keterampilan para guru, karena para guru di-engagement dalam metode 

analisis kasus dengan memanfaatkan media film. Sebelum pemutaran film guru 

diberikan pengantar mengenai substansi kasus, lalu penjelasan mengenai 

bagaimana anotasi yang harus dilakukan oleh para peserta selama pemutaran film. 

Setelah pemutaran film diadakan diskusi yang menuntut partisipasi para peserta. 
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Beberapa pertanyaan evaluatif pasca pemutaran film disajikan kepada guru untuk 

dikerjakan secara mandiri dan mengirimkannya kepada penyelenggara melalui 

media online (email/media komunikasi online lainnya). 

Hasil tambahan (additional result) dari pelatihan ini adalah 

terselenggaranya pembelajaran online secara sederhana, melalui analisis tugas 

mandiri dan pengirimannya kepada penyelenggara. Analisis kasus secara mandiri 

dengan media online memberikan pengalaman kepada guru untuk browsing dan 

searching bahan-bahan atau materi online terkait dengan kasus yang harus 

dianalisis. Pembelajaran demikian juga memberikan pengalaman bagi para guru 

untuk memanfaatkan media email untuk media pengiriman evaluasi pasca 

pembelajaran. Dalam pembelajaran nyata di sekolah guru dapat memanfaatkan 

berbagai media online, seperti microbloging (twitter), social media (blog personal 

atau blog komunitas), serta media jejaring sosial semacam facebook, plurk, dan 

sejenisnya. 

Namun demikian juga harus diperhatikan bahwa pembelajaran dengan 

memanfaatkan media film dan media online membutuhkan fasilitas yang relatif 

mutakhir. Beberapa sekolah yang sebagian besar sudah dilengkapi dengan ruang 

AVA sudah lebih dari cukup di sisi fasilitas untuk menerapkan pembelajaran 

menggunakan media film. Meskipun ketersediaan filmnya sendiri merupakan satu 

hal yang harus dipikirkan, terutama yang memiliki konten (plot, konflik, dan 

penyutradaraan) yang cocok untuk pembelajaran. 

Sedangkan dari sisi perangkat untuk pembelajaran dengan online media 

dibutuhkan teknologi yang lebih canggih. Jika pembelajaran akan dilaksanakan 
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secara realtime di sekolah, maka sekolah harus sudah dilengkapi dengan jaringan 

internet baik dengan wireless fidelity (WiFi), Local Access Network (LAN), 

maupun dengan internet modem. Persoalannya tidak banyak sekolah yang 

dilengkapi perangkat teknologi komunikasi dan informasi ini, kecuali sekolah-

sekolah di perkotaan. Namun demikian, dalam situasi fasilitas online sekolah 

tidak memungkinkan, guru dapat memanfaatkan warung-warung internet swasta, 

dengan catatan perlu diantisipasi juga keamanannya bagi siswa dari sisi konten 

jaringan warnet tersebut serta dari sisi penataan blok-blok internet. 

 

KESIMPULAN 

Dari pemaparan terdahulu dapat disimpulkan beberapa poin berikut ini: 1) 

Pelaksanaan PPM telah mencapai tujuan untuk meningkatkan pemahaman guru 

peserta pelatihan mengenai HAM, terutama aspek-aspek HAM yang selama ini 

jarang bisa ditemui dalam buku-buku teks pembelajaran PKn baik untuk SMP 

maupun SMA. 2) Peningkatan keterampilan guru peserta pelatihan dalam 

pembelajaran HAM di sekolah juga distimulasi dan diperkaya dengan metode 

analisis kasus memanfaatkan media film. Skenario pembelajaran dengan 

memanfaatkan media film disajikan secara lengkap mulai dari penjelasan teknis 

pembelajaran, penjelasan singkat konten fil, diskusi, dan analisis kasus secara 

mandiri. 3) Di samping itu, pelatihan juga memberikan pengalaman kepada guru 

peserta pelatihan untuk memanfaatkan online media dalam pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya dalam topik HAM. (*) 
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