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MOTTO: 

 

“When wealth is lost, nothing is lost; When health is lost, something is lost; When 

character is lost, everything is lost”. 

(Billy Graham) 

 

“I offer you peace, I offer you love, I offer you friendship.  

I see your beauty, I hear your need, I feel your feeling.  

My wisdom flows from, the highest source.  

I salute that source in you 

Let us work together, for unity and peace”. 

(Mahatma Gandhi) 
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 Bapak dan Ibu tersayang, motivator terbesar dalam hidupku 

yang tak pernah jenuh mendoakan dan menyayangiku. 

 Suamiku tercinta, yang selalu setia menemaniku dalam 

kesusahan dan selalu memberi dukungan 

 Putraku tersayang yang selalu menghiburku 

 Sahabat seperjuangan di FPIPS UNNES dan semua teman-

teman yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu, for 

you all I miss you forever 

 Anak didikku di MA Infarul Ghoy Semarang 
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ABSTRAK 

 

Sari, Putri R. 2015. “Implementasi Pendidikan Bela Negara Dalam Membentuk 

Kecerdasan Sosial di SMK Penerbangan Kartika Aqasa Bhakti Semarang”. 

Tesis. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Program 

Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Prof. Dr. 

Suyahmo, M.Si., Pembimbing II: Prof. Dr. Rusdarti, M.Si 

 

Kata kunci: Bela Negara, Behavioristik, Kecerdasan Sosial, Kedisiplinan 

 

 Kecerdasan sosial merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan 

kepribadian peserta didik sebagai bekal menuju kedewasaan dan melalui 

pendidikan bela negara kecerdasan sosial siswa dibentuk. Tujuan penelitian ini 

adalah menganalisis implementasi pendidikan bela negara dalam membentuk 

kecerdasan sosial siswa. Penelitian didalamnya yaitu: (1) mengetahui dan 

menganalisis implementasi pendidikan bela negara; (2) mengetahui dan 

menganalisis upaya membentuk kecerdasan sosial siswa dalam pelaksanaan 

pendidikan bela negara; (3) mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi 

dan solusi yang dilakukan sekolah dalam pelaksanaan pendidikan bela negara 

dalam upaya membentuk kecerdasan sosial siswa. Implementasi pendidikan bela 

negara yang dianalisis terdiri dari kegiatan pendidikan calon siswa, kegiatan 

pembaretan, pencerahan, kegiatan kenaikan pangkat, kegiatan pendidikan pra OJT 

dan berbagai kegiatan di sekolah. 

 Pendekatan yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan 

dokumentasi. Sumber data diperoleh dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah 

bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, instruktur, guru BK, 

guru PKn, dan siswa. Teknik keabsahan data untuk menjamin adanya kredibilitas 

data dilakukan dengan cara triangulasi sumber yaitu membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan dengan waktu dan alat yang berbeda untuk 

memperoleh keabsahan data dari informan yang lain. Sedangkan metode analisis 

data yang digunakan adalah deskriptif analisis. 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

implementasi pendidikan bela negara diterapkan ke dalam intra kurikuler, ekstra 

kurikuler dan kultur sekolah. Semangat jiwa korsa dalam pendidikan bela negara 

yang diterapkan untuk membentuk kecerdasan sosial siswa memunculkan fanatik 

dalam memahami kebersamaan. Perkelahian, dan saling meremehkan kelompok 

lain dalam hubungan sosial masih terjadi. Hal ini dapat mengurangi nilai 

kecerdasan sosial. Kendala yang dihadapi sekolah dalam menerapkan pendidikan 

bela negara untuk membentuk kecerdasan sosial siswa adalah kurangnya 

komunikasi dan perhatian orangtua serta karakter siswa yang dipengaruhi oleh 

lingkungan sebelumnya. Selain itu, kurangnya kemampuan guru untuk menjadi 

instruktur menjadi hambatan dalam menjalankan kegiatan di sekolah. Pendidikan 

bela negara yang dilakukan secara terintegrasi dalam setiap kegiatan di sekolah 

juga telah menjadi rutinitas dan ciri khas sekolah tersebut. 
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ABSTRACT 

 

Sari, Putri. R. 2015. “Implementation of civil defense education in shaping social 

intelligence in vocational high schools flying Kartika Aqasa Bhakti 

Semarang”. Thesis. Department of Social Education. Graduate Program 

State University of Semarang. Supervisor I: Prof. Dr. Suyahmo, M.Si., 

Supervisor II: Prof. Dr. Rusdarti, M.Si 

 

Keyword: Civil Defence Education, Behavioristik, Social Intelligence, Discipline 

 

 Social Intelligence is very important in the formation of the personality of 

students as a preparation towards maturity and with civil defence education, social 

intelligence of students can be formed. The purpose of this research was to 

analyze implementation of civil defence education in shaping social intelligence. 

The main purpose namely: (1) to describe and analyze the implementation of the 

state defense education; (2) to describe and analyze effort to form social 

intelligence of students in the implementation of civil defense education; (3) to 

describe and analyze existing barriers and solutions are school doing in the 

implementation of civil defence education in shaping social intelligence of 

students. Civil defense education analyzed consisted educational activities for 

prospective students, inauguration beret, enlightenment, inauguration 

advancement, education before on the job training, and various other activities at 

school. 

 The approach taken is descriptive qualitative research. Data was collected 

by observation, deep interview, and documentation. Sources of data obtained from 

the principal, vice principal areas of curriculum, vice principal of student field, 

instructor, conseling teachers, civic education teachers, and students. Technique 

authenticity of data to ensure the credibility of data is done by triangulation, that 

is comparing and checking the degree of confidence with time and different tools 

to obtain the validity of data from other informants. While the method of data 

analysis used is descriptive analysis. 

 Based on the results of research and discussion, it can be concluded that 

implementation of civil defence education implemented into intra-curricular, 

extra-curricular and school culture. The spirit in the education corps spirit of civil 

defence education has been applied to form the social intelligence of students, has 

grown fanatic in understanding togetherness. Still any fights and mutual 

underestimate other groups. This may reduce the value of social intelligence. 

Constraints faced by the school in implementing the civil defence education to 

form the students social intelligence is lack of communication and attention of the 

parents and the students character is influenced by the previous environment. 

Furthermore, the lack of ability of teachers to become instructors an obstacle in 

running activities at school. Civil defence education which is integrated in every 

activity in school has become a routine and typical of schools. 
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PRAKATA 

 

 Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan 

rahmat-Nya. Berkat karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tesis yang 

berjudul “Implementasi Pendidikan Bela Negara Dalam Membentuk Kecerdasan 

Sosial di SMK Penerbangan Kartika Aqasa Bhakti Semarang”. Tesis ini disusun 

sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Magister Pendidikan pada Program 

Studi Pendidikan IPS Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. 

 Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi memunculkan situasi 

masyarakat yang semakin kompleks, lengkap dengan berbagai masalah sosial 

yang ada. Perbedaan kepentingan dalam masyarakat memunculkan 

persaingan yang begitu tajam antar individu satu dengan yang lain. Masing – 

masing manusia bertindak menurut kehendak dan kepentingannya demi 

mencapai kepuasan yang akan didapatnya. Keadaan ini tentu mengubah pola 

hidup dan gaya hidup seseorang, sehingga membawa mereka pada sikap yang 

apatis dan antisosial. Belakangan ini, begitu banyak sosok manusia Indonesia 

yang tampil penuh pamrih, tidak tulus ikhlas (tidak sincere), tidak sungguh – 

sungguh, senang yang semu, senang yang basa – basi, semakin lekat dengan 

budaya Asal Bapak Senang (ABS), tampil sebagai yes man, dan sifat buruk 

lainnya (Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Jurnal 

Sekretariat Negara RI, Nomor 15 Tahun 2010). Berbagai hal tersebut jelas 

tampak dalam masa kini telah terbentuk manusia – manusia yang gemar 

“bertopeng”, senang bersilat lidah dan tidak dapat dipegang janjinya. Hal 

tersebut telah menular, tidak pandang masyarakat kelas atas, pemerintahan, 

pengusaha, maupun rakyat biasa. Manusia yang seperti ini dapat disamakan 

dengan manusia yang tidak lagi memiliki jati diri. Sosok manusia yang tidak 

berkarakter.  
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 Berbagai hal tersebut, dihubungkan dengan konsep Negara bangsa 

(nation state) dan pembangunan karakter bangsa (nation and character 

building), Indonesia berada pada tahap kehilangan jati dirinya sebagai bentuk 

adanya degradasi moral. Billy Graham (1918) dalam Soedarsono (2008:2) 

menegaskan bahwa:”When wealth is lost, nothing is lost (ketika kekayaan 

hilang sebenarnya tidak ada yang hilang). When health is lost, something is 

lost (ketika kesehatan hilang ada sesuatu yang hilang). When character is 

lost, everything is lost (ketika karakter hilang semuanya hilang)”. Hal itu 

menunjukkan betapa pentingnya membangun karakter dan jati diri sebagai 

bentuk integritas bangsa yang berjiwa Pancasila. Mengingat kehidupan 

masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia saat ini telah diwarnai oleh kondisi 

yang terbilang parah, munculnya fenomena low trust society dan 

kecenderungan perilaku self – destruction memunculkan hubungan yang tidak 

sehat dalam bersosialisasi dan bermasyarakat. Antar anak bangsa saling 

mencurigai, antar kelompok masyarakat saling bermusuhan, antar lembaga 

negara saling menjatuhkan menunjukkan suasana yang tidak sehat dalam 

menjalin hubungan sosial. (www.setneg.go.id diunduh tanggal 8 Maret 2015)  

 The founding father India, Mahatma Gandhi menegaskan mengenai 

“tujuh dosa yang mematikan” (The seven deadly sins). Pertama, semakin 

merebaknya nilai – nilai dan perilaku kekayaan tanpa bekerja (wealth without 

work). Kedua, kesenangan tanpa hati nurani (pleasure without conscience). 

Ketiga, pengetahuan tanpa karakter (knowledge without character). Keempat, 

bisnis tanpa moralitas (commerse/business without morality/ethic). Kelima, 

http://www.setneg.go.id/


3 
 

ilmu pengetahuan tanpa kemauan (science without humanity). Keenam, 

agama tanpa pengorbanan (religion without sacrifice) dan ketujuh, politik 

tanpa prinsip (politics without principle) (Soedarsono, 2009).  

 Pencapaian pengetahuan yang tidak disertai penghargaan kepada 

kemanusiaan, menjadi arena penyalahgunaan kekuasaan. Banyaknya sekolah 

dan tempat pendidikan tidak senantiasa menjamin meningkatnya karakter, 

sebagai akibat munculnya materialistis. Maraknya korupsi menunjukkan 

kesejahteraan yang didapat dari jalan pintas. Kekayaan tanpa usaha menjadi 

jalan pintas dan tercepat untuk meperoleh kesejahteraan. Dihubungkan 

dengan gagasan Mahatma Gandhi, keadaan tersebut menjadi indikator bahwa 

Indonesia telah masuk dalam The seven deadly sins. Kemerosotan moral dan 

lunturnya nilai-nilai Pancasila memunculkan hubungan sosial masyarakat 

yang cenderung apatis. Jika keadaan ini berlanjut pada tahap mendalam 

memunculkan sikap anarkisme dalam masyarakat. Lingkungan masyarakat 

dan keluarga yang demikian tentu memiliki indikasi lahirnya generasi muda 

yang kehilangan jati diri bangsanya. Karena, tidak ada lagi keadaan yang 

mengajarkan nilai – nilai Pancasila dan membentuknya menjadi manusia 

yang berjiwa Pancasila seperti tujuan pendidikan nasional dalam UU No.20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”. 
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 Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana terdapat 

17.508 pulau dari pulau besar ataupun pulau – pulau kecil, 1.128 suku bangsa 

dan 748 bahasa daerah (Data Badan Pusat Statistik, 2011). Dengan 

keberagaman yang sangat fantastis tersebut, tentunya muncul beragam 

perbedaan dalam segala aspek, cara berpikir, dan cara pandang. Rasa toleransi 

yang tinggi dan rasa saling memiliki merupakan kunci dasar untuk dapat 

hidup berdampingan dalam satu negara yang utuh. Rusaknya hubungan yang 

harmonis telah memunculkan berbagai permasalahan di negara ini. Perang 

antar suku dan kelompok masayarakat masih sering terjadi, bahkan dalam 

kancah pemerintahan para pemimpin negara yang diberi mandat untuk 

menjadi perpanjangan lidah rakyat, melakukan hal yang anarkis dalam 

perhelatan adu pendapat. Tentunya, sikap yang demikian menjadi tidak pantas 

dilakukan oleh para pemimpin negara yang seharusnya bersatu untuk 

memajukan dan membangun bangsa ini dalam kenyataannya menjadi saling 

menjatuhkan dan menaruh benci satu sama lain. Bahkan akhir – akhir ini 

media massa memberitakan berbagai kasus kejahatan yang berasal dari dunia 

pendidikan. Pemerkosaan, pembunuhan, bahkan penganiayaan, dan gejala 

terbaru kini munculnya bullying dan pelecehan seksual. Fakta ini diperjelas 

dengan data yang dimiliki “Bidang Data Informasi dan Pengaduan KPAI” 

yang menunjukkan bahwasannya sepanjang tahun 2013 ada 502 aduan anak 

berhadapan dengan hukum (ABH) untuk kasus kekerasan. Sebanyak 187 

pengaduan dilakukan secara langsung, 40 melalui surat, 34 melalui telepon 

dan 241 pengaduan via surat elektronik. Sejak Januari hingga Mei 2014, 
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pengaduan mengenai kekerasan seksual anak mencapai lebih dari 400 aduan 

(www.kpai.go.id).  

 Sungguh hal ini sangat ironis, ditengah usaha pemerintah sedang gencar 

menerapkan pendidikan karakter untuk meningkatkan kemampuan afektif. 

Tetapi kenyataannya berbagai masalah banyak muncul dari pendidikan, 

siswa, guru dan sekolah. Sungguh keadaan yang sangat memprihatinkan, 

kerusakan moral dan akhlak di semua lapisan masyarakat. Dari fenomena 

masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan generasi muda, 

nampak bahwa sudah tidak ada lagi rasa saling memiliki, rasa saling 

menyayangi, rasa bahwa kita ini saudara, yang tumbuh dan dibesarkan dalam 

negara yang sama, yang diperoleh lewat perjuangan panjang dan pengorbanan 

para pahlawan. Pada prosiding kongres pancasila VI tahun 2014 yang 

diterbitkan oleh Pusat Studi Pancasila UGM dan Universitas Pattimura 

Ambon menjelaskan bahwa munculnya fenomena rusaknya mental bangsa 

akan semakin dipercepat, ketika semua orang bukan hanya acuh terhadap 

orang lain tetapi sudah acuh terhadap negaranya sendiri. Sebagai contoh, 

ketika orang menarik diri dari masyarakat dan tidak mau peduli dengan 

lingkungannya, misalkan kegiatan kerja bakti membersihkan selokan, Karang 

Taruna, musyawarah dan lain sebagainya. Semakin lama sikap ini dipupuk 

maka akan tumbuh sikap acuh terhadap lingkungan, dan warga negara yang 

demikian ikut andil dalam menghancurkan negaranya sendiri. Jika sikap ini 

semakin meluas ke masyarakat yang lain, dan menular pada anak cucu 

mereka, sungguh itu merupakan ancaman bagi persatuan dan kesatuan yang 

http://www.kpai.go.id/
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nantinya akan mengganggu ketahanan nasional suatu bangsa. Apa sebenarnya 

dampak dari sikap apatis itu sendiri? Secara individu jelas akan memunculkan 

gangguan psikologis lainnya misalnya terbentuknya pribadi yang tertutup, 

negative thinking, sulit menerima pendapat orang lain, dan sikap – sikap yang 

demikian ini tentunya berlainan dengan pembentukan kecerdasan sosial 

seseorang.  

 Para pendiri bangsa ini telah mewanti – wanti, akan pentingnya 

persatuan dan kesatuan antar warga negara, dan itu pula yang ditegaskan 

dalam “Sumpah Pemuda”, yang berbunyi :”Kami putra dan putri Indonesia 

mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan 

putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra 

dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”. Cita – 

cita nasional yang demikian, akan terwujud dan terealisasi, jika terdapat 

berbagai potensi dan partisipasi dari seluruh aspek kehidupan sehingga dapat 

terjamin kelangsungan, keselamatan dan keutuhan bangsa dan negara 

Indonesia. Sutarman (2011) dalam artikel yang berjudul “persepsi pengertian 

pembelaan negara berdasarkan UUD 1945 (Amandeman)” mengungkapkan 

bahwa, keselamatan bangsa dan negara adalah suatu kondisi yang harus 

terwujud dan tidak dapat ditawar apabila bangsa dan negara itu ingin bertahan 

hidup, dan masalah keselamatan erat sekali dengan keamanan dan untuk 

mewujudkan keamanan suatu negara diperlukan potensi dan kesadaran 

tentang bela negara. Berdasarkan definisi tersebut, jelas tergambar 

bahwasannya ketahanan nasional suatu negara dapat terwujud jika terjadi 
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keselamatan negara, di mana keselamatan bangsa dan negara ini tergantung 

kesadaran bela negara dan kecintaan warga negaranya terhadap tanah air. 

 Di negara Indonesia keikutsertaan warga negara dalam hal pembelaan 

negara dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang 

pertahanan negara pasal 9 ayat (2) yang menjelaskan bahwa, keikutsertaan 

warga negara dalam upaya bela Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) 

diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar 

kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan 

pengabdian sesuai dengan profesi. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami 

bahwa pembelaan negara dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat, 

tanpa diskriminatif. Dalam lingkup pendidikan atau sekolah pembelaan 

negara dapat terintegrasikan dalam pendidikan kewarganegaraan, dan di 

masyarakat dapat berbentuk pelatihan militer atau pengabdian sesuai dengan 

profesi masing – masing. Dapat disimpulkan bahwasannya pembelaan negara 

bukan hanya diidentikkan dengan angkat senjata atau diperuntukkan dalam 

situasi perang, tetapi pembelaan negara dapat dilakukan dalam bentuk apapun 

yang berkontribusi terhadap pembangunan dan keutuhan negara. 

 Tilman Grammes dalam jurnalnya yang berjudul Nationalism, 

Patriotism, Citizenship and Beyond mengungkapkan mengenai pendidikan 

patriotik atau staatserziehung yang dipandang sebagai bentuk kebangkitan 

pendidikan karakter, di mana dalam sejarah dunia manusia tidak lagi 

berpandangan Eurocentric. Takahiro Kondo (Nagoya) and Xiaoyan Wu 

(Japan Society for Promotion of Science) menyatakan bahwa patriotism 
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merupakan tujuan pendidikan di sekolah Cina dan Jepang (Tilman Grammes, 

2011, Volume 10 Number 1).  

 Pendidikan terutama sekolah, merupakan area yang penting untuk 

mengajarkan nasionalisme dan rasa cinta terhadap negaranya. Dalam 

konsepnya, nasionalisme dapat diajarkan terintegrasi dalam pembelajaran 

pendidikan kewarganegaraan, dalam bentuk ekstrakurikuler, maupun dalam 

bentuk pendidikan bela negara dengan sistem pembiasaan di sekolah. 

Westheimer (2009) menggambarkan bahwa,  

ketika seseorang masuk ke sebuah sekolah, maka ia akan tahu bahwa ia 

berada di negara totaliter atau demokrasi, karena disana terdapat siswa 

yang menyanyikan lagu kebangsaan yang mungkin terdengar seperti 

bunyi sorak hip hip hore di gedung aula atau gedung pertemuan 

sekolah, adanya bendera atau simbol kebanggaan nasional yang berada 

di depan atau di tengah sekolah dan siswa yang mengheningkan cipta 

untuk mengenang para tentara atau pahlawan yang telah tewas dalam 

pertempuran. 

  

 Dalam pembentukan karakter moral dan jiwa generasi muda yang 

berkepribadian Pancasila, dapat dilakukan dengan berbagai cara, dalam 

pendidikan ataupun dalam masyarakat, baik secara formal, informal ataupun 

non formal. Namun, dilihat dari segi tujuan pendidikan, sekolah merupakan 

tempat yang paling ideal bagi pembentukan sikap dan kepribadian seseorang.  

 Di sekolah, siswa bukan hanya dibelajarkan untuk memiliki 

kemampuan kognitif, tetapi lebih penting memberikan bekal kepada siswa 

untuk menjadi pribadi yang baik dalam menjalani kehidupannya, mengingat 

bahwa dalam hidup kita tidak dapat hidup sendiri. Anak nantinya juga akan 

tumbuh dan berkembang, berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat 
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yang lain, bertemu dengan individu yang lain dengan karakter dan pemikiran 

yang berbeda serta berbagai kepentingan yang berbeda  beda.  

 Tentunya, dari berbagai perbedaan itu seringkali muncul masalah – 

masalah sosial dan sebagai aktor yang masuk di dalamnya anak harus mampu 

menghadapinya sebagai bentuk dari proses kehidupan. Sekolah sebagai 

pembentuk kepribadian anak, harus mampu mendidik siswanya menjadi 

manusia yang cakap dalam masyarakat, cakap dalam hubungan interpersonal, 

memiliki partisipasi sosial, menjadi warga negara yang baik dan menjunjung 

tinggi nilai kesatuan dan persatuan bangsa. Di sekolah, nilai - nilai untuk 

membentuk sikap tersebut ditanamkan melalui pendidikan kewarganegaraan 

dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Namun, ada juga sekolah yang 

menanamkan sikap – sikap tersebut melalui pendidikan bela negara dan 

pembiasaan, untuk meningkatkan sikap nasionalisme dan rasa saling 

memiliki dan menyayangi satu sama lain. L.Stoddard mengungkapkan 

“Nasionalisme akan muncul jika ada kepercayaan yang dimiliki sebagian 

besar individu untuk menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki 

secara bersama dalam suatu bangsa dan negara” (Yewangoe, 2001:10).  

 Oetama (2004:388) menyatakan “bela negara merupakan kesadaran 

tentang hak dan kewajiban warga negara, bukan saja ditekankan tetapi 

dibangun di atas keyakinan akan kekuatan sendiri, keyakinan akan 

kemenangan dan tidak kenal menyerah. Keamanan negara dan bela negara 

disandarkan kepada kerakyatan, kesemestaan, kewilayahan”. Dalam 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah, tentunya tidak terlepas dari kebijakan 
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pemerintah. Berkaitan dengan pendidikan bela negara, ada beberapa regulasi 

yang diundangkan sebagai dasar hukum pelaksanaan pendidikan bela negara 

di tanah air, yaitu : 

1. Undang – Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat (3) yang menyatakan 

bahwa “warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela 

negara”.  

2. Undang  Undang Dasar tahun 1945 ayat 1 dan 2 

3. Undang – Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia 

pasal 6b yang menyatakan bahwa, “Setiap warga negara wajib ikut serta 

dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. 

4. Undang – Undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, 

pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa,”Setiap warga negara berhak dan 

wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam 

penyelenggaraan pertahanan negara”. 

5. Undang – Undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, 

pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa, keikutsertaan warga negara 

dalam upaya bela negara dimaksud ayat (1) diselenggarakan melalui : 

Pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian 

sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan pengabdian sesuai 

dengan profesi. 

6. Konsep Pendidikan Bela Negara 

 Konsep pendidikan bela negara menurut Jakoeb Oetama (2004: 388), 

bela negara dipahami baik secara fisik ataupun non fisik. Bela negara fisik 
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adalah bagi warga negara yang langsung maju perang dengan memanggul 

senjata, sedangkan bela negara non fisik adalah bela negara yang dilakukan 

oleh warga negara yang tidak langsung maju perang dengan angkat senjata, 

tetapi dilaksanakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan dan pengabdian 

sesuai dengan profesinya masing – masing. Beberapa contoh bentuk bela 

negara non fisik adalah : 

a. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, taat, patuh terhadap 

peraturan perundangan dan demokratis 

b. Menanamkan kecintaan terhadap tanah air, melalui pengabdian yang tulus 

kepada masyarakat 

c. Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara 

d. Sadar membayar pajak untuk kepentingan bangsa dan negara  

 Implementasinya, pendidikan bela negara diharapkan mampu ikut serta 

dalam menjaga ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Generasi muda sebagai pembangun bangsa harus mampu 

mencintai dan saling memiliki agar eksistensi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dapat tetap survive dalam kapasitasnya sebagai negara yang 

berdaulat. Chaidir Basrie (1998) merumuskan empat prinsip dasar bagi 

penyelenggaraan pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, yaitu: 

a. Bahwa bangsa Indonesia berhak dan wajib membela dan mempertahankan 

kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah 
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diperjuangkan, yang meliputi segenap rakyat Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia. 

b. Bahwa upaya pertahanan keamanan negara yang merupakan tanggung 

jawab dan kehormatan setiap warga negara harus dilakukan berdasarkan 

asas keyakinan akan kewenangan dan tidak kenal menyerah, serta tidak 

mengandalkan pada bantuan atau perlindungan kekuatan asing. 

c. Bahwa bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta pada 

kemerdekaan dan kedaulatannya 

d. Bahwa bangsa Indonesia menentang segala macam penjajahan dalam 

berbagai bentuk dan penampilannya, dan menganut politik luar negeri 

yang bebas aktif. 

  Berdasarkan latar belakang seperti yang diuraikan di atas, maka 

menarik untuk dilakukan penelitian mengenai pendidikan bela negara, 

khususnya mengenai bagaimana implementasinya dalam membentuk 

kecerdasan sosial siswa. Sekolah yang diteliti adalah SMK Penerbangan 

Kartika Aqasa Bhakti Semarang, dari pengamatan sementara penulis di SMK 

tersebut ternyata masih terjadi pelanggaran disiplin dan tata tertib sekolah, 

baik masalah yang ringan sampai yang dianggap berat misalnya : (1) 

pelanggaran disiplin dalam berpakaian seragam ; (2) masalah kehadiran atau 

membolos ; (3) kedisiplinan waktu. Berikut rekapitulasi data pelanggaran 

siswa yang terjadi dari bulan Juli 2014 sampai dengan Juli 2015: 
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Tabel 1.1. Rekapitulasi Data Pelanggaran Siswa tahun ajaran 2014 - 2015 

 

No 
Jenis Pelanggaran Jumlah 

1. Terlambat 3 kali Bab A, poin 3 25 

2. Tidak hadir tanpa keterangan  Bab A, poin 10 16 

3.  Meninggalkan jam pelajaran Bab A, poin 12 8 

4. 
Mengenakan seragam sekolah tidak 

sesuai dengan ketentuan sekolah 
Bab B, poin 1 12 

5. Merokok dan minum minuman keras Bab E, poin 4 2 

6. 
Terlibat Perkelahian di dalam/di luar 

sekolah 
Bab G, poin 3 3 

7. 
Pemalsuan surat ijin dan tanda tangan 

orangtua 
Bab C, poin 1 2 

8. 
Memalsukan kartu dan 

menggelapkan uang SPP 
Bab C, poin 2 1 

 

  Sebagai Sekolah Menengah Kejuruan, SMK Penerbangan Kartika 

Aqasa Bhakti mengadakan on the job training atau praktik kerja industri pada 

akhir semester untuk kelas XI dan awal semester untuk kelas XII. Praktik 

kerja industri dilaksanakan tiga bulan lamanya, dan berada jauh dari orangtua 

karena mayoritas praktik kerja industri dilaksanakan di luar kota, selain itu 

mereka harus dapat menyesuaikan diri dengan senior maupun dengan rekan 

OJT dari daerah lain. Kemampuan siswa untuk dapat membawa diri dan 

memiliki kesadaran sosial terhadap saudara sebangsa dari lain daerah dengan 

karakter dan budaya yang berbeda sangat diperlukan. Namun dari 

pengamatan sementara penulis keadaan yang demikian memicu masalah 

seperti : (1) perkelahian ; (2) tidak mentaati peraturan di tempat praktik kerja 

industri ; (3) membolos atau mangkir dari tugas yang diembannya ; (4) sikap 

apatis dan acuh tak acuh terhadap orang lain yang memunculkan masalah 

dalam hal koordinasi kerja. Tentunya masalah yang demikian muncul sebagai 

akibat ketidakmampuan siswa dalam membawa diri di dalam situasi dan 
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keadaan sosial. Pada kejadian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya 

terdapat hubungan antara penanaman pendidikan bela negara terhadap 

pembentkan kecerdasan sosial. Jiwa bela negara yang tinggi akan membentuk 

kecerdasan sosial siswa menjadi lebih peka dan memiliki kesadaran sosial 

terhadap lingkungan sekitarnya. Namun kejadian tersebut menunjukkan 

ketidaksesuaian dengan lima elemen kunci kecerdasan sosial menurut Karl 

Albrecht yaitu, kesadaran situasional, kemampuan membawa diri, autensitas, 

kejelasan,dan empati. 

  Dari pengamatan sementara penulis, tergambar keadaan ketika siswa 

mengisi waktu istirahat dengan bercanda ataupun sekadar mengobrol dengan 

teman – temannya sembari menikmati makanan mereka. Namun, ada 

fenomena yang muncul ketika mereka saling memanggil dengan sapaan yang 

bukan merupakan nama sebenarnya. Komunikasi tersebut menjadi tidak sehat 

karena ada unsur saling mengejek dan menjelekkan satu dengan yang lain. 

Menurut KPAI hal tersebut masuk dalam kategori bullying verbal yaitu 

melibatkan bahasa verbal yang bertujuan menyakiti hati seseorang. Sebagai 

contoh adalah mengejek, memberi nama julukan yang tidak pantas, 

memfitnah, pernyataan seksual yang melecehkan, menteror, dan lain 

sebagainya. 

  Melihat kondisi ini menarik untuk diteliti mengenai implementasi 

pendidikan bela negara di sekolah tersebut, dalam hal ini khususnya kami 

tertarik untuk meneliti pelaksanaan pendidikan bela negara dalam membentuk 

kecerdasan sosial siswa. Walaupun pelanggaran dan masalah yang terjadi 
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masih tergolong ringan, namun hal ini tentunya tidak sesuai dengan standar 

nilai kedisiplinan yang menjadi prioritas pendidikan bela negara juga 

berlawanan dengan lima elemen kunci dalam membentuk kecerdasan sosial 

(situational awareness, presense, authenticity, clarity, empathy). 

  Sebagai contoh dalam sistem pendidikan di Indonesia, tujuan 

pendidikan dapat dilihat pada Undang – Undang RI Tahun 2003 Nomor 20 

tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan – peraturan pemerintah 

yang berkaitan dengan undang – undang tersebut. Dalam undang – undang 

Sisdiknas tersebut dinyatakan bahwa, 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.  

   

  Dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa, tidak ada cara lain 

kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan. Berangkat dari pemikiran itu, 

Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) melalui lembaga UNESCO (United 

Nations, Educational, Scientific and Cultural Organiation) mencanangkan 

empat pilar pendidikan baik untuk masa sekarang maupun masa depan, yakni 

: learning to know, learning to do, learning to be dan learning to live 

together, di mana keempat pilar pendidikan tersebut menggabungkan tujuan – 

tujuan IQ, EQ dan SQ.  

  Selain itu, dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan 

cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa yang sejalan dengan visi 
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pendidikan nasional, Kemendiknas mempunyai visi 2025 untuk menghasilkan 

Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Yang 

dimaksud dengan Insan Indonesia Cerdas adalah insan yang cerdas secara 

komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas 

intelektual, dan cerdas kinestetis. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

dalam penelitian ini diambil judul tentang “Implementasi Pendidikan Bela 

Negara Dalam Membentuk Kecerdasan Sosial di SMK Penerbangan Kartika 

Aqasa Bhakti Semarang”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Pendidikan bela negara merupakan sebuah upaya dalam membentuk 

rasa nasionalisme dengan harapan terjaganya ketahanan nasional bangsa 

Indonesia dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana 

implementasi pendidikan bela negara dilandaskan atas dasar pencapaian 

tujuan pendidikan nasional dan membentuk Insan Indonesia Cerdas dan 

Kompetitif (Insan Kamil). Pendidikan bela negara dengan semboyannya 

“Jiwa Korsa” di sekolah diharapkan mampu menjawab tantangan globalisasi 

yang dewasa ini berdampak buruk terhadap kehidupan sosial khususnya pada 

generasi muda, dalam hal ini adalah anak usia sekolah. Perubahan budaya 

yang terjadi pada siswa di antaranya adalah menurunnya sikap disiplin, 

menurunnya sikap simpati dan empati, dan meningkatnya sikap apatis atau 

acuh tak acuh. Perubahan ini bukan hanya terjadi di lingkungan sekolah, 

tetapi makin tampak ketika mereka bertemu dengan orang yang berbeda dari 
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daerah lain ketika melaksanakan praktik kerja industri (Prakerin), di mana 

siswa sering bolos dan tidak memenuhi tanggung jawabnya, ketidaksesuaian 

pendapat yang mengarah pada pertikaian, sikap meremehkan orang lain yang 

belum dikenalnya dan berbagai sikap lain yang mengarah pada menurunnya 

kecerdasan sosial siswa dalam hal pembawaan interpersonal. 

 SMK Penerbangan Kartika Aqasa Bhakti Semarang, sebagai sekolah 

kejuruan yang mempersiapkan anak didiknya menjadi sumber daya yang 

berkualitas, telah melaksanakan pendidikan bela negara secara berkelanjutan 

di sekolah. Pendidikan bela negara dilaksanakan secara periodik pada awal 

semester di kelas X dan ketika mempersiapkan siswa sebelum melakukan 

prakerin. Pembangunan jati diri dan pembentukan karakter pada kegiatan 

pendidikan bela negara di SMK tersebut, memberikan ketertarikan untuk 

perlu kiranya dilakukan penelitian tentang implementasi pendidikan bela 

negara yang dilakukan di sekolah dalam membentuk kecerdasan sosial anak 

didiknya. Melihat berbagai masalah di SMK Penerbangan Kartika Aqasa 

Bhakti Semarang, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Kurang maksimalnya penerapan nilai – nilai bela negara dalam proses 

pendidikan bela negara ditunjukkan dengan kegiatan yang banyak di 

dominasi dengan kegiatan baris berbaris dan upacara rutin 

2. Penerapan pendidikan bela negara secara periodik memunculkan indikasi 

bahwa penanaman nilai – nilai bela negara belum terimplementasikan 

dalam kehidupan sehari – hari, terutama di sekolah 
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3. Kurangnya sikap saling menghargai dan rela berkorban dalam hubungan 

sosial siswa di sekolah 

4. Kurangnya kesadaran siswa untuk menjalankan tata tertib yang ada di 

sekolah, yang dapat dilihat dari masih banyaknya pelanggaran yang ada 

5. Tidak semua guru memiliki kemauan untuk bertindak tegas dan menegur 

siswa yang melakukan pelanggaran 

6. Pembentukan karakter siswa untuk memiliki jiwa korsa, belum terlaksana 

dengan maksimal. 

7. Masih rendahnya kecerdasan sosial siswa, sehingga guru selalu waspada 

akan hal – hal yang tidak diinginkan. Ketika anak didiknya melaksanakan 

prakerin di luar daerah, dan bertemu dengan rekan OJT dari daerah lain 

 

1.3. Cakupan Masalah 

 Dari berbagai masalah yang diuraikan dalam bagian identifikasi 

masalah, dan agar penelitian ini lebih terarah mencapai sasaran yang 

diinginkan. Yang menjadi cakupan masalah dari penelitian ini adalah 

mengenai pembentukan kecerdasan sosial siswa di SMK Penerbangan 

Kartika Aqasa Bhakti Semarang. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan masalah utama sebagai 

berikut : Bagaimanakah implementasi pendidikan bela negara sebagai upaya 

terbentuknya kecerdasan sosial siswa di SMK Penerbangan Kartika Aqasa 
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Bhakti Semarang ? Masalah utama tersebut terurai menjadi beberapa sub 

pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah implementasi pendidikan bela negara di SMK Penerbangan 

Kartika Aqasa Bhakti Semarang ? 

2. Bagaimanakah upaya membentuk kecerdasan sosial siswa dalam 

pelaksanaan pendidikan bela negara di SMK Penerbangan Kartika Aqasa 

Bhakti Semarang? 

3. Apakah kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan sekolah dalam 

pelaksanaan pendidikan bela negara dalam upaya membentuk kecerdasan 

sosial siswa di SMK Penerbangan Kartika Aqasa Bhakti Semaran? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan dan kenyataan yang terjadi, tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut, untuk: 

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi pendidikan bela negara di 

SMK Penerbangan Kartika Aqasa Bhakti Semarang 

2. Mengetahui dan menganalisis upaya membentuk kecerdasan sosial siswa 

dalam pelaksanaan pendidikan bela negara di SMK Penerbangan Kartika 

Aqasa Bhakti Semarang 

3. Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pendidikan bela negara dalam upaya membentuk kecerdasan sosial siswa 

di SMK Penerbangan Kartika Aqasa Bhakti Semarang. 
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4. Mengetahui dan menganalisis solusi yang dilakukan sekolah untuk 

mengatasi kendala dalam pembentukan kecerdasan sosial siswa 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

1.6.1. Manfaat Teoretis 

 Manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yaitu memberi 

kontribusi konseptual terhadap pembentukan kecerdasan sosial dalam 

pendidikan formal khususnya jenjang sekolah menengah. Penelitian yang 

dilakukan tentang upaya membentuk kecerdasan sosial melalui 

implementasi pendidikan bela negara ini, didasari oleh teori behavioristik 

Skinner. 

 

1.6.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Kepala Sekolah 

 Penelitian ini dapat bermanfaat bagi kepala sekolah SMK 

Penerbangan Kartika Aqasa Bhakti khususnya dalam menerapkan 

pendidikan bela negara di lingkungan sekolah sebagai kemajuan 

terlaksananya visi, misi dan tujuan sekolah. 

 

2. Bagi Guru 

 Penelitian ini dapat bermanfaat bagi guru sekolah menegah untuk 

menambah wawasan dan meningkatkan pengeahuan dan ketrampilan 



21 
 

dalam pelaksanaan pendidikan bela negara dalam membentuk kecerdasan 

sosial siswa. 

 

3. Bagi Sekolah 

Sekolah dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan dasar evaluasi 

mengenai pendidikan bela negara yang telah dilaksanakan dan sebagai 

dasar perencanaan program selanjutnya. 
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