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Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia seutuhnya, yang artinya tidak hanya menjadikan pandai 

secara intelektual, tetapi juga mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan. Melalui Pendidikan Nasional diharapkan dapat menumbuhkan dan 

memperdalam rasa cinta tanah air, mempertebal semangat kebangsaan dan rasa 

kesetiakawanan sosial. Usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan seperti yang 

diharapkan, selain dengan memberdayakan semua komponen masyarakat juga 

dapat dilakukan dengan  penyempurnaan kurikulum dan dengan mengefektifkan 

komponen-komponen yang mempengaruhi keberhasilan suatu pendidikan. SMA 

Taruna Nusantara merupakan lembaga pendidikan menengah atas yang telah 

mengembangkan kurikulum untuk mewujudkan visi dan misi yang hendak 

dicapainya. Nasionalisme dan cinta tanah air bangsa Indonesia yang disinyalir 

mulai luntur menjadikan SMA Taruna Nusantara mengembangkan kurikulum 

dengan menambahkan mata pelajaran Pendidikan Bela Negara.   Dalam mata 

pelajaran Pendidikan Bela Negara dimana nilai-nilai cinta tanah air, nasionalisme 

dan patriotisme begitu ditekankan, maka sangat menarik untuk dijadikan 

penelitian, guna mengetahui apakah ada pengaruh hasil belajar pendidikan bela 

negara yang diberikan kepada siswa sebagai kurikulum khusus SMA Taruna 

Nusantara terhadap sikap cinta tanah air pada siswa kelas XI SMA Taruna 

Nusantara tahun pelajaran 2010/2011. 

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 1) 

Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Bela Negara sebagai 

kurikulum khusus di SMA Taruna Nusantara? 2) Adakah pengaruh hasil belajar 

Pendidikan Bela Negara terhadap sikap cinta tanah air pada siswa kelas XI SMA 

Taruna Nusantara pada semester gasal tahun pelajaran 2010/2011? Tujuan 

penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran Pendidikan 

Bela Negara sebagai kurikulum khusus di SMA Taruna Nusantara, 2) untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh hasil belajar Pendidikan Bela Negara terhadap 

sikap cinta tanah air pada siswa kelas XI SMA Taruna Nusantara pada semester 

gasal tahun pelajaran 2010/2011. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Taruna 

Nusantara Tahun Pelajaran 2010/2011 yang berjumlah 306 siswa. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan teknik simple random sampling, karena subyek 

dianggap sama sehingga mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat diambil 

menjadi sampel dengan jumlah 62 siswa. Variabel: 1) hasil belajar Pendidikan 

Bela Negara, dan 2) sikap cinta tanah air. Alat pengumpulan data yang digunakan 
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adalah angket. Data penelitian dianalisis dengan teknik deskriptif persentase dan 

korelasi product moment dengan uji t.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan sikap cinta tanah air siswa 

SMA Taruna Nusantara menunjukkan kategori sangat baik sebanyak 40,32%, 

kategori baik 40,32% dan kategori cukup baik 19,35%. Pengaruh hasil belajar 

Pendidikan Bela Negara terhadap sikap cinta tanah air pada siswa kelas XI SMA 

Taruna Nusantara pada semester gasal tahun pelajaran 2010/2011 terdapat 

pengaruh yang signifikan, dari hasil perhitungan diperoleh t hitung sebesar 6,060 

> t tabel pada dk =(N-2), dan taraf signifikan 5% yaitu sebesar 2,00.  

Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut. 1) bagi Pamong 

Pendidikan Bela Negara, hendaknya dalam proses pembelajaran atau 

menyampaikan materi dapat lebih kreatif dalam memilih metode dengan tujuan 

untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada demi mengoptimalkan hasil yang 

dicapai, yakni mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan mewujudkan visi, misi 

SMA Taruna Nusantara, 2) bagi pemerintah, diharapkan dapat 

mempertimbangkan untuk mengembangkan kurikulum bagi sekolah menengah di 

Indonesia dengan menjadikan mata pelajaran Pendidikan Bela Negara sebagai 

salah satu mata pelajaran dari kurikulum khusus,  mengingat terdapat pengaruh 

yang signifikan antara pengetahuan bela negara terhadap sikap cinta tanah air. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 

bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, 

memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, 

berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan. Melalui pendidikan nasional diharapkan 

dapat meningkatkan mutu pendidikan dan martabat manusia Indonesia, 

sehingga pendidikan nasional dapat menghasilkan manusia yang terdidik, 

beriman, berpengetahuan, berketerampilan, dan memiliki rasa 

tanggungjawab (UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional). 

Melalui Pendidikan Nasional diharapkan dapat menumbuhkan dan 

memperdalam rasa cinta tanah air, mempertebal semangat kebangsaan dan 

rasa kesetiakawanan sosial. Selain itu, juga diharapkan dapat menumbuhkan 

rasa percaya pada diri sendiri serta sikap dan perilaku yang inovatif dan 

kreatif. Sehingga dengan tercapainya tujuan dari Pendidikan Nasional akan 

mampu mewujudkan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya 

sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.  
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Pada masa pembangunan bangsa seperti sekarang ini, fungsi utama 

pendidikan antara lain adalah mencerdaskan bangsa, pengembangan 

kesadaran nasional dan sikap nasionalisme sebagai sumber daya manusia 

dalam proses pembangunan kepribadian nasional serta identitasnya. Oleh 

karena itu, pengembangan kesadaran nasional dan sikap nasionalisme perlu 

ditanamkan dan ditumbuhkan sejak dini kepada seluruh warga negara 

Indonesia. Salah satu sarana untuk pengembangan sikap nasionalisme adalah 

melalui pendidikan. Dengan demikian kegiatan pendidikan nasional perlu 

diorganisasikan dan dikelola sedemikian rupa agar pendidikan nasional 

sebagai suatu organisasi merupakan sarana untuk mewujudkan cita-cita 

nasional bangsa Indonesia (Tilaar, 2000 : 107). 

Dalam upaya mencapai tujuan Pendidikan Nasional tersebut, 

sekolah merupakan wadah atau tempat berlangsungnya secara sadar dan 

terencana sebagai proses pendidikan bagi anak didik. Usaha untuk 

meningkatkan mutu pendidikan seperti yang diharapkan, selain dengan 

memberdayakan semua komponen masyarakat juga dapat dilakukan dengan  

penyempurnaan kurikulum dan dengan mengefektifkan komponen-

komponen yang mempengaruhi keberhasilan suatu pendidikan. 

Penyempurnaan kurikulum dapat dilakukan dengan cara 

menambah atau memberlakukan kurikulum khusus, yaitu kurikulum yang 

diberlakukan di sekolah sesuai dengan visi dan misi sekolah yang 

bersangkutan selain kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah.  
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Berbagai sekolah menengah di Indonesia telah mengembangkan 

kurikulum demi tercapainya visi dan misi dari sekolah, salah satunya adalah 

SMA Taruna Nusantara. SMA Taruna Nusantara merupakan lembaga 

pendidikan menengah atas yang telah mengembangkan kurikulum untuk 

mewujudkan visi dan misi yang hendak dicapai yaitu menyelenggarakan 

pendidikan bagi siswa-siswi yang memiliki potensi tinggi dari seluruh 

penjuru Indonesia, untuk menghasilkan lulusan berkualitas unggul di bidang 

akademik, kepribadian, dan jasmani disertai tumbuh dan berkembangnya 

potensi kepemimpinan yang berwawasan kebangsaan, kejuangan, dan 

kebudayaan serta menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara (buku 

kurikulum khusus SMA Taruna Nusantara, 2009:2). 

Kurikulum yang diterapkan di SMA Taruna Nusantara mengacu 

pada Kurikulum Depdiknas dan Kurikulum khusus SMA Taruna Nusantara. 

Kurikulum umum yang ditetapkan Departemen Pendidikan Nasional yang 

bertujuan untuk mengembangkan kemampuan para siswa terutama di bidang 

akademis, dalam perjalanannya telah dilaksanakan Kurikulum SMA 1984 

dari Tahun Pelajaran 1990/1991 s/d 1993/1994, Kurikulum SMA 1994 

mulai Tahun Pelajaran 1994/1995 hingga Tahun Pelajaran 2003/2004, 

Kurikulum SMA 2004 mulai Tahun Pelajaran 2004/2005 hingga Tahun 

Pelajaran 2005/2006. Saat ini Kurikulum yang diterapkan adalah Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (sumber : http//taruna-nusantara-

mgl.sch.id/id2/). 
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Selain pemberlakuan kurikulum umum, dikembangkan juga 

kurikulum khusus yaitu sebagai ciri khas SMA Taruna Nusantara dengan 

mengacu kepada standar yang ditetapkan Badan Standar Nasional 

Pendidikan yang meliputi : standar isi, standar proses, standar kompetensi 

lulusan, standar sarana prasarana, standar penilaian, dan standar 

pembiayaan. Melalui kurikulum khusus, pengembangan para siswa 

diarahkan pada aspek kepemimpinan, meliputi mental spiritual, mental 

ideologi, mental kejuangan dan pengetahuan dan kemampuan 

kepemimpinan serta penampilan yang mencerminkan individu sebagai 

manusia utama, kesatria utama dan pemimpin utama (buku kurikulum 

khusus SMA Taruna Nusantara, 2009:2). 

Kurikulum khusus SMA Taruna Nusantara mengutamakan tiga 

Wawasan yang digunakan untuk mendidik siswa-siswinya yaitu: 

kebangsaan, kejuangan, serta kebudayaan. Kurikulum Khusus diberikan 

sebagai tambahan dari Kurikulum Umum yang telah ditetapkan oleh 

Depdiknas, yang digunakan untuk meningkatkan 3 Wawasan tersebut, yaitu 

3 Mata Pelajaran : 

1. Kepemimpinan 

2. Kenusantaraan 

3. Bela Negara    

dan 4 mata kegiatan : 

1. Rutin terjadwal 

2. Terprogram 

3. Terproyek 

4. Kreatif Mandiri 

(buku kurikulum khusus SMA Taruna Nusantara, 2009:2). 
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Guna mewujudkan generasi penerus bangsa yang mencintai dan 

bangga akan tanah airnya, maka SMA Taruna Nusantara memberlakukan 

mata pelajaran Pendidikan Bela Negara yang memiliki tujuan kurikulum 

agar siswa memiliki pengertian, pengetahuan, dan pengetahuan dasar bela 

negara serta berkembang kesadaran bela negara yang diharapkan dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam sikap yang berdisiplin tinggi 

berwawasan kebangsaan, kejuangan, dan kebudayaan (http//taruna-

nusantara-mgl.sch.id/id2/). 

Mata pelajaran  Pendidikan Bela Negara ini merupakan upaya 

perwujudan dari hak dan kewajiban dari setiap warga negara untuk ikut serta 

dalam upaya pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan 

yang menjamin hak-hak warga negara untuk hidup setara, adil, aman, damai, 

dan sejahtera. Hak dan kewajiban mengenai bela negara bagi setiap warga 

negara telah diatur dalam Undang-Undang, yaitu di dalam amandemen UUD 

1945, pasal 27 ayat 3, menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan 

wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan pasal 30 ayat 1, bahwa 

tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan 

dan keamanan negara. Selain itu dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang 

Pertahanan Negara dalam pasal 9 ayat 1, bahwa setiap warga negara berhak 

dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam 

penyelenggaraan pertahanan negara. 

Nasionalisme bangsa Indonesia yang sudah ada dan tumbuh sejak 

zaman perjuangan kemerdekaan, saat ini disinyalir mulai luntur dari hati 
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masyarakat Indonesia terutama generasi muda akibat perkembangan jaman. 

Rendahnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air pada generasi muda sering 

kita lihat pada saat melakukan Upacara Bendera, dimana banyak diantara 

siswa sekolah menengah yang tidak khidmat dalam mengikutinya dan tidak 

mau menghormat kepada Bendera Merah Putih saat dikibarkan, banyaknya 

generasi muda yang tidak mengetahui akan lagu-lagu kebangsaan Indonesia 

serta tidak mengenal para Pahlawan Bangsa dan tidak bangga untuk 

menggunakan produksi dalam negeri. Selain itu, kesadaran untuk 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang mulai luntur 

dikalangan generasi muda, seperti penggunaan bahasa asing sebagai bahasa 

sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Hal ini 

menunjukkan kesadaran akan mencintai tanah air yang sangat rendah. 

Pada hakekatnya cinta tanah air dan bangsa adalah kebanggaan 

menjadi salah satu bagian dari tanah air dan bangsanya yang berujung ingin 

berbuat sesuatu yang mengharumkan nama tanah air dan bangsa. Rasa cinta 

tanah air dapat ditanamkan kepada anak sejak usia dini agar rasa terhadap 

cinta tanah air tertananam di hatinya dan dapat menjadi manusia yang dapat 

menghargai serta membela bangsa dan negaranya.  

Pendidikan Bela Negara yang diberikan pada kelas X dan XI, 

diharapkan dapat menjadikan siswa-siswi SMA Taruna Nusantara sadar 

akan bela negara sehingga membentuk sikap cinta tanah air. Kelas XI yang 

sudah 1 tahun belajar Pendidikan Bela Negara diharapkan telah sadar dan 
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tumbuh sikap cinta tanah airnya sehingga dapat diketahui signifikansi dari 

Pendidikan Bela Negara dengan sikap cinta tanah air. 

Dalam mata pelajaran Pendidikan Bela Negara dimana nilai-nilai 

cinta tanah air, nasionalisme dan patriotisme begitu ditekankan, maka sangat 

menarik bagi peneliti untuk mengetahui apakah ada pengaruh hasil belajar 

pendidikan bela negara yang diberikan kepada siswa sebagai kurikulum 

khusus SMA Taruna Nusantara terhadap sikap cinta tanah air pada siswa 

kelas XI SMA Taruna Nusantara tahun pelajaran 2010/2011. 

B. Permasalahan  

Dari uraian latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan  Bela Negara sebagai 

kurikulum khusus di SMA Taruna Nusantara? 

2. Adakah pengaruh hasil belajar Pendidikan Bela Negara terhadap sikap 

cinta tanah air pada siswa kelas XI SMA Taruna Nusantara pada 

semester gasal tahun pelajaran 2010/2011? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  

Berdasarkan pada permasalahan penelitian tersebut, maka tujuan 

yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Bela Negara 

sebagai kurikulum khusus di SMA Taruna Nusantara. 
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2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh hasil belajar Pendidikan Bela 

Negara terhadap sikap cinta tanah air pada siswa kelas XI SMA Taruna 

Nusantara pada semester gasal tahun pelajaran 2010/2011. 

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut. 

1. Secara Teoritis : 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat : 

a. Menambah khasanah wawasan dan pengetahuan mengenai kurikulum dan 

pengembangannya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. 

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan dan mengembangkan 

kurikulum di sekolah. 

c. Menjadi dasar bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dan mendalam 

mengenai permasalahan yang terkait. 

2. Secara Praktis : 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

berbagai pihak, diantaranya : 

a. Bagi Sekolah : 

1) Sebagai bahan informasi tentang hambatan-hambatan pelaksanaan 

mata pelajaran Pendidikan Bela Negara sebagai kurikulum khusus di 

SMA Taruna Nusantara. 

2) Pengembangan jaringan dan kerjasama strategis antara sekolah dan 

pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan sekolah. 
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3) Sebagai bahan masukan dalam menyusun rencana pengembangan 

kurikulum khusus di SMA Taruna Nusantara dalam usaha 

meningkatkan kualitas lulusan. 

4) Sebagai bahan informasi mengenai pengaruh hasil belajar 

Pendidikan Bela Negara terhadap sikap cinta tanah air pada siswa 

SMA Taruna Nusantara. 

b. Bagi Masyarakat 

Sebagai bahan informasi mengenai penerapan dan pelaksanaan mata 

pelajaran Pendidikan Bela Negara yang menjadi salah satu mata 

pelajaran dari kurikulum khusus yang diterapkan di SMA Taruna 

Nusantara. 

c. Bagi Peneliti 

1) Menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti, terutama 

mengenai mata pelajaran Bela Negara sebagai kurikulum khusus di 

SMA Taruna Nusantara. 

2) Menambah pengetahuan bagi peneliti dalam menerapkan teori-teori 

yang didapat selama di bangku kuliah. 

3) Dapat melengkapi sumber bacaan bagi peneliti untuk digunakan 

sebagai bahan penelitian yang lain. 

D. Penegasan Istilah 

Judul dalam penelitian ini adalah Pengaruh Hasil Belajar 

Pendidikan Bela Negara Terhadap Sikap Cinta Tanah Air Pada Siswa Kelas 

XI SMA Taruna Nusantara Magelang Tahun Pelajaran 2010/2011. Untuk 
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menghindari salah penafsiran dan untuk memudahkan pemahaman yang 

sama dalam penelitian ini, maka perlu adanya suatu pembatasan dan 

penegasan istilah dalam proposal skripsi ini. Adapun pembatasan dan 

penegasan istilah tersebut, adalah sebagai berikut. 

1. Hasil Belajar 

Yang dimaksud hasil belajar dalam penelitian ini adalah penilaian 

kognitif siswa dari mata pelajaran Pendidikan Bela Negara yaitu nilai 

raport yang diperoleh siswa kelas XI SMA Taruna Nusantara pada 

semester gasal Tahun Pelajaran 2010/2011.  

2. Pendidikan Bela Negara 

Sedangkan Pendidikan Bela Negara adalah salah satu mata pelajaran 

yang diajarkan di SMA Taruna Nusantara sebagai kurikulum khusus dari 

SMA Taruna Nusantara yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan 

kesadaran siswa akan bela negara sehingga dapat membentuk sikap cinta 

tanah air. 

3. Sikap Cinta Tanah Air  

Yang dimaksud sikap cinta tanah air dalam penelitian ini adalah suatu 

perwujudan sikap dengan perbuatan nyata yang ingin menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 

4.  SMA Taruna Nusantara Magelang 

Yang dimaksud SMA Taruna Nusantara Magelang merupakan salah satu 

lembaga pendidikan menengah yang memberlakukan kurikulum khusus 
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dengan mata pelajaran Pendidikan Bela Negara, dan berlokasi di Jalan 

Raya Purworejo Km 5, Kabupaten Magelang. 

Dengan batasan istilah yang telah penulis paparkan di atas, dengan 

demikian penulis dapat mengemukakan pengertian dari judul Pengaruh Hasil 

Belajar Pendidikan Bela Negara Terhadap Sikap Cinta Tanah Air  Pada 

Siswa Kelas XI SMA Taruna Nusantara Tahun Pelajaran 2010/2011 yakni 

merupakan suatu penelitian untuk mendapatkan informasi atau data tentang 

seberapa besar hubungan pengetahuan dari mata pelajaran Pendidikan Bela 

Negara dalam rangka pembentukan sikap cinta tanah air, yakni suatu 

perwujudan sikap dengan perbuatan nyata yang yang ingin menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek 

perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh 

pembelajar (Anni, 2007:5). Selain pengertian di atas dapat didefinisikan 

mengenai hasil belajar yaitu merupakan kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 

2009:22). 

Robert M. Gagne mengelompokkan kondisi-kondisi belajar (sistem 

lingkungan belajar) sesuai dengan tujuan-tujuan belajar yang ingin dicapai. 

Gagne mengemukakan delapan macam, yang kemudian disederhanakan 

menjadi lima macam kemampuan manusia yang merupakan hasil belajar 

sehingga, pada gilirannya, membutuhkan sekian macam kondisi belajar (atau 

sistem lingkungan belajar) untuk pencapaiannya. Kelima macam 

kemampuan hasil belajar tersebut adalah: 

1. Keterampilan intelektual (yang merupakan hasil belajar terpenting dari 

sistem lingkungan skolastik). 

2. Strategi kognitif, mengatur “cara belajar” dan berfikir seseorang di 

dalam arti seluas-luasnya, termasuk kemampuan memecahkan masalah. 

3. Informasi verbal, pengetahuan dalam arti informasi dan fakta. 

Kemampuan ini umumnya dikenal dan tidak jarang. 

4. Keterampilan motorik yang diperoleh di sekolah, antara lain 

keterampilan menulis, mengetik, menggunakan jangka, dan sebagainya. 

5. Sikap dan nilai, berhubungan dengan arah serta intensitas emosional 

yang dimiliki seseorang, sebagaimana dapat disimpulkan dari 

12 
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kecenderungannya bertingkah-laku terhadap orang, barang, atau kejadian 

(Hasibuan dan Moedjiono, 2008:5). 

Sistem pendidikan nasional mengenai rumusan tujuan pendidikan 

baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi 

hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya 

menjadi tiga ranah yaitu ranah kognitif, ranah afektif, serta ranah 

psikomotoris. 

Ranah kognitif yang berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek, yakni : pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah afektif berkenaan dengan 

sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni : penerimaan, jawaban atau reaksi, 

penilaian, organisasi dan internalisasi. Ranah psikomotorik berkenaan 

dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak (Sudjana, 

2009:22). 

Di antara ketiga ranah tersebut, ranah kognitiflah yang paling banyak 

dinilai oleh para guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan siswa 

dalam menguasai isi bahan pengajaran (Sudjana, 2009:23).Klasifikasi hasil 

belajar menurut Benyamin Bloom inilah yang digunakan oleh sekolah/ guru 

untuk menilai atau mengetahui kemampuan siswa dalam menguasai suatu 

mata pelajaran sebagai hasil belajarnya.  

B. Kurikulum  

1. Pengertian Kurikulum 

Kurikulum berasal dari bahasa latin yakni “Curriculae” yang 

berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Dalam dunia 
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pendidikan kurikulum berarti jangka waktu pendidikan yang harus 

ditempuh oleh siswa dengan tujuan untuk memperoleh ijazah. Dimana 

ijazah merupakan suatu bukti bahwa seorang siswa telah menempuh 

kurikulum yang berupa rencana pembelajaran. Dengan kata lain 

kurikulum dapat diartikan sebagai jembatan penting untuk mencapai titik 

akhir dari suatu perjalanan yang ditandai dengan diperolehnya suatu 

ijazah tertentu (Hamalik, 2007:16). 

Kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang berisikan 

berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, 

direncanakan dan dirancangkan secara sistematis atas dasar norma-

norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran 

bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan 

pendidikan (Dakir, 2004:3). 

Berbagai tafsiran mengenai pengertian dari kurikulum telah 

dirumuskan, menurut Oemar Hamalik dalam bukunya yang berjudul 

Kurikulum dan Pembelajaran dijelaskan berbagai tafsiran dari kurikulum 

seperti berikut ini : 

a. Kurikulum memuat isi dan materi pelajaran 

Kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus 

ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah 

pengetahuan. Pengetahuan siswa disusun dari berbagai mata 

pelajaran yang disampaikan kepada siswa dengan harapan bahwa 
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dengan memperoleh berbagai mata pelajaran maka pengetahuan 

siswa akan bertambah.  

b. Kurikulum sebagai rencana pembelajaran 

Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan 

untuk membelajarkan siswa. Dengan adanya suatu program maka 

siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga terjadi 

perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa, sesuai dengan 

tujuan pendidikan dan pembelajaran. 

c. Kurikulum sebagai pengalaman belajar 

Pengertian kurikulum sebagai pengalaman belajar lebih 

menekankan bahwa kurikulum merupakan serangkaian pengalaman 

belajar. Bahwa kegiatan-kegiatan dalam suatu kurikulum tidak 

terbatas dalam ruang kelas saja, melainkan mencakup juga kegiatan 

kegiatan di luar kelas. Dengan kata lain semua kegiatan yang 

memberikan pengalaman belajar/pendidikan bagi siswa pada 

hakikatnya adalah kurikulum.  

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu (UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional). Dari pengertian tersebut kita dapat membuat suatu pengertian 

bahwa tujuan pendidikan, isi, bahan, metode dan evaluasi hasil belajar 

dirancang menjadi suatu program kegiatan yang berupa kurikulum.  
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2. Landasan Pengembangan Kurikulum  

Untuk dapat mengikuti dan mengimbangi perkembangan zaman 

yang terjadi dewasa ini maka dunia pendidikan di Indonesia perlu 

diadakan perkembangan maupun perbaikan, salah satu caranya dengan 

diadakannya pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum 

disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan 

memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya 

dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan 

jenjang masing-masing satuan pendidikan (UU No. 20 tahun 2003 Bab 

X, Pasal 36).  

Sekolah menengah dapat menjabarkan dan menambah mata 

pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas sekolah 

menengah yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang 

berlaku secara nasional (Husain, 1995:45). 

Pada dasarnya semua kegiatan maupun bidang di Indonesia harus 

berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk 

di dalamnya kegiatan di dalam bidang pendidikan. Berdasarkan 

ketentuan tersebut, maka pengembangan kurikulum haruslah 

berlandaskan pada faktor-faktor sebagai berikut. 

a. Tujuan filsafat dan pendidikan nasional yang dijadikan sebagai dasar 

untuk merumuskan tujuan institusional yang pada gilirannya menjadi 

landasan dalam merumuskan tujuan kurikulum suatu satuan 

pendidikan. 

b. Sosial budaya dan agama yang berlaku dalam masyarakat kita. 
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c. Perkembangan peserta didik, yang menunjuk pada karakteristik 

perkembangan peserta didik.  

d. Keadaan lingkungan, yang dalam arti luas meliputi lingkungan 

manusiawi (interpersonal), lingkungan kebudayaan termasuk iptek 

(kultural), dan lingkungan hidup (bioekologi), serta lingkungan alam 

(geoekologis). 

e. Kebutuhan pembangunan, yang mencakup kebutuhan pembangunan 

di bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, hukum, hankam, dan 

sebagainya. 

f. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan 

sistem nilai dan kemanusiawian serta budaya bangsa. 

(Hamalik, 2007:19).  

 

Kurikulum sebagai program pendidikan yang direncanakan dan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, mempunyai 

peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan dan 

pembelajaran. Kurikulum yang telah disusun pemerintah, kemudian oleh 

guru dijabarkan secara tertulis menjadi kegiatan belajar dan 

pembelajaran. Kurikulum yang digunakan sekarang di SMA Taruna 

Nusantara adalah mengacu pada kurikulum tahun 2006 yaitu Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) serta disempurnakan dengan 

kurikulum khusus SMA Taruna Nusantara yang bertujuan untuk 

mencapai tujuan dari pendidikan di SMA Taruna Nusantara. 

Komponen-komponen yang ada di dalam kurikulum dapat 

disebutkan sebagai berikut. 1) tujuan kurikulum, 2) materi kurikulum, 3) 

metode, 4) organisasi kurikulum, 5) evaluasi. Komponen-komponen 

tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama 

menjadi dasar utama dalam upaya mengembangkan sistem pembelajaran 

(Hamalik, 2007:24). 
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C. Bela Negara 

Dalam mencapai tujuan nasionalnya, suatu negara akan selalu 

menghadapi berbagai rintangan baik yang datang dari dalam dan luar negeri, 

bersifat langsung maupun tidak langsung. Semua rintangan yang ada harus 

dihadapi oleh seluruh rakyatnya tanpa terkecuali sesuai dengan kemampuan 

dan profesinya masing-masing.  

Sebagai bangsa yang besar dan kuat negara Indonesia harus mampu 

untuk mempertahankan eksistensinya baik dalam bidang politik, pendidikan, 

ekonomi, sosial budaya maupun kedaulatannya. Dalam hal mempertahankan 

kedaulatan diperlukan adanya kerjasama yang baik antara warga negara dan 

pemerintah melalui pertahanan negara. Jika antara warga negara dan 

pemerintah saling menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik, maka 

eksistensi kedaulatan negara akan tetap terjaga, serta kasus Sipadan dan 

Ligitan tidak akan terulang kembali. 

1. Pengertian dan Makna Bela Negara 

Upaya bela negara dapat dilakukan oleh seluruh rakyat melalui 

pengabdian sesuai dengan profesinya yang pada hakikatnya kegiatan 

pembelaan negara merupakan usaha dari warga negara untuk 

mewujudkan ketahanan nasional (Winarno, 2010:182).  

Di dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 

1 ayat 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pertahanan negara 

adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap 
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bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan 

negara. Kegiatan pertahanan negara dapat dilaksananakan oleh semua 

warga negara Indonesia tanpa terkecuali melalui upaya bela negara.  

Bela negara sering kali dikaitkan dengan militer atau militerisme, 

yang menggambarkan bahwa seolah-olah tanggung jawab untuk 

membela negara hanya tertetak di tumpuan Tentara Nasional Indonesia. 

Padahal bela negara merupakan tanggung jawab dari semua warga 

negara. Untuk memperjelas mengenai pengertian dan tanggung jawab 

dari bela negara maka akan dijelaskan mengenai pengertian bela negara 

dari berbagai sumber berikut ini :  

a. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai 

oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam 

menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara ( UU No.3 tahun 

2002 tentang Pertahanan Negara). 

b. Bela negara atau pembelaan negara adalah tekad, sikap dan tindakan 

warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang 

dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup 

berbangsa dan bernegara (Kaelan, Zubaidi ,2007:120). 

c. Bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk 

mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman, baik dari 

luar maupun dalam negeri (Winarno, 2010:182). 

d. Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang 

teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh 

kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara 

Indonesia, serta berkeyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai 

Ideologi Negara dan kerelaan berkorban guna meniadakan setiap 

ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam neger, yang 

membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan 

persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional serta 

nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (Darmadi, 2010:67). 

 

Dari pengertian di atas, upaya bela negara atau pembelaan negara 

sangat erat sekali kaitannya dengan kenyakinan dari setiap warga negara 
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akan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan konstitusi negara dan 

sebagai wujud pengamalan dari hal tersebut. Pengamalan tersebut juga 

tidak bisa lepas kaitannya antara kecintaan akan tanah airnya yang 

ditunjukkan dalam hal pembelaan negara. 

Berbagai wujud dari usaha bela negara atau pembelaan negara 

adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi 

mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan 

kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara dan yurisdiksi 

nasional serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. 

Keutuhan dan kedaulatan NKRI harus tetap terjaga meskipun 

sering dihantam arus globalisasi dimana tantangan dan hambatan bangsa 

Indonesia semakin berat dalam menjaga eksistensinya. Berbagai 

tantangan dan hambatan tersebut  datang dari dalam maupun luar negeri 

dapat mengganggu stabilitas nasional bangsa Indonesia. Berbagai 

tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia yang berasal dari dalam 

maupun luar negari diantaranya masuknya ideologi barat yang dapat 

merusak idiologi Pancasila, tantangan dari dalam negeri misalnya terjadi 

disintegrasi bangsa yang diakibatkan adanya krisis kepercayaan kepada 

para pemimpin bangsa, menurunnya mentalitas dan moralitas bangsa 

serta maraknya budaya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di semua 

kalangan masyarakat bangsa Indonesia. 
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2. Asas Demokrasi Pembelaan Negara 

Aturan maupun dasar hukum yang jelas mengenai hak dan 

kewajiban dari setiap warga negara untuk ikut serta dalam hal pembelaan 

negara atau bela negara telah tertuang jelas dalam berbagai peraturan, 

baik itu Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang. Berbagai 

peraturan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Di dalam amandemen UUD 1945 pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa 

setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya 

pembelaan negara.  

b. Pasal 30 UUD 1945 pasal 1 dan 2 secara lengkap sebagai berikut.  

1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha 

pertahanan dan keamanan negara. 

2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui 

sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara 

Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 

c. Selain itu dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 

dalam pasal 9 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak 

dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan 

dalam penyelenggaraan pertahanan negara. 

d. Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 

2, yaitu Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan 

bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada 
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kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta kenyakinan pada 

kekuatan sendiri. 

e. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 

pasal 68 menjelaskan bahwa setiap warga negara ikut serta dalam 

upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Berbagai undang-undang yang merupakan pelaksanaan dari pasal 

30 UUD 1945 mengenai Pertahanan dan Keamanan Negara sebagai 

berikut. 

1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, dalam pasal 30 ayat 4. Polri sebagai alat negara 

yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan bertugas 

melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan 

hukum (Sunarso, 2006:110). 

2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, 

dalam pasal 9 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak 

dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan 

dalam penyelenggaraan pertahanan negara. 

3) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional 

Indonesia, pasal 30 ayat 3. TNI terdiri atas Angkatan Darat, 

Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas 

mempertahankan dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara 

(Sunarso dkk, 2006:110). 



23 

 

 

Sesuai dengan amandemen UUD 1945 pasal 27 ayat 3 

menjelaskan bahwa usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban 

setiap warga negara. Hal ini menunjukkan adanya asas demokrasi dalam 

pembelaan negara yang mencakup dua arti. Pertama, bahwa setiap warga 

negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan 

negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 

dan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, bahwa setiap warga 

negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara, sesuai 

dengan kemampuan dan profesinya masing-masing (Sukaya dkk, 

2002:10). 

Dari uraian di atas membuktikan bahwa upaya bela negara tidak 

hanya dilakukan dalam bentuk fisik (perlawanan bersenjata), akan tetapi 

dilakukan melalui non-fisik (hukum, pendidikan, diplomasi) serta dapat 

dilakukan dengan bekerja dengan baik dan tulus demi kemajuan bangsa, 

turut serta dalam mengharumkan nama bangsa, maupun bangga untuk 

menjadi Indonesia dengan menggunakan produksi dalam negeri. 

3. Pembelajaran Pendidikan Bela Negara 

Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan 

pembelajaran (Hamalik, 2007:57). Menurut Undang-Undang No. 20 

tahun 2003  ( UU Sisdiknas) pembelajaran diartikan sebagai proses 
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interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar.  

Sedangkan Pendidikan Bela Negara yang terkait dalam 

kurikulum khusus SMA Taruna Nusantara diartikan sebagai pendidikan 

dasar-dasar bela negara. Dengan muatan materi yang disajikan berupa 

materi-materi esensial dan materi-materi dasar, yang mampu 

menumbuhkan nilai-nilai kesadran bela negara pada siswa baik secara 

kelompok maupun secara perseorangan (kurikulum khusus SMA Taruna 

Nusantara, 2009:8).  

Pengertian lain dari Pendidikan Bela Negara adalah pendidikan 

dasar bela negara guna menumbuhkan kecintaan pada tanah air, 

kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan kesaktian 

Pancasila sebagai Ideologi negara, kerelaan berkorban untuk negara serta 

memberikan kemampuan awal bela negara (Darmadi, 2010:67). 

Jadi dapat disimpulkan pembelajaran Pendidikan Bela Negara 

adalah suatu proses interaksi yang terjadi antara peserta didik dengan 

pendidik dalam aktivitas belajar mengajar yang mengkaji materi dasar-

dasar bela negara dengan tujuan menumbuhkan kesadaran bela negara 

kepada peserta didik atau siswa SMA Taruna Nusantara. 

4. Tujuan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara 

Tujuan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara tidak dapat lepas 

dari tujuan pendidikan nasional, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 

20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa: 
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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 bertanggungjawab (pasal 3 UU No. 

20 tahun 2003). 

 

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara ditujukan untuk 

melaksanakan upaya dari pertahanan dan keamanan negara 

(Hankamneg), bahwa salah satu bentuk keikutsertaan rakyat dalam 

upaya Hankamneg yaitu dengan mengikuti Pendidikan Pendahuluan 

Bela Negara (PPBN) yang tidak dapat terpisahkan dari Sistem 

Pendidikan Nasional. Dengan dilaksanakannya Pendidikan Pendahuluan 

Bela Negara di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah 

akan dihasilkan warga negara yang cinta tanah air, rela berkorban demi 

bangsa dan negara, yakin akan kesaktian Pancasila dan UUD 1945 serta 

mempunyai kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara 

yang bertanggungjawab.  

Diselenggarakannya Pendidikan Pendahuluan Bela Negara ini 

tidak lepas dari tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk menghadapi era 

globalisasi yang dapat mengancam eksistensi dan integritas bangsa 

Indonesia, yaitu dengan mendapatkan Pendidikan Pendahuluan Bela 

Negara manusia Indonesia diharapkan akan dapat menjadi manusia yang 

berkualaitas, yakni manusia yang mampu menghadapi tantangan-

tantangan di masa depan yang dapat menjamin tetap tegaknya identitas 

dan integritas bangsa (Subagyo dkk, 2004:38). 
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Penyelenggaraan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara tidak saja 

ditujukan untuk menghasilkan kualitas manusia Indonesia yang dapat 

mengembangkan kemampuan dan kesediaan untuk mempertahankan dan 

membela bangsa, negara dan tanah air, tetapi juga memberikan bekal 

sebagai warga negara Indonesia yang baik, terutama dalam 

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bangsa dan negara 

serta membangkitkan kehidupan bangsa dan negara serta 

membangkitkan motivasi dan dedikasi berupa rasa turut memiliki, rasa 

ikut tanggungjawab serta turut berpartisipasi dalam pembangunan 

nasional guna mewujudkan suatu masyarakat yang tata tentrem 

kertaraharja (Subagyo dkk, 2004:39).  

Pada hakikatnya Pendidikan Pendahuluan Bela Negara bertujuan 

untuk menumbuhkan : 

a. Kecintaan kepada tanah air 

b. Kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia 

c. Keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara 

d. Kerelaan berkorban untuk negara 

e. Memiliki kemampuan awal bela negara (Subagyo dkk, 2004:41). 

 

Selain tujuan diatas, diharapkan dengan adanya Pendidikan 

Pendahuluan Bela Negara warga negara Indonesia memiliki kemampuan 

sebagai berikut. 

1) Memiliki kemampuan awal bela negara : 

Secara psikis (mental) : 

Memiliki sifat-sifat : disiplin, ulet, kerja keras, taati peraturan 

perundang-undangan, tahan uji dan pantang menyerah untuk 

mencapai tujuan nasional. 

Secara fisik (jasmaniah) : 

Kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani untuk mendukung 

kemampuan awal bela negara. 
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2) Memiliki kerelaan berkorban untuk negara dan bangsa, dalam 

perwujudannya sebagai berikut. 

Rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan harta benda untuk 

kepentingan umum, sehingga siap mengorbankan jiwa raga bagi 

kepentingan bangsa dan negara 

(Sobana, 1996:16). 

 

Secara khusus sasaran yang hendak dicapai dari Pendidikan 

Pendahuluan Bela Negara adalah membentuk generasi penerus bangsa 

atau peserta didik agar sadar akan perannya sebagai tunas bangsa dan 

kader bangsa dimasa mendatang, mengenal dan mencintai tanah air, rela 

memberikan kehormatan martabat bangsa dan negara, memiliki watak 

dan sikap kejuangan dan kesatria (Subagyo, 2004:41). 

Tujuan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara dapat di bedakan 

menjadi 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, seperti yang telah 

dijelaskan oleh Darmadi (2010) adalah sebagai berikut. 

a) Tujuan umum adalah mewujudkan warga negara Indonesia yang 

memiliki tekad, sikap, dan tindakan yang teratur, menyeluruh, 

terpadu dan berlanjut guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar 

maupun dari dalam negeri yang membahayakan Kemerdekaan dan 

Kedaulatan Negara, kesatuan dan Persatuan Bangsa, keutuhan 

wilayah dan yurisdiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 

1945. 

b) Tujuan khusus ditujukan melalui gerakan Pramuka yang mana 

bertujuan agar para pelatih dan Pembina Pramuka dapat 

meningkatkan upaya pembinaan secara lebih efektif dan efisien 

dengan sasaran yang lebih konkrit demi terciptanya generasi muda 

yang sehat, cerdas dan berkarakter (Darmadi, 2010:147). 

 

5. Implementasi Bela Negara 

Memasuki era globalisasi seperti sekarang ini implementasi bela 

negara tidak dilakukan dengan mempersenjatai seluruh rakyat secara 

fisik untuk mengadakan perlawanan fisik melainkan merupakan 
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keikutsertaan warga negara melalui bidang profesinya masing-masing. 

Dengan kata lain implementasi bela negara dapat dilakukan dalam 

kehidupan sehari-hari melalui bidang profesi atau pekerjaan masing-

masing. 

Upaya dari bela negara yang merupakan hak dan kewajiban 

setiap warganegara, dapat diimplementasikan dalam berbagai 

lingkungan di masyarakat, seperti telah dijelaskan oleh Subagyo dkk, 

dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan  berikut. 

a. Lingkungan Pendidikan (pendidikan formal) 

Implementasi upaya bela negara dalam lingkungan pendidikan 

formal dilakukan melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara, 

yang bertujuan mempersenjatai warga negara secara psikis/mental 

dengan ideologi Pancasila, kecintaan pada tanah air, kerelaan 

berkorban untuk bangsa, negara serta kesadaran akan hak dan 

kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggungjawab. 

b. Lingkungan pekerjaan (pendidikan nonformal) 

Sasaran utamanya adalah membentuk karyawan yang selalu 

mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, memiliki motivasi 

kerja yang tinggi, memiliki disiplin dan produktivitas yang tinggi 

pula sesuai profesinya masing-masing. 

c. Lingkungan pemukiman (pendidikan informal) 

Sasaran yang ingin dicapai adalah membentuk masyarakat yang 

dapat memahami nilai-nilai perjuangan bangsa. Mencintai tanah air 

dan rela berkorban serta mempunyai kemampuan awal bela negara, 

memiliki persatuan dan kesatuan bangsa yang diwujudkan dalam 

kehidupan secara gotong-royong, sehat, bersih, tertib dan aman, 

pelestarian lingkungan disetiap pemukiman (Subagyo dkk, 2004:41). 

 

Konsep mengenai bela negara dapat diuraikan menjadi dua yaitu 

secara fisik dan non fisik, maka keikutsertaan warga negara dalam upaya 

bela negarapun dapat dilakukan dengan dua cara yaitu bela negara secara 

fisik dan bela negara secara nonfisik.  
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Bela negara secara fisik sesuai dengan UU No. 3 tahun 2002 

tentang Pertahanan Negara dapat dilaksanakan oleh seluruh warga 

negara dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan 

mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran yang diselenggarakan melalui 

program Rakyat Terlatih (Ratih). Program Rakyat terlatih dapat diikuti 

oleh seluruh warga negara dalam berbagai lingkungan, seperti 

lingkungan kampus dan masyarakat. Berbagai unsur dari dari rakyat 

terlatih adalah, Resimen Mahasiswa (Menwa), Perlawanan Rakyat 

(Wanra), Pertahanan Sipil (Hansip), Mitra Babinsa dan Organisasi 

Kemasyarakatan Pemuda. 

Dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 

keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat dilakukan 

secara non fisik, yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan dan 

pengabdian sesuai dengan profesi. Keikutsertaan dalam bela negara 

dapat dilakukan dengan cara : 

1) Meningkatkan kesadran berbangsa dan bernegara, dengan 

menghayati arti demokrasi, menghargai perbedaan pendapat, dan 

tidak memaksakan kehendak. 

2) Menanamkan kecintaan pada tanah air. 

3) Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan 

berkarya nyata (bukan retorika). 

4) Meningkatkan kepatuhan dan kesadaran terhadap hukum/undang-

undang dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

5) Pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat 

menangkal pengaruh budaya asing. 

(Winarno, 2010:186). 
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D. Sikap 

1. Pengertian Sikap 

Pengertian maupun pandangan mengenai sikap telah banyak 

dijelaskan dan dirumuskan oleh para ahli. Seperti berikut ini merupakan 

garis besar dan pandangan-pandangan sikap yang telah disusun oleh 

pengamat Eiser : 1986 (Sobur, 2003:356) : 

a. Sikap merupakan pengalaman subjektif. 

b. Sikap adalah pengalaman suatu objek atau persoalan. Tetapi tidak 

semua pengalaman memenuhi syarat untuk disebut sebagai suatu 

sikap. Sikap bukan sekedar suasana hati atau reaksi afektif yang 

disebabkan oleh stimulus dari luar. 

c. Sikap ialah pengalaman suatu masalah atau objek dari sisi dimensi 

penilaian. 

d. Sikap melibatkan pertimbangan yang bersifat menilai. 

e. Sikap bisa diungkapkan melalui bahasa. Sikap dapat diungkapkan 

sampai batas-batas tertentu dalam kata-kata, namun konsep sikap 

akan sangat miskin jika diterapkan pada spesies yang tidak berbicara. 

Bahasa sehari-hari penuh dengan kata-kata yang mengandung unsure 

penilaian (Osgood, Suci dan Tannenbaum, 1957 dalam Sobur, 

2003:356). 

f. Ungkapan sikap pada dasarnya bisa dipahami. 

g. Sikap dikomunikasikan kepada orang lain. Sikap tidak hanya bisa 

dipahami, tetapi juga diungkapkan sedemikian rupa sehingga bisa 
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ditangkap dan dimengerti oleh orang lain. Mengungkapkan sikap 

adalah tindakan sosial yang berlandaskan asumsi bahwa ada 

pendengar yang bisa memahami. 

h. Sikap setiap orang bisa sama dan bisa tidak sama. Rumusan ini 

bergantung pada ide bahwa sikap dapat diungkapkan dengan bahasa 

dan bahwa sikap berkaitan dengan dunia luar. 

i. Sejumlah orang yang mempunyai sikap berbeda pada suatu objek 

dan akan berbeda pula dalam pendapat masing-masing mengenai 

apakah yang benar atau salah mengenai objek itu. 

j. Sikap jelas berhubungan dengan perilaku sosial. 

Pengertian sikap dapat diterjemahkan sebagai kesediaan bereaksi 

terhadap sesuatu hal. Serta pengertian lain dari sikap menurut Bimo 

Walgito adalah merupakan organisasi pendapat, keyakinan seseorang 

mengenai objek atau situasi yang relative ajeg, yang disertai adanya 

perasaan tertentu, dan memberikan dasar kepada orang tersebut untuk 

membuat respons atau berperilaku dalam cara tertentu yang dipilihnya 

(Walgito, 2003:110). 

Selain pengertian mengenai pandangan dan batasan sikap seperti 

yang telah diuraikan di atas, Berkowitz menemukan lebih dari tiga puluh 

definisi sikap (Berkowitz, dalam Azwar, 1995, dalam Sobur, 2003:357) 

dan mengelompokkan definisi sikap kedalam tiga kerangka pemikiran 

sebagai berikut. 
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1) Kerangka pemikiran ini diwakili oleh para ahli psikologi, seperti 

Louis Thurstone (1928), Rensis Likert (1932), dan Charles Osgood. 

Menurut mereka sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi 

perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan 

mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak 

mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada objek tersebut. 

2) Kerangka pemikiran yang kedua diwakili oleh para ahli, seperti 

Chave (1928), Bogardus (1931), La Pierre (1934), Mead (1934), dan 

Allport (1935). Menurut kelompok ini sikap merupakan semacam 

kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara 

tertentu. Kesiapan yang dimaksudkan merupakan kecenderungan 

potensial untuk bereaksi dengan cara-cara tertentu apabila individu 

dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respons. 

La Pierre (dalam Azwar, 1995, dalam Sobur, 2003:358) 

mendefinisikan sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau 

kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam 

situasi sosial, atau secara sederhana sikap adalah respons terhadap 

stimuli sosial yang dikondisikan.  

3) Kerangka pemikiran yang ketiga merupakan kelompok yang 

berorientasi pada skema triadic (triadic scheme). Menurut kerangka 

pemikiran ini, suatu sikap merupakan konstelasi komponen-

komponen kognitif, afektif dan konatif (perilaku/tindakan) yang 
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saling berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku 

terhadap suatu objek. 

Dari berbagai definisi yang telah diuraiakn di atas, dapat 

disimpulkan beberapa hal tentang sikap, seperti dibawah ini ( Sobur, 

2003:361):  

a) Sikap adalah kecenderungan untuk bertindak, berfikir, berpersepsi 

dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap 

bukanlah perilaku tetapi lebih merupakan kecenderungan untuk 

berperilaku dengan cara tertentu terhadap objek sikap.  

b) Sikap bukanlah sekedar rekaman masa lampau, namun juga 

menentukan apakah seseorang harus setuju atau tidak setuju terhadap 

sesuatu, mementukan apa yang disukai, diharapkan dan diinginkan 

serta menyampingkan apa yang tidak diinginkan dan apa yang harus 

dihindari. 

c) Sikap relative lebih menetap. 

d) Sikap mengandung aspek evaluative, artinya mengandung nilai 

menyenangkan atau tidak menyenangkan. 

e) Sikap timbul dari pengalaman, tidak dibawa sejak lahir, tetapi 

merupakan hasil belajar. 

f) Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. 

g) Sikap tidak berarti sendiri, melainkan senantiasa mengandung relasi 

tertentu terhadap suatu objek. Dengan kata lain sikap itu terbentuk 

dan dapat dipelajari. 

 

2. Faktor-faktor Pembentuk Sikap 

Pada dasarnya sikap tidak bisa dilihat secara langsung. Guna 

mengetahui sikap seseorang terhadap objek tertentu, kita harus 

melihatnya melalui komponen sikap, yaitu pengetahuan (kognitif), 

perasaan (afektif), dan perilakunya (konatif). Komponen-komponen 

inilah yang membentuk struktur sikap. Oleh karena itu pembentukan 

sikap tidak akan terjadi dengan sendirinya atau dengan sembarangan saja 

(Gerungan, 2009:166). 
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Pembentukan sikap senantiasa berlangsung dalam interaksi 

manusia dan berkaitan dengan objek tertentu. Interaksi sosial di dalam 

kelompok maupun di luar kelompok inilah yang dapat mengubah atau 

membentuk sikap yang baru, karena sikap tidak dibawa sejak dilahirkan, 

tetapi dibentuk sepanjang perkembangan individu yang bersangkutan 

(Walgito, 2003:115). 

Secara garis besar faktor pembentukan atau perubahan sikap 

ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor individu (intern) dan faktor dari 

luar (ekstern). Faktor individu berkaitan dengan apa yang ada dalam diri 

seseorang untuk menanggapi pengaruh dari luar serta menentukan 

apakah pengaruh tersebut dapat diterima atau tidak (Walgito, 2003:117). 

Faktor dari luar berkaitan dengan pembentukan atau pengubahan 

sikap merupakan stimulus yang berasal dari luar diri individu dan dapat 

terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dalam 

arti ada hubungan atau interaksi yang terjadi antara individu dengan 

individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan 

kelompok. Secara tidak langsung dapat terjadi melalui komunikasi, 

misalkan melalui media massa baik cetak amupun elektronik (Walgito, 

2003:118). 

Selain faktor di atas, ada beberapa teori yang dikemukakan oleh 

para ahli yaitu : Rosenberg dan Festinger, dimana Rosenberg 

mengungkapkan adanya hubungan yang konsisten antara komponen 

afektif dan komponen kognitif, yang berarti apabila seseorang 
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mempunyai sikap yang positif terhadap sesuatu objek, maka indeks 

kognitifnya juga akan tinggi, demikian sebaliknya apabila seseorang 

mempunyai sikap yang negatif terhadap sesuatu objek, maka indeks 

kognitifnya juga akan rendah (Walgito, 2003:119). Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa pengetahuan yang baik atau tinggi seseorang 

terhadap suatu hal akan memberikan sikap yang positif seseorang 

terhadap hal tesebut.  

Pendapat Rosenberg yang lain yaitu jika kita ingin mengubah 

sikap seseorang maka hal pertama yang kita lakukan adalah mengubah 

komponen kognitifnya (pengetahuan) sehingga komponen afektifnya 

akan berubah, yang pada akhirnya akan berubah pula sikapnya (Walgito, 

2003:119). 

Pendapat Festinger mengenai pembentukan atau pengubahan 

sikap terjadi kemiripan dengan pendapat Rosenberg yang ke dua, yaitu 

menurut Festinger pembentukan dan pengubahan sikap dapat dilakukan 

melalui komponen kognitif, yaitu dengan memberikan pengetahuan, 

pendapat, sikap atau hal-hal lain, sehingga dengan materi tersebut akan 

berubahlah komponen kognitifnya, dan ini akan mengubah komponen 

afektifnya sehingga sikap akan berubah (Walgito, 2003:121). 

Seperti yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa sikap dapat dibentuk atau diubah dengan 

penguatan komponen kognitif (pengetahuan), serta terdapat hubungan 
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antara pengetahuan yang dimiliki seseorang dengan sikap orang tersebut 

terhadap suatu objek. 

E. Cinta Tanah Air 

1. Pengertian Cinta Tanah Air 

Pada hakekatnya cinta tanah air dan bangsa adalah kebanggaan 

menjadi salah satu bagian dari tanah air dan bangsanya yang berujung 

ingin berbuat sesuatu yang mengharumkan nama tanah air dan bangsa.  

Rasa cinta tanah air atau nasionalisme dapat diartikan sebagai 

rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati dan 

loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal 

yang tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan 

melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan 

negaranya, mencintai adat atau budaya yang ada dinegaranya dengan 

melestarikannya dan melestarikan alam dan lingkungan 

(file:///C:/Users/USER/Documents/Downloads/meningkatkan-rasa-

cintatanah-air.html).  

Adapun pengertian lain dari cinta tanah air adalah : merupakan 

cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan 

fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. (Kemendiknas : 

2010).  

Cinta tanah air dapat diartikan sebagai mengenal dan mencintai 

wilayah Nasionalnya sehingga selalu waspada dan siap membela Tanah 

file:///C:/Users/USER/Documents/Downloads/meningkatkan-rasa-cinta-tanah-air.html
file:///C:/Users/USER/Documents/Downloads/meningkatkan-rasa-cinta-tanah-air.html
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Air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, 

dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa 

dan negara oleh siapapun dan dari manapun dengan menanamkan dan 

menumbuhkan kecintaan kepada tanah air (Darmadi, 2010:148). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab 

bangsa merupakan tanggungjawab bersama, artinya seluruh komponen 

bangsa mempunyai kewajiban untuk menempatkan persatuan Indonesia, 

kepentingan dan keselamatan bangsa diatas kepentingan pribadi atau 

golongan. Demikian pula dengan sikap rela berkorban untuk 

kepentingan negara dan bangsa perlu terus dikembangkan sehingga 

perasaan cinta tanah air dan bangsa dapat begitu meresap dan berakar 

dalam sanubari setiap insane Indonesia, sehingga setiap warga negara 

akan rela berkorban untuk mempertahankan tanah air dan bangsa 

Indonesia. 

2. Nasionalisme 

Arus globalisasi merupakan salah satu tantangan eksternal, yang 

harus  dihadapi oleh bangsa Indonesia, selain tantangan eksternal kita 

juga harus memperhatikan aspek internal mengenai cita-cita persatuan 

bangsa yang harus diperjuangkan dan dikembangkan secara terus-

menerus. Demi mewujudkan integritas bangsa diperlukan adanya 

nasionalisme bagi seluruh masyarakat Indonesia.  

Nasionalisme berasal dari bahasa asing “ nation ” yang berarti 

lahir atau kelahiran, yang kemudian tumbuh dan berkembang menjadi 
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bangsa. Mengenai nasionalisme ini, terdapat beberapa pengertian yang 

dikemukakan oleh para ahli. Menurut Sartono Kartodirdjo (1972), 

nasionalisme selalu mengandung aspek kognitif yang menunjukkan 

adanya pengetahuan atau pengertian akan situasi atau fenomena sosial, 

politik, budaya bangsanya, serta mengandung aspek goal yang 

menunjukkan keadaan, cita-cita yang dianggap berharga oleh para 

pelakunya dan oleh karenanya harus dipertahankan untuk diwujudkan 

(Ngabiyanto dkk, 2006;6).  

Menurut Ensiklopedi Indonesia (1992 : 233) menyatakan bahwa 

nasionalisme adalah sikap politik dan sosial dari kelompok yang 

mempunyai kesamaan budaya dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan 

tujuan, dengan demikian merasakan kesetiaan mendalam kelompok itu. 

Pengertian lain dari Hans Kohn yang menyatakan bahwa nasionalisme 

merupakan suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan yang 

tertinggi harus diserahkan pada negara kebangsaan (Hans Kohn dalam 

Sastroatmodjo, 1994).  

Hayes (Taniredja, 2010:75) membedakan empat arti 

nasionalisme yaitu: 

a. Sebagai suatu proses sejarah aktual, yaitu proses sejarah 

pembentukan nasionalitas sebagai unit-unit politik, pembentukan 

suku dan imperium kelembagaan negara nasional modern. 

b. Sebagai suatu teori, prinsip atau implikasi ideal dalam proses sejarah 

aktual. 

c. Nasionalisme menaruh kepedulian terhadap kegiatan-kegiatan 

politik. 

d. Sebagai suatu sentimen, yaitu menunjukan keadaan pikiran diantara 

satu nasionalisme. 
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Selain pengertian di atas, ada beberapa tokoh yang juga 

mengemukakan mengenai pengertian nasionalisme, yaitu : 

1) Ernest Renan, nasionalisme adalah kehendak untuk bersatu dan 

bernegara. 

2) Otto Bauar, nasionalisme adalah suatu persatuan perangai atau 

karakter yang timbul karena perasaan senasib.  

3) L. Stoddard, nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang dimiliki 

oleh sebagian besar individu dimana mereka menyatakan rasa 

kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam 

suatu bangsa. 

4) Louis Sneyder, nasionalisme adalah hasil perpaduan faktor-faktor 

politik, ekonomi, sosial, dan intelektual (Taniredja, 2010:75). 

 

Pengertian lain dari nasionalisme menurut tokoh-tokoh Indonesia 

adalah : 

a) Nazaruddin Sjamsuddin, nasionalisme adalah suatu konsep yang 

berpendapat bahwa kesetiaan individu diserahkan sepenuhnya 

kepada negara. 

b) Bung Karno, bahwa nasionalisme itu suati itikad, suatu keinsyafan 

rakyat, bahwa rakyat itu adalah satu golongan, satu bangsa. 

c) Bung Hatta, menitikberatkan pada bangsa yang ditentukan oleh 

sebuah keinsyafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun menjadi 

satu, yaitu keinsyafan yang terbit karena percaya atas persamaan 

nasib dan tujuan (Effendy, 2009). 

 

Dengan demikian pengertian nasionalisme dapat disimpulkan 

bahwa nasionalisme adalah suatu paham kebangsaan yang 

mempersatukan rakyat dan bercita-cita mendirikan, mempertahankan, 

dan mengisi dan berdaulat penuh, serta berusaha memperjuangkan 

kepentingan-kepentingan nasional. 

Adanya arus globalisasi yang dapat menyebabkan krisis identitas 

nasionalisme di negara kita, maka perlu mewujudkan identitas nasional 

dan nasionalisme yang harus ditanamkan pada seluruh warga negara 

Indonesia, terutama generasi muda sebagai aset pembangunan bangsa. 
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Agar bangsa Indonesia tetap menjadi bangsanya sendiri di tengah 

derasnya arus globalisasi. 

F. Sikap Cinta Tanah Air 

Cinta tanah air merupakan suatu kebanggaan dan kesadaran akan 

berbangsa dan bernegara yang selalu menunjuk pada keinginan untuk 

berbuat sesuatu demi kepentingan bangsa dan negaranya. Sedangkan sikap 

menurut Bimo Walgito merupakan organisasi pendapat, keyakinan 

seseorang mengenai objek atau situasi yang relative ajeg, yang disertai 

adanya perasaan tertentu, dan memberikan dasar kepada orang tersebut 

untuk membuat respons atau berperilaku dalam cara tertentu yang dipilihnya 

(Walgito, 2003:110).  

Sikap cinta tanah air dapat diartikan sebagai suatu perwujudan sikap 

dengan perbuatan nyata yang ingin menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, 

ekonomi, dan politik bangsa..  

Sikap cinta tanah air dapat ditunjukkan dalam kehiupan sehari-hari 

baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat dengan 

berbagai cara, diantaranya :1) mengenal dan memahami wilayah nusantara, 

2) memelihara, melestarikan, dan mencintai lingkungannya, dan 3) menjaga 

nama baik dan mengharumkan negara di mata dunia (Darmadi, 2010:149). 

Menurut Departemen Pertahanan Republik Indonesia indikator dari 

sikap cinta tanah air dari bela negara dan kewarganegaraan adalah sebagai 

berikut. 
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1. Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. 

2. Jiwa dan raganya sebagai bangsa Indonesia. 

3. Memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. 

4. Menjaga nama baik bangsa dan negara. 

5. Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. 

6. Merasa bangga sebagai sebagai orang yang bertanah air Indonesia. 

7. Bersedia membela tanah air untuk kejayaan bangsa. 

8. Peduli terhadap rusaknya hutan atau lingkungan di tanah air. 

9. Bersedia memelihara lingkungan dan melindungi flora dan fauna 

Indonesia. 

10. Dapat menyimpan rahasia negara. 

11. Mau hidup dimanapun di wilayah negara Indonesia. (Departemen 

Pertahanan RI:2006). 

 

Berbagai indikator dari sikap cinta tanah air seperti di atas dapat 

dilakukan dalam berbagai lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, 

maupun lingkungan masyarakat. Sikap cinta tanah air senantiasa harus kita 

bina demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. 

G. Kerangka Pemikiran 

Konsep teoritis terbentuknya sikap cinta tanah air pada siswa kelas 

XI SMA Taruna Nusantara sebagaimana telah diuraikan dimuka merupakan 

fungsi dari pengetahuan Pendidikan Bela Negara sebagai salah satu mata 

pelajaran dari kurikulum khusus yang diterapkan di SMA Taruna Nusantara. 

Berdasarkan model konseptual yang membentuk sikap cinta tanah air 

pada siswa kelas XI SMA Taruna Nusantara, maka model strukturnya untuk 

menjelaskan keterkaitan antara hasil belajar (kognitif) Pendidikan Bela 

Negara dengan sikap cinta tanah air dapat divisualisasikan seperti pada 

gambar berikut. 
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Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

H. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya masih sementara dan 

perlu pembuktian lebih lanjut dari suatu permasalahan. Berdasarkan analisa 

tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah : 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan dari hasil belajar Pendidikan Bela 

Negara terhadap sikap cinta tanah air pada siswa kelas XI SMA Taruna 

Nusantara Tahun Pelajaran 2010/2011. 

Pendidikan Bela 

Negara 

Sikap Cinta 

Tanah Air 

Kognitif Afektif Psikomotor 

SIKAP 

Kognitif Afektif Konatif 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Pada penelitian ini yang digunakan adalah hipotesis asosiatif, yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan untuk menentukan tingkat hubungan antara 

dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2009:57). Penelitian asosiatif dalam hal 

ini adalah untuk mengetahui hubungan hasil belajar Pendidikan Bela Negara 

dengan sikap cinta tanah air pada siswa kelas XI SMA Taruna Nusantara 

tahun pelajaran 2010/2011. 

Penelitian ini juga menggunakan teknik deskriptif yaitu 

mendeskripsikan sesuatu yang menjadi fokus penelitian, yaitu mengenai 

pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Bela Negara sebagai kurikulum 

khusus di SMA Taruna Nusantara, serta tingkat kecintaan siswa terhadap 

tanah air yang dilihat dari setiap indikator.  

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2009:117). Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas XI SMA Taruna Nusantara tahun Pelajaran 

2010/2011. Dengan perincian sebagai berikut. 

43 
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Tabel 1 Kelas XI SMA Taruna Nusantara tahun ajaran 2010/2011 

Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
L P 

XI IA 1 24 8 32 

XI IA 2 23 9 32 

XI IA 3 23 9 32 

XI IA 4 23 9 32 

XI IA 5 23 9 32 

XI IA 6 24 8 32 

XI IA 7 24 8 32 

XI IS 1 21 6 27 

XI IS 2 22 5 27 

XI IS 3 22 6 28 

Jumlah 229 77 306 

Sumber : Dokumen SMA Taruna Nusantara 

2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto, 2006:131). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 

menggunakan teknik simple random sampling, karena semua subjek 

dianggap sama, sehingga mempunyai kesempatan yang sama untuk 

dapat diambil menjadi sampel. 

Menurut Arikunto, teknik pengambilan sampel jika populasinya 

diatas 100, maka besarnya sampel yang diambil yaitu antara 10-15% 

atau 20-25%. Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah 20% dari 

populasi yaitu sebanyak 62 siswa.  

C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009:60). Variabel dalam penelitian ini 

adalah : 
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1. Variabel bebas/independent variable (X) 

Yang menjadi variabel bebas dari penelitian ini adalah hasil belajar (nilai 

raport kelas XI semester gasal tahun pelajaran 2010/2011) Pendidikan 

Bela Negara. 

2. Variabel terikat/dependent variable (Y) 

Yang menjadi variabel terikat dari penelitian ini adalah sikap cinta tanah 

air siswa kelas XI SMA Taruna Nusantara tahun pelajaran 2010/2011. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

untuk memperoleh data yang diharapkan agar pekerjaanya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis 

sehingga lebih mudah diolah (Arikunto 2006:160). Sebelum alat 

pengumpulan data yang berupa angket/kuisioner digunakan untuk 

pengambilan data, terlebih dahulu dilakukan uji coba. Hasil uji coba 

dianalisis untuk mengetahui apakah memenuhi syarat sebagai alat pengambil 

data atau tidak. Dalam penelitian ini instrumen yang dibuat adalah : 

1. Angket/kuisioner yang diberikan kepada siswa untuk mengukur  sikap 

kecintaan siswa terhadap tanah air.  

2. Pedoman wawancawa yang dibuat untuk menggali informasi mengenai 

pembelajaran Pendidikan Bela Negara sebagai kurikulum khusus di 

SMA Taruna Nusantara. 
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a. Indikator 

Indikator dari penelitian ini atau indikator dari sikap cinta tanah 

air adalah sebagai berikut. 

1) Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah 

Indonesia. 

2) Jiwa dan raganya sebagai bangsa Indonesia. 

3) Memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. 

4) Menjaga nama baik bangsa dan negara. 

5) Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. 

6) Merasa bangga sebagai sebagai orang yang bertanah air Indonesia. 

7) Bersedia membela tanah air untuk kejayaan bangsa. 

8) Peduli terhadap rusaknya hutan atau lingkungan di tanah air. 

9) Bersedia memelihara lingkungan dan melindungi flora dan fauna 

Indonesia. 

10) Dapat menyimpan rahasia negara. 

11) Mau hidup dimanapun di wilayah negara Indonesia. 

(Departemen Pertahanan RI:2006). 

 

b. Metode Penyusunan Instrumen Uji Coba 

Langkah-langkah penyusunan instrumen pada penelitian ini 

adalah menggunakan skala Likert dengan memperhatikan indikator dari 

objek yang akan diteliti. Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

1) Menyusun butir-butir soal dan mengujicobakan soal. 

Sebanyak 50 butir kuisioner dibuat dengan memperhatikan 

indikator. 

2) Kuisioner atau angket berupa pilihan ganda dengan pilihan 

jawaban : A. Sangat Setuju B. Setuju C. Tidak Tahu D. Tidak 

Setuju dan E. Sangat Tidak Setuju. 

3) Memberikan nilai pada setiap pilihan jawaban kuisioner/angket. 

4) Menganalisis hasil uji coba, dalam hal validitas dan reliabilitas.  
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5) Menyusun angket  setelah dilakukan analisis terhadap uji coba 

instrumen, butir-butir kuisioner yang digunakan berdasarkan hasil 

analisis butir kuisioner yang valid dan reliabel. 

c.  Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan 

valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan (Arikunto 

2006:168). Dalam penelitian ini beberapa instrumen yang digunakan 

adalah angket/kuisioner dengan menggunakan rumus validitas sebagai 

berikut. 

 
(Arikunto, 2006:170). 

dimana : 

 = validitas yang dicari 

= skor setiap item soal 

 = skor total 

 =kuadrat dari X 

 = kuadrat dari Y 

Dengan tingkat interpretasi nilai r sebagai berikut. 

Tabel Interpretasi Nilai r 

Besarnya nilai r Interpretasi  

Antara 0,800 sampai dengan 1,000 Sangat kuat  

Antara 0,600 sampai dengan 0,799 Kuat  

Antara 0,400 sampai dengan 0,599 Sedang  

Antara 0,200 sampai dengan 0,399 Rendah 

Antara 0,000 sampai dengan 0,199 Sangat rendah  

(Sugiyono, 2009:257). 
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Berdasarkan uji coba kuisioner  yang telah dilaksanakan dengan 

N = 31 dan df = n-2. Kriteria validitas yaitu, jika rhitung > rtabel maka item 

tes yang diuji cobakan valid. Contoh perhitungan validitas item soal 

nomor 1 dengan df = 31-2 = 29 pada  1% = 0,463 dan  = 0,367. 

Yang digunakan adalah , maka diperoleh rhitung = 0,2165 dengan 

rtabel = 0,367 pada  = 5% tampak dari perhitungan bahwa rhitung < rtabel, 

maka item soal 1 tidak valid. Berdasarkan perhitungan validitas 

instrumen dari 50 butir kuisioner terdapat 38 soal valid dan 12 soal tidak 

valid. Data validitas butir soal selengkapnya pada tabel, sebagai berikut. 

Tabel 2 Validitas Setiap Item Kuisioner 

Nomor Soal Valid Nomor Soal Tidak Valid 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 

14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 

24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 

46, 47, 48, 49. 

1, 11, 12, 18, 21, 25, 29, 36, 38, 

41, 45, 50. 

∑ Butir Soal Valid: 38 Soal ∑ Butir Soal Tidak Valid: 12 Soal 

*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 4 

 

 

d. Reliabilitas 

Reliabilitas menurut Arikunto (2007:178) menunjuk pada suatu 

pengertian bahwa suatu instrumen cukup dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrument itu sudah baik. Cara 

menghitung tingkat reliabilitas pada penelitian ini menggunakan rumus  

Alpha. Adapun rumus penghitungannya adalah sebagai berikut. 
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(Arikunto, 2007:109). 

dimana :   

  

  

Harga r11 selanjutnya dibandingkan dengan rtabel. Jika  r11 

diperoleh sebesar 0, 896 dan  rtabel dengan N=31, pada α 5% = 0,355 dan 

α 1% = 0,456. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 5% maka rtabel 

sebesar 0,355, dengan ketentuan data reliabel apabila r11 >  rtabel. 

Berdasarkan perhitungan diperoleh r11 >  rtabel  sehingga kuisioner 

tersebut reliabel. Data selengkapnya disajikan pada lampiran 4. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Kuisioner (Angket) 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2009:199). 

2. Observasi 

Metode observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui 

pengamatan secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti, dalam 
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hal ini adalah siswa kelas XI SMA Taruna Nusantara dalam kaitannya 

dengan sikap cinta tanah air. 

3. Wawancara 

Wawancara adalah tanya jawab antara peneliti dengan responden secara 

langsung guna memperoleh data yang lengkap, serta dengan pihak-pihak 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini 

yang diwawancarai adalah Wakil Kepala Sekolah bidang pendidikan, 

serta pamong mata pelajaran Pendidikan Bela Negara. Adapun bentuk 

wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka yaitu 

wawancara yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian 

rupa bentuknya sehingga responden diberikan kebebasan untuk 

menjawabnya. 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006:231).  

F. Tahapan Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti mempersiapkan 

beberapa hal yang akan menunjang tahap penelitian selanjutnya, yaitu 

mengumpulkan data-data berupa dokumentasi silabus mata pelajaran 

Pendidikan Bela Negara, susunan pamong pengajar Pendidikan Bela 

Negara, dan jadwal pelajaran Pendidikan Bela Negara sebagai kurikulum 
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khusus di SMA Taruna Nusantara. Selanjutnya peneliti melakukan uji 

coba instrumen, dimana dalam penyusunan instrument peneliti 

menggunakan acuan penyusunan instrument menurut skala Likert.  

Rencana yang akan peneliti laksanakan dalam penelitian ini 

adalah melakukan uji coba instrument, dimana ini berguna untuk 

mengetahui validitas dan reliabilitas instrument. Tahap selanjutnya 

adalah meneliti gambaran umum SMA Taruna Nusantara meliputi : visi 

dan misi sekolah, keadaan siswa, keadaan pamong serta kurikulum yang 

berlaku di SMA Taruna Nusantara dan pengembangannya. Tahap 

terakhir adalah penyebaran angket yang telah diuji cobakan, kemudian 

diolah sesuai dengan teknik analisis data berupa uji korelasi product 

moment dan uji t. 

Selanjutnya beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai 

berikut. 

a. Tentukan Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah sikap cinta tanah air siswa kelas 

XI SMA Taruna Nusantara. Objek penelitian ini penting untuk 

ditentukan agar hal-hal yang diteliti tidak melebar/keluar dari tujuan 

penelitian, sehingga mengurangi terjadinya data yang terbuang 

percuma karena tidak fokus terhadap data yang akan diteliti. 

b. Persiapkan Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini adalah berupa angket yang 

diberikan kepada sejumlah sampel penelitian. Angket ini untuk 
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mengukur sikap tingkat kecintaan siswa terhadap tanah air. Peneliti 

menggunakan skala Likert dalam penyusunan angket dimana makin 

tinggi skor yang diperoleh seseorang, merupakan indikasi bahwa 

orang tersebut sikapnya makin positif terhadap objek sikap, demikian 

juga sebaliknya (Walgito, 2003:146).  

Peneliti memilih metode angket dalam penelitian ini karena 

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. 

1) Tidak memerlukan hadirnya peneliti 

2) Dapat dibagikan secara serentak kepada banyak responden 

3) Dapat dijawab oleh responden menurut kecepatannya masing-

masing dan menurut waktu senggang responden 

4) Dapat dibuat anonym sehingga responden bebas, jujur dan tidak 

malu-malu dalam menjawab 

5) Dapat dibuat terstandar sehingga bagi semua responden dapat 

diberi pertanyaan yang benar-benar sama (Arikunto, 2006:45). 

2. Tahap Pelaksanaan 

Setelah peneliti menentukan objek penelitian dan mempersiapkan 

instrument penelitian, maka tahap selanjutnya adalah melaksanakan 

penelitian dengan tahap-tahap sebagai berikut. 

a. Pengumpulan data dengan dokumentasi 

Data dengan dokumentasi diperlukan untuk mengetahui 

informasi yang berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

majalah dokumen-dokumen, peraturan-peraturan dan notulen 
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(Arikunto, 2006:231). Data dokumentasi yang diambil antara lain : 

data kurikulum khusus SMA Taruna Nusantara, daftar pamong, 

daftar siswa, serta dafar hasil belajar (kognitif) siswa dari mata 

pelajaran Pendidikan Bela Negara. 

b. Uji coba instrumen  

Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrument yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka angket terlebih dahulu di uji 

cobakan kepada 31 siswa. Ke 31 siswa ini adalah siswa kelas XI 

yang dipilih secara acak/random dimana setiap kelas ada 

perwakilannya sebagai sampel. 

Skor sikap tingkat kecintaan siswa terhadap tanah air setelah 

diuji cobakan kepada 31 siswa dengan validitas setiap  butir 

kuisioner yang telah dicantumkan pada uji coba instrument dengan 

reliabilitas sebesar 0,896  dari .= 0, 355 

c. Pembagian Kuisioner 

Pembagian angket (kuisioner) dilakukan setelah diketahui 

validitas dan reliabilitasnya. Jumlah pernyataan pada angket 

sebanyak 38 pernyataan dan dibagikan kepada 62 responden sebagai 

sampel dari kelas XI SMA Tatuna Nusantara. Selanjutnya dilakukan 

perhitungan untuk membuktikan hipotesis. 

d. Wawancara  

Wawancara dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan 

Pembelajaran Pendidikan Bela Negara, serta untuk mengetahui lebih 
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dalam mengenai kurikulum khusus di SMA Taruna Nusantara. 

Wawancara dilakukan dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang 

Pendidikan dan Pamong Mata Pelajaran Pendidikan Bela Negara. 

G. Teknik Analisis Data 

Untuk menguji kebenaran hipotesa, dalam penelitian ini digunakan 

teknik korelasi product moment dengan uji t. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah :  

1. Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif adalah analisis yang ditunjukkan pada 

perkembangan dan pertumbuhan dari suatu keadaan dan hanya 

memberikan gambaran tentang keadaan tertentu dengan cara 

menguraikan tentang sifat-sifat dari obyek penelitian tersebut (Umar, 

2000:36). Dalam hal ini data diperoleh dari hasil jawaban-jawaban 

responden atas kuisioner/angket dan disajikan dalam bentuk diagram dan 

tabel prosentase sebagai pendukung dari hasil analisis kuantitatif. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

Nilai =  x100%  

(Tim peneliti program Pasca Sarjana UNY, 2003-2004:21).  

Kemudian persentase data dideskripsikan secara kualitatif dengan cara : 

1) Menentukan persentase skor ideal (skor maksimal) = 100% 

2) Menentukan persentase skor terendah (skor minimal) = 36% 

3) Menentukan range persentase = 100% - 36% = 64% 

4) Menentukan banyak interval yang dikehendaki 
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5) Menentukan lebar interval = 64% : 4 = 16% 

6) Menentukan deskripsi kualitatif untuk setiap interval 

Berdasarkan perhitungan diatas, maka kriteria kulitatif untuk 

sikap cinta tanah air siswa dapat dilihat dari tabel dibawah ini. 

Tabel 3 Kriteria Sikap Cinta Tanah Air  

Nilai Kriteria 

84%  N < 100% Sangat baik 

68%  N < 84% Baik 

52% N < 68% Cukup baik 

 Kurang baik 

N<36% Tidak baik 

 

2. Analisi Kuantitatif 

Teknik analisis kuantitatif dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut. 

a. Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas dilakukan untuk mengukur tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan 

(Arikunto 2006:168). Dalam penelitian ini beberapa instrumen yang 

digunakan adalah angket/kuisioner dengan menggunakan rumus 

validitas sebagai berikut. 

 
 

(Arikunto, 2006:170). 

dimana : 

 = validitas yang dicari 
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= skor setiap item soal 

 = skor total 

 =kuadrat dari X 

 = kuadrat dari Y 

Kemudian membandingkan rhitung dengan rtabel pada df = n-2 dan  

= 5%. Kriteria validitas yaitu, jika rhitung > rtabel maka item tes yang 

diuji cobakan valid. 

Dengan tingkat interpretasi nila r sebagai berikut. 

Tabel Interpretasi Nilai r 

Besarnya nilai r Interpretasi  

Antara 0,800 sampai dengan 1,000 Sangat kuat  

Antara 0,600 sampai dengan 0,799 kuat 

Antara 0,400 sampai dengan 0,599 Sedang  

Antara 0,200 sampai dengan 0,399 Rendah 

Antara 0,000 sampai dengan 0,199 Sangat rendah  

(Sugiyono, 2009:257). 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas menurut Arikunto (2007:178) menunjuk pada 

suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument itu sudah 

baik. Cara menghitung tingkat reliabilitas pada penelitian ini 

menggunakan rumus  Alpha. Adapun rumus penghitungannya adalah 

sebagai berikut. 

 
(Arikunto, 2007:109). 

dimana : 
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c. Uji Normalitas Data Penelitian (Populasi) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui normal tidaknya data 

yang akan diambil sampelnya. Uji statistik yang digunakan adalah uji 

chi-kuadrat dengan rumus: 







k
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E
i

(O
2

 

(Sudjana  2006: 273). 

Keterangan: 


2
 = harga Chi Kuadrat 

Oi = frekuensi hasil pengamatan 

Ei = frekuensi yang diharapkan 

Membandingkan harga chi kuadrat data dengan tabel chi kuadrat 

dengan taraf signifikan 5% kemudian menarik kesimpulan, jika 

hitung
2χ  < tabel

2χ  dengan dk = k-3,maka data berdistribusi normal 

(Sudjana  2006: 273). 

d. Uji Homogenitas Data Penelitian (Populasi) 

Uji ini untuk mengetahui seragam tidaknya varians sampel-

sampel yang diambil dari populasi yang sama. Dalam penelitian ini 

jumlah kelas yang diteliti ada sepuluh kelas. Setelah data homogen 

baru diambil sampel dengan teknik random sampling. Uji kesamaan 
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varians dari k buah kelas (k>2) populasi dilakukan dengan 

menggunakan uji Barlett. 

Hipotesis yang digunakan adalah: 

Ho: 22

2

2

1 ...... k    

Ha: paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku (Sudjana  

2006:261). 

Langkah-langkah perhitungannya sebagai berikut. 

1) Menghitung s
2
 dari masing-masing kelas 

2) Menghitung varians gabungan dari semua kelas dengan rumus: 

1)
i

Σ(n

2
i

1)s
i

Σ(n
s




  

3) Menghitung harga satuan B dengan rumus: 

1)-
i

(n)2s (logB   

4) Menghitung nilai statistik chi kuadrat (2) dengan rumus: 

}2s 1)log
i

Σ(n10){B(ln 2
data

X i  

Kriteria pengujian : Ho diterima jika 2
hitung

X  ≤ 

2
1)α)(k(1

X


,dimana 2
1)α)(k(1

X


diperoleh dari daftar distribusi chi 

kuadrat dengan peluang (1- α) dan dk = (k - 1)  (Sudjana  2006:263) 

e. Uji Normalitas Data Hasil Belajar Responden 

Ho   : Data berdistribusi Normal 

Ha  : Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis dilakukan dengan rumus : 
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Membandingkan harga chi kuadrat data dengan tabel chi kuadrat 

dengan taraf signifikan 5% kemudian menarik kesimpulan, jika 

hitung
2χ  < tabel

2χ  dengan dk = k-3,maka data berdistribusi normal 

(Sudjana  2006: 273). 

f. Uji Normalitas Data Sikap Cinta Tanah Air Responden 

Ho   : Data berdistribusi Normal  

Ha  : Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis dilakukan dengan rumus : 
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(Sudjana  2006: 273).

 
Membandingkan harga chi kuadrat data dengan tabel chi kuadrat 

dengan taraf signifikan 5% kemudian menarik kesimpulan, jika 

hitung
2χ  < tabel

2χ  dengan dk = k-3,maka data berdistribusi normal 

(Sudjana  2006: 273). 

g. Uji Homogenitas Varians Kelompok Y untuk Pengulangan 

Kelompok X 

Langkah-langkah perhitungannya sebagai berikut. 

1) Menghitung s
2
 dari masing-masing kelas 

2) Menghitung varians gabungan dari semua kelas dengan rumus: 
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3) Menghitung harga satuan B dengan rumus: 

1)-
i

(n)2s (logB   

4) Menghitung nilai statistik chi kuadrat (2) dengan rumus: 

}2s 1)log
i

Σ(n10){B(ln 2
data

X i  

Kriteria pengujian : Ho diterima jika 2
hitung

X  ≤ 2
1)α)(k(1

X


,dimana 

2
1)α)(k(1

X


diperoleh dari daftar distribusi chi kuadrat dengan 

peluang (1- α) dan dk = (k - 1)  (Sudjana  2006:263). Ho diterima 

mempunyai arti bahwa mempunyai homogenitas yang sama. 

h. Uji Regresi Linear Sederhana  

Uji Regresi linier sederhana dilakukan untuk mengetahui 

persamaan regresi antar ke dua variabel untuk dapat menganalisanya 

dengan rumus : 

 

(Rachman, 2004:73). 

Dimana : 

 = subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan (sikap cinta 

tanah air).  

= harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan). 

= angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka 

peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang 
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didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila (+) arah 

garis naik, dan bila (-) maka arah garis turun. 

= subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu 

 

 

Garis regresi Y karena pengaruh X, persamaan regresinya 

  

Selain itu harga a dan b dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. 

a =  

b =  

(Rachman : 2004). 

dimana : 

y = variabel yang diramalkan 

x = variabel yang diketahui 

a dan b = bilangan konstan 
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i. Analisis koefisien determinasi 

Koefisien determinasi pada intinya untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti vaiabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen. Untuk mengetahui 

nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan menggunakan nilai 

Adjusted pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik 

(Ghozali, 2001:45). Nilai Adjusted dapat naik atau turun apabila 

satu variabel independen ditambahkan ke dalam model, dengan 

rumus sebagai berikut. 

 

(Ghozali, 2001:45). 

Dimana : 

koefisien determinasi  

 koefisien korelasi 

j. Uji Hipotesis  

Dilakukan dengan rumus product moment sebagai berikut. 

 
(Sugiyono, 2009:255). 
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Dimana : 

 = korelasi yang dicari 

 variabel bebas (hasil belajar)  

 variabel terikat (sikap cinta tanah air). 

Tabel Interpretasi Nilai r 

Besarnya nilai r Interpretasi  

Antara 0,800 sampai dengan 1,000 Sangat kuat  

Antara 0,600 sampai dengan 0,799 kuat 

Antara 0,400 sampai dengan 0,599 Sedang  

Antara 0,200 sampai dengan 0,399 Rendah 

Antara 0,000 sampai dengan 0,199 Sangat rendah  

(Sugiyono, 2009:257). 

Selanjutnya hasil yang telah diperoleh diujikan dengan uji t, untuk 

mengetahui signifikansi dari korelasi product moment dan dilakukan 

dengan rumus : 

 

Harga t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t 

tabel, dengan kesalahan 5% uji dua pihak dan dk = n-2 (Sugiyono, 

2009:257). 

Perbandingan hasil t hitung denggan t tabel dapat diambil 

kesimpulan dengan memperhatikan ketentuan dibawah ini : 

 Jika > dari maka Ho ditolak dan Ha diterima berarti 

ada pengaruh hasil belajar pendidikan bela negara terhadap sikap 

cinta tanah air pada siswa kelas XI SMA Taruna Nusantara Tahun 

Pelajaran 2010/2011. 

xy
2

xy

r1

2r
  






n
t
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 Jika <  maka Ho diterima dan Ha ditolak berarti tidak 

ada pengaruh hasil belajar pendidikan bela negara terhadap sikap 

cinta tanah air pada siswa kelas XI SMA Taruna Nusantara Tahun 

Pelajaran 2010/2011. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Gambaran Umum SMA Taruna Nusantara Magelang 

SMA Taruna Nusantara merupakan lembaga pendidikan 

menengah atas yang mengemban visi dan misi menyelenggarakan 

pendidikan bagi siswa-siswi yang memiliki potensi tinggi dari seluruh 

penjuru Indonesia, untuk menghasilkan lulusan berkualitas unggul di 

bidang akademik, kepribadian, dan jasmani disertai tumbuh dan 

berkembangnya potensi kepemimpinan yang berwawasan kebangsaan, 

kejuangan, dan kebudayaan  serta menanamkan kesadaran berbangsa dan 

bernegara.  

SMA Taruna Nusantara berdiri pada tanggal 14 Juli 1990, yang 

berlokasi di Jl. Raya Purworejo Km 5 Magelang, dan diresmikan 

langsung oleh Panglima ABRI Jenderal TNI Try Sutrisno. Sekolah 

yang menggunakan tanah sumbangan Akmil seluas 18,5 hektar ini 

pendiriannya bermula dari ide Menhankam RI Jenderal TNI L.B. 

Moerdani pada tanggal 20 Mei 1985 di Pendopo Agung Taman Siswa 

Yogyakarta.  

Bermula dari ide beliau inilah kemudian dibentuk kerjasama 

antara ABRI dan Taman Siswa. ABRI melalui Yayasan Kejuangan 

Panglima Besar Jenderal Soedirman, sedang dari pihak Taman Siswa 
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melalui Yayasan Kebangkitan Nasional. Selanjutnya kedua yayasan ini 

membentuk suatu lembaga pendidikan yaitu Lembaga Perguruan Taman 

Taruna Nusantara (LPTTN) yang piagam kerjasamanya ditandatangani 

pada tanggal 20 Mei 1989.  

Peletakan batu pertama pada bulan Oktober 1989 mengambil 

tempat di Desa Pirikan Panca Arga, Kabupaten Magelang berdekatan 

dengan kompleks Lembah Tidar Akademi Militer. Kemudian pada bulan 

Mei 1990 diadakanlah seleksi terhadap calon Pamong (guru) SMA 

Taruna Nusantara di Mabes ABRI Cilangkap. Selanjutnya pada tahun 

ajaran 1990/1991 SMA Taruna Nusantara mulai menerima siswa baru 

angkatan 1 yang berasal dari seluruh tanah air dan telah lolos seleksi 

ketat. 

Kurang dari dua tahun setelah berdiri, setelah melalui tahap 

akreditasi yang berlaku, pada tanggal 2 Maret 1992 SMA Taruna 

Nusantara ditingkatkan statusnya menjadi disamakan. Mulai 1996 

jumlah kelas ditambah menjadi 9 dengan diterimanya siswa putri 

sebanyak 72 orang yang dilaksanakan secara ko-edukasi.  

Penyelenggaraan pendidikan SMA TN diarahkan sesuai haluan 

LPTTN yang berisikan tiga wawasan (Tri Wawasan), yaitu Wawasan 

Kebangsaan, Wawasan Kejuangan, dan Wawasan Kebudayaan. Setiap 

langkah dan upaya pencapaian tujuan pendidikan harus diwarnai dan 

dijiwai Tri Wawasan tersebut, yakni : 
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Wawasan Kebangsaan 

Implementasi dari wawasan ini terletak dalam pembinaan kehidupan 

berasrama penuh yang dikembangkan secara luas dan menjadi nafas 

kehidupan sehari-hari yang kesemuanya bermuara pada persatuan dan 

kesatuan bangsa. 

Wawasan Kejuangan 

Implementasi wawasan ini berupa pembinaan jiwa kejuangan yang 

tinggi terhadap tugas-tugas, tidak mudah putus asa, etos kerja keras dan 

disiplin tinggi, serta berorentasi prestasi. Untuk itu siswa diberikan iklim 

kompetisi yang tinggi, tantangan-tantangan berupa tugas-tugas yang 

dapat menggali pengerahan potensi siswa baik bidang akademis, 

kepribadian maupun jasmani, yang juga akan merangsang 

pengembangan kreativiasnya. 

Wawasan Kebudayaan 

Implementasi dari wawasan ini adalah terciptanya masyarakat mini 

Pancasila di dalam kehidupan kampus SMA TN. Nilai-nilai dasar yang 

bersumber dari budaya dasar bangsa Indonesia dikembangkan secara 

intensif melalui pengaturan kehidupan sehari-hari. Cara hidup yang 

sesuai dengan budaya dasar bangsa tersebut tercermin dalam sistem 

pamong yang saling asah asih asuh dan bersendikan kekeluargaan dan 

kebersamaan.  
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2. Visi dan Misi SMA Taruna Nusantara Magelang 

Visi dan misi yang diemban oleh SMA Taruna Nusantara adalah 

sebagai berikut. 

Visi SMA Taruna Nusantara 

SMA Unggulan Berciri Kenusantaraan Dengan SDM Berkualitas, 

Pengelolaan Profesional, Sarana Prasarana  Modern, dan Hasil Output 

Yang Siap Berkompetisi di Tingkat Nasional dan Internasional 

Misi SMA Taruna Nusantara  

 Menyiapkan Perguruan SMA Taruna Nusantara menjadi sekolah 

unggulan yang menghasilkan lulusan berkualitas melalui pengelolaan 

secara profesional dilengkapi sarana dan prasarana serta fasilitas 

moderen dan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi 

pengembangan kreativitas dan kerja keras meraih prestasi.  

 Memilih lulusan terbaik dan potensial dari SMP di seluruh Wilayah 

Indonesia untuk menjadi siswa SMA Taruna Nusantara.  

 Menyiapkan siswa SMA Taruna Nusantara menjadi lulusan yang 

memiliki kemampuan akademik berkualitas dengan kepribadian 

mandiri yang kreatif serta kondisi jasmani dan rohani yang sehat 

yang siap berkompetisi di tingkat nasional dan internasional. 

3. Keadaan Pamong SMA Taruna Nusantara Magelang 

Di SMA Taruna Nusantara, seorang guru biasa dipanggil dengan 

sebutan pamong. Jumlah pamong di SMA Taruna Nusantara Magelang 
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(Pamong Pengajar Pengasuh (P3)) berjumlah 72 pamong yang tersebar 

dalam 13 mimbar (ruang guru), dengan persebaran sebagai berikut. 

Tabel 4 Jumlah P3 SMA Taruna Nusantara 

No. Mimbar Jumlah Pamong 

1 Mimbar Soshum 1 7 

2 Mimbar Soshum 2 7 

3 Mimbar TIK 3 

4 Mimbar Khusus 3 

5 Mimbar Bhs Indonesia 6 

6 Mimbar Bhs Inggris 7 

7 Mimbar Penjaskes/OR 6 

8 Mimbar Matematika 8 

9 Mimbar Fisika 6 

10 Mimbar Biologi 5 

11  Mimbar Kimia 8 

12 Mimbar BP/BK 5 

13 Mimbar Agama  1 

Jumlah 72 

Sumber : dokumen SMA Taruna Nusantara tahun 2010 

 

Selain Pamong Pengajar Pengasuh di SMA Taruna Nusantara 

terdapat Pamong Administrasi, yaitu Pamong yang menjadi staf Tata 

Usaha sebanyak 165 staf yang terbagi ke dalam 18 bagian, yakni sebagai 

berikut. 
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Tabel 5 Jumlah Pamong Administrasi SMA Taruna Nusantara 

No. Bagian Jumlah Staf 

1 SPRI 4 

2 Renproggar 3 

3 Bagian Bela Negara 3 

4 Bagian Pengajaran 6 

5 Bagian Pers 5 

6 Bagian Logistik 6 

7 Bagian Fasjar 17 

8 Rumga 2 

9 Si Markas 25 

10 Si Poli 12 

11 Si Jasa 11 

12 Si Angkutan & Bengkel 12 

13 Bagian Manage 31 

14 Si PAM 7 

15 Humas 5 

16 Setum 6 

17 Pekas 4 

18 Binsuh Siswa 6 

Jumlah 165 

Sumber: dokumen SMA Taruna Nusantara tahun 2010 

4. Keadaan Siswa SMA Taruna Nusantara Magelang 

Siswa SMA Taruna Nusantara berasal dari siswa SMP/sederajat 

yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia yang telah lolos seleksi, baik 

di daerah maupun di SMA Taruna Nusantara. Jumlah seluruh siswa 

SMA Taruna Nusantara sebagai berikut. 

Tabel 6 Jumlah Siswa SMA Taruna Nusantara 

Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
L P 

X 213 99 312 

XI 229 77 306 

XII 222 69 291 

Jumlah 664 245 909 

Sumber: dokumen SMA Taruna Nusantara tahun 2010 
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5. Kurikulum SMA Taruna Nusantara Magelang 

Sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 36 yang menjelaskan bahwa setiap sekolah sesuai dengan 

jenis dan jenjang satuan pendidikannya dapat mengembangkan 

kurikulum demi mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini 

menjelaskan bahwa setiap sekolah dapat mengembangkan kurikulum 

demi mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional, karena sekolah 

merupakan tempat berlangsungnya pendidikan formal. 

Berbagai sekolah di Indonesia telah mengembangkan kurikulum, 

salah satunya adalah SMA Taruna Nusantara. SMA Taruna Nusantara 

sebagai salah satu sekolah menengah di Indonesia yang telah 

mengembangkan kurikulum dengan menambahkan kurikulum khusus 

sebagai ciri khas dari SMA Taruna Nusantara yang membedakan dengan 

sekolah menengah lain yang sederajat adalah adanya mata pelajaran 

Kepemimpinan, Pendidikan Bela Negara, Kenusantaraan dan mata 

pelajaran kelompok sosial humaniora serta terdapat 4 mata kegiatan, 

yakni : mata kegiatan terjadwal, terproyek, terprogram dan kreatif 

mandiri yang semuanya ditunjukkan untuk mencapai tujuan dari 

Pendidikan Nasional serta visi dan misi sekolah. 

Secara umum, kurikulum diartikan seperangkat mata pelajaran 

sebagai pedoman dalam pencapaian tujuan pendidikan. Kurikulum dapat 

diartikan secara luas maupun sempit, mulai dari makna yang bersifat 

filosofis hingga yang bersifat praktis. Kurikulum berasal dari bahasa 
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latin yakni “Curriculae” yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh 

seorang pelari. Sedangkan dalam dunia pendidikan kurikulum berarti 

jamgka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa dengan tujuan 

untuk memperoleh ijazah. Penyelenggaraan pendidikan SMA Taruna 

Nusantara menggunakan perangkat lunak pengendali operasional 

pendidikan, yang terdiri dari kurikulum nasional dan kurikulum khusus 

SMA Taruna Nusantara, dengan penjelasan sebagai berikut. 

a. Kurikulum Umum 

Kurikulum umum atau kurikulum nasional ditujukan untuk 

mengembangkan potensi siswa yang dititik beratkan pada aspek 

akademik, sesuai kurikulum yang diatur oleh Departemen 

Pendidikan Nasional. Dalam perjalanannya, SMA Taruna Nusantara 

telah melaksanakan berbagai kurikulum yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah, yaitu : kurikulum SMA 1984 dari Tahun Pelajaran 

1990/1991 s/d 1993/1994, kurikulum SMA 1994 mulai Tahun 

Pelajaran 1994/1995 hingga Tahun Pelajaran 2003/2004, kurikulum 

SMA 2004 mulai Tahun Pelajaran 2004/2005 hingga Tahun 

Pelajaran 2005/2006. Saat ini kurikulum yang diterapkan adalah 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

b. Kurikulum Khusus 

Terkait dengan kurikulum khusus SMA Taruna Nusantara, 

yang mempunyai arti khusus yakni telah ditetapkan dan dibukukan 

dalam 1 buku kurikulum khusus yang menjadi pedoman dan 
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pelaksanaannya serta dilaksanakan dalam keseharian siswa. Hal ini 

dikarenakan kurikulum khusus tidak hanya diajarkan di dalam kelas 

melainkan dilaksanakan oleh siswa di luar kelas mulai dari siswa 

bangun tidur sampai tidur lagi. Dalam hal ini kurikulum berarti 

seperangkat pedoman yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan 

potensi siswa di bidang kepribadian, kecerdasan, 

kesamaptaanjasmani, dan kepemimpinan yang berwawasan 

kebangsaan, kejuangan dan kebudayaan. Melalui kurikulum khusus, 

pengembangan para siswa diarahkan pada aspek kepemimpinan, 

meliputi mental spiritual, mental ideologi, mental kejuangan dan 

pengetahuan dan kemampuan kepemimpinan serta penampilan yang 

mencerminkan individu sebagai manusia utama, kesatria utama, dan 

pemimpin utama.  

Secara khusus kurikulum khusus SMA Taruna Nusantara 

bertujuan untuk menghasilkan lulusan SMA Taruna Nusantara yang 

memiliki keunggulan kompetitif secara akademik, namun juga 

mempunyai keistimewaan dalam pengembangan kepribadian, 

kepemimpinan, dan kecintaan kepada tanah air sesuai dengan visi, 

misi, dan tujuan pendidikan. Mata pelajaran kurikulum khusus ini 

meliputi : Kenusantaraan, Bela Negara, Kepemimpinan, Sosial 

Humaniora dan Pengembangan Diri.  

Kurikulum khusus di SMA Taruna Nusantara dapat 

dijelaskan secara lebih rinci dengan bagan dibawah ini :  
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6. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Bela Negara 

Sebagai salah satu mata pelajaran dari kurikulum khusus SMA 

Taruna Nusantara yang diberikan kepada siswa adalah Pendidikan Bela 

Negara, Pendidikan Bela Negara ini bertujuan untuk mengembangkan 

potensi siswa dibidang akademik, kepribadian, kesamaptaan jasmani, 

dan kepemimpinan serta membentuk watak dan peradaban siswa yang 

bermartabat. Pendidikan Bela Negara diberikan kepada siswa sebanyak 2 

jam pelajaran selama 4 semester. Pelaksanaan pembelajaran  Pendidikan 

Bela Negara dilaksanakan pada jam pelajaran yang ke 9 sampai 10 atau 

setelah makan siang.  

Adanya suatu kebijaksanaan yang telah ditetapkan tidak terlepas 

dari hal yang mendasarinya, begitu juga dengan ditetapkannya 

Pendidikan Bela Negara sebagai salah satu mata pelajaran dari 

kurikulum khusus di SMA Taruna Nusantara terdapat dasar hukum di 

balik keputusan tersebut. Dasar hukum dilaksanakannya Pendidikan Bela 

Negara sebagai kurikulum khusus di SMA Taruna Nusantara adalah 

adanya kewajiban dan hak dari setiap warga negara untuk ikut serta 

dalam upaya pembelaan negara. Peraturan ini telah tercantum dalam 

UUD 1945 dan Undang-Undang lain sebagai pelaksana dari UUD 1945, 

serta misi dari SMA Taruna Nusantara. Dasar hukum inilah yang 

melandasi SMA Taruna Nusantara mengembangkan pelajaran 

Pendidikan Bela Negara dengan mengarahkan semua kegiatan baik 

ekstrakurikuler (karate, pencak silat, sepak bola, voli dan lain-lain) 
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maupun intrakurikuler dengan tujuan dari pelatihan bela negara yang 

dimulai dari lingkungan sekolah. 

Selain peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan 

diatas, hal lain yang mendasari dikembangkannya kurikulum khusus 

dengan mata pelajaran Pendidikan Bela Negara adalah mempunyai 

maksud dan tujuan tertentu yaitu bahwa dengan mengembangkan 

kurikulum dan memberikan pengetahuan bela negara kepada siswa 

diharapkan lulusan dari SMA Taruna Nusantara akan menjadi kader-

kader pembangunan bangsa yang akan tetap menjaga keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu pendidikan Bela 

Negara yang diberikan kepada siswa akan menambah pengetahuan siswa 

mengenai bela negara sehingga diharapkan benteng pertahanan siswa 

akan menjadi kuat terkait ancaman yang mengganggu eksistensi Bangsa 

Indonesia baik dari dalam maupun luar negeri.  

Tujuan lain yang hendak dicapai dari pembelajaran Pendidikan 

Bela Negara adalah agar siswa-siswi SMA Taruna Nusantara mengenal 

nilai-nilai kejuangan dari pahlawan bangsa yang diharapkan dapat 

dilaksanakan dalam kehidupan nyata dengan berbagai wujud tindakan 

seperti : mencintai tanah air dan rela berkorban. 

Pembelajaran Pendidikan Bela Negara sebagai kurikulum khusus 

SMA Taruna Nusantara dilaksanakan dengan tetap memperhatikan 

peraturan dari pemerintah mengenai Standar Nasional Pendidikan yakni 

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional 
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Pendidikan yaitu bahwa standar kurikulum khusus di SMA Taruna 

Nusantara mengacu pada standar kurikulum khusus yang dikembangkan 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005. Agar tidak 

terjadi tumpang tindih dengan standar kurikulum nasional, maka standar 

kurikulum khusus SMA Taruna Nusantara disesuaikan dengan kriteria 

minimal yang dibutuhkan dalam pengembangan kurikulum tersebut. 

Standar tersebut meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi 

lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana 

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar 

penilaian pendidikan. 

Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Bela Negara tidak berbeda 

dengan pelajaran lain yang termasuk kurikulum khusus SMA Taruna 

Nusantara, yaitu dilaksanakan sesuai dengan silabus yang telah  

ditetapkan oleh Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN). 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan sistem tatap 

muka, serta dilakukan di dalam dan di luar ruangan (teori dan praktek). 

Untuk materi teori seperti pendidikan anti korupsi dilaksanakan di dalam 

kelas/ruangan, sedangkan untuk materi seperti hulubalang (out bond), 

persami, RPS (Rute Panglima Sudirman) dilaksanakan di luar ruangan 

dengan pakaian khusus untuk latihan. Metode yang digunakan selama 

proses pembelajaranpun bervariasi, seperti dalam hal teori metode yang 

digunakan adalah : ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas baik 

individu maupun kelompok. Sedangkan dalam hal praktek metode yang 
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digunakan adalah siswa benar-benar praktek dengan melakukan kegiatan 

di luar ruangan, yaitu siswa melakukan semua kegiatan yang telah 

direncanakan dan dipersiapkan pamong bela negara.  

Proses pembelajaran Pendidikan Bela Negara dilaksanakan 

dalam satu waktu untuk satu angkatan, yakni setiap hari Selasa untuk 

kelas X dan hari Rabu untuk kelas XI. Kegiatan pembelajaran teori 

dilaksanakan di dalam satu ruangan yaitu RBP (Ruang Baca 

Perpustakaan) dengan kapasitas melebihi 350 siswa. Kegiatan 

pembelajaran praktek dilakukan diluar ruangan dengan mengambil 

tempat GOR (Gelanggang Olah Raga) maupun lapangan upacara 

maupun sepak bola sesuai dengan materi yang akan disampaikan. 

Pembelajaran dapat berjalan efektif meskipun dilakukan dalam 1 

ruangan dengan jumlah siswa yang banyak. Hal ini dikarenakan sikap 

siswa yang selalu tenang dan serius selama proses pembelajaran serta 

pamong Pendidikan Bela Negara yang terlibat juga tidak sedikit karena 

selalu melibatkan pamong graham.  

Materi yang disampaikan pamong sesuai dengan silabus yang 

telah ditetapkan oleh LPTTN (Lembaga Perguruan Taman Taruna 

Nusantara) dengan metode pembelajaran yang bervariasi. Pelaksanaan  

pembelajaran Pendidikan Bela Negara baik teori maupun praktek diawali 

dengan apersepsi dari pamong untuk memberikan gambaran kepada 

siswa mengenai materi yang akan dipelajari serta mengetahui kesiapan 

siswa dalam menerima pembelajaran. Kegiatan apersepsi dilanjutkan 
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dengan eksplorasi yakni menggali kemampuan siswa dengan 

memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai materi yang sedang 

dipelajari. Siswa diberikan kesempatan untuk menjawab setiap 

pertanyaan yang diajukan oleh pamong. Eksplorasi yang dilakukan 

untuk menggali kemampuan siswa diselingi dengan penjelasan materi 

dari pamong. Kegiatan eksplorasi pada kegiatan prakte siswa diberikan 

kesempatan untuk memperagakan gerakan maupun cara yang dijelaskan 

oleh pamong.  

Proses selanjutnya adalah elaborasi yakni siswa diberikan tugas 

untuk memberikan contoh materi yang sedang dipelajari dengan 

kehidupan nyata. Siswa diberikan kebebasan oleh pamong Pendidikan 

Bela Negara untuk mengkaitkan materi dengan kehidupan nyata yang 

dialami siswa. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan konfirmasi dari 

pamong yakni dilakukan setelah elaborasi dengan memberikan 

kesimpulan selama proses pembelajaran dan meluruskan jawaban siswa 

apabila tidak sesuai dengan materi serta menutup proses pembelajaran 

untuk dilanjutkan dengan pertemuan untuk selanjutnya.  

Selama kegiatan pembelajaran berlangsung dituntut adanya 

kerjasama yang baik antara siswa dengan pamong. Hal ini bertujuan agar 

pembelajaran dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan akhir yang 

diharapkan. Kerjasama dan keterlibatan dari siswa dapat ditunjukan 

dengan sikap, minat dan antusias yang tinggi untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Keikutsertaan dan kerjasama dari siswa dalam proses 
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pembelajaran, ditunjukkan dengan memberikan antusias yang tinggi 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran Pendidikan Bela Negara. 

Antusias ini terbukti dari banyaknya siswa yang hadir dan bertanya pada 

saat proses pembelajaran berlangsung. Hal ini dapat terjadi karena siswa 

mempunyai rasa ingin tahu yang besar mengenai Pendidikan Bela 

Negara. Rasa keingintahuan yang besar ini didorong karena adanya 

kenyakinan dari setiap siswa bahwa dirinya akan menjadi pemimpin-

pemimpin bangsa di masa yang akan datang, sehingga siswa akan belajar 

dengan serius dan selalu aktif dalam proses pembelajaran.   

Setiap proses pembelajaran yang berlangsung tidak akan terlepas 

dari adanya suatu hambatan-hambatan yang harus dilalui sebelum 

mencapai tujuan akhir seperti yang diharapkan. Seperti halnya dalam 

pelaksanaan Pendidikan Bela Negarapun tidak terlepas dari hambatan-

hambatan yang harus diatasi. Berbagai hambatan dan solusi untuk 

mengatasinya telah dilakukan demi mencapai tujuan yang diharapkan. 

Berbagai hambatan yang dialami selama proses pelaksanaan 

pembelajaran Bela Negara terjadi dalam hal pembelajaran yang bersifat 

praktek, hal ini mengenai alat-alat yang digunakan dalam praktek yang 

sudah mulai rusak dengan jumlah yang tidak maksimal seperti dulu. Hal 

ini terjadi karena usia alat-alat yang sudah cukup tua.  

Mengenai kegiatan teori tidak terjadi masalah atau hambatan. 

Masalah hanya terjadi dalam kegiatan praktek yaitu hanya alat-alatnya 

saja. Untuk mengatasi masalah ini, Pamong Bela Negara mengambil 
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inisiatif dengan menggunakan sistem bergilir atau bergantian dalam hal 

praktek menggunakan alat, misalnya saja dalam hal kompas, setiap siswa 

akan praktek menggunakannya tetapi dengan bergilir atau bergantian 

dengan siswa lain. Karena jika setiap siswa memegang kompas sudah 

tidak cukup jumlahnya karena banyak yang sudah rusak. 

Siswa SMA Taruna Nusantara dituntut untuk dapat 

mengimplementasikan dalam kehidupan nyata dalam masyarakat materi 

yang diperoleh dari Pembelajaran Bela Negara. Implementasi secara 

langsung selama proses Pembelajaran Bela Negara dilaksanakan pada 

akhir kelas XII yakni dengan melaksanakan LKPL (Latihan Kepedulian 

Lingkungan) yang secara nyata terjun dalam masyarakat. Kegiatan ini 

dapat diketahui dengan melakukan wawancara dengan Pamong Bela 

Negara serta melihat dokumentasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan.  

LKPL (Latihan Kepedulian Lingkungan) merupakan kegiatan 

Pendidikan Bela Negara di akhir semester 2 di kelas XII atau setelah 

melaksanakan UN (Ujian Nasional). LKPL (Latihan Kepedulian 

Lingkungan)  dilaksanakan siswa kelas XII dengan terjun langsung 

ditengah-tengah masyarakat selama 3 hari dengan tidur dirumah 

penduduk di sebuah desa yang belum maju dengan membantu dan 

mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan oleh keluarga dan desa 

tersebut. Setiap siswa dijatah 1 rumah, dan harus aktif mengikuti dan 

membantu kegiatan di desa tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan seperti 

ikut membangun jalan desa, membersihkan lingkungan dan mengadakan 
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bhakti sosial. Kegiatan LKPL (Latihan Kepedulian Lingkungan) 

merupakan kegiatan wajib yang harus diikuti oleh setiap siswa, kegiatan 

ini masuk kedalam materi Bela Negara. Kelas XII, pada mata pelajaran 

Pendidikan Bela Negara hanya melaksanakan LKPL (Latihan 

Kepedulian Lingkungan) , tidak melaksanakan teori maupun praktek 

seperti kelas X dan XI. 

Pelaksanaan pembelajaran yang telah berlangsung dapat 

diketahui keberhasilannya dengan mengadakan evaluasi. Evaluasi 

pembelajaran Pendidikan Bela Negara dilakukan sesuai silabus yang 

ditetapkan oleh LPTTN (Lembaga Perguruan Taman Taruna 

Nusantara),yakni Pamong Pendidikan Bela Negara melakukan evaluasi 

pembelajaran dengan memperhatikan dan mengikuti ketentuan dari 

silabus yang telah ditetapka oleh Lembaga. 

Guna mempertebal semangat kejuangan dan kebangsaan, siswa 

SMA Taruna Nusantara diajarkan untuk dapat menyanyikan lagu wajib 

bela negara yaitu Mars Bela Negara dengan benar. Lagu ini biasa 

dinyanyikan dalam berbagai acara tertentu, misalnya jumpa tokoh 

nasional. Lirik lagu Mars Bela Negara adalah sebagai berikut. 

Mars Bela Negara 

Cipt. :Drs. Dharma Oratmongan 

Bangunlah s’luruh bangsa Indonesia 

Hadapi tantangan dan cobaan 

Raihlah cita-cita yang mulia 
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Indonesia makmur dan sentausa 

Walau beragam suku dan agama 

Ragam budaya serta golongan 

Satu untuk semua, semua untuk satu 

Jayalah Indonesiaku tercinta 

Persatuan dan kesatuan 

Negara republik Indonesia 

Undang-undang dasar empat lima 

Pancasila dasar negara 

S’luruh rakyat wajib bela negara 

Songsong hari esok  

Makmur sejaht’ra 

Terkait dengan materi dan persebarannya dalam Pendidikan Bela 

Negara dapat diketahui dari hasil dokumentasi, yaitu sebagai berikut. 
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Tabel 7 Persebaran Materi Pendidikan Bela Negara  

Materi Kelas X Kelas XI Kelas 

XII 

Keterangan 

Smt 

1 

Smt 

2 

Smt 

1 

Smt 

2 

  

a. Dasar bela negara V      

b. Sistem pertahanan 

negara 

 V     

c. Geopolitika dan 

geostrategi 

 V     

d. Etika politik   V    

e. Hukum dan HAM   V    

f. Pendidikan anti 

korupsi 

   V   

g. Latihan 

Kemasyarakatan dan  

Peduli Lingkungan 

    V LKPL 

h. Peraturan baris-

berbaris 

V V V V   

i. Peraturan 

penghormatan 

V V V V   

j. Tata upacara sekolah V V V V   

k. Ketangkasan 

perorangan 

V V V V   

l. Ilmu medan V V V V   

m. Persami V     Outbond di 

luar kampus 

n. RPS, PKT, dan 

pembaretan 

V     Outbond di 

luar kampus 

o. Latihan hulubalang   V   Memperda-

lam ilmu 

medan 

Sumber : Buku kurikulum khusus SMA Taruna Nusantara tahun 2009 

7. Deskriptif 

Jumlah nilai maksimal dan minimal dari setiap angket yang 

berisikan 38 pertanyaan dapat dilihat sebagi berikut. 

Nilai maksimal = 5 x 38 = 190 

Nilai minimal   = 1 x 38  =38  
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Berdasarkan hasil penelitian terhadap 62 responden diketahui 

nilai maksimal dari responden berjumlah 180 dan nilai minimal adalah 

108, serta berdasarkan hasil penelitian tersebut, dengan variasi jawaban 

dari masing-masing responden dapat diketahui persentase variabel sikap 

cinta tanah air dari 11 indikator, siswa kelas XI SMA Taruna Nusantara 

dengan melihat tabel dibawah ini : 

Tabel 8 Persentase Sikap Cinta Tanah Air Siswa Kelas XI 

Kriteria Skor Prosentase 

Sangat Baik 25 40,32% 

Baik 25 40,32% 

Cukup Baik 12 19,35% 

Kurang Baik - - 

Tidak Baik - - 

*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 13 

Selain dari tabel diatas dapat dilihat juga dalam diagram batang 

seperti dibawah ini : 
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8. Kuantitatif 

a. Uji Normalitas Data Hasil Belajar Populasi 

Perhitungan dilakukan dengan Chi Kuadrat dan 

membandingkan harga chi kuadrat data dengan tabel chi kuadrat 

dengan taraf signifikan 5% kemudian menarik kesimpulan, jika 

hitung
2χ  < tabel

2χ  dengan dk = k-3, maka data berdistribusi normal 

(Sudjana  2006: 273). Hasil perhitungan uji normalitas hasil belajar 

dari 10 kelas (Populasi) disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 9  Hasil Uji Normalitas Data Populasi 

No. Kelas χ
2

hitung χ
2

tabel Kriteria 

1. XI IA 1 6, 4468 7, 81 Berdistribusi normal 

2. XI IA 2 5, 5773 7, 81 Berdistribusi normal 

3. XI IA 3 5, 5498 7, 81 Berdistribusi normal 

4. XI IA 4 3, 2222 7, 81 Berdistribusi normal 

5. XI IA 5 5, 6499 7, 81 Berdistribusi normal 

6. XI IA 6 6, 4326 7, 81 Berdistribusi normal 

7. XI IA 7 3, 7898 7, 81 Berdistribusi normal 

8. XI IS 1 7, 4542 7, 81 Berdistribusi normal 

9. XI IS 2 6, 3175 7, 81 Berdistribusi normal 

10. XI IS 3 6, 2643 7, 81 Berdistribusi normal 

*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 2 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh χ
2
 hitung  untuk 

setiap kelas data kurang dari χ
2

tabel  dengan dk =6-3 dan α = 5 % = 

7,81 dan α 1% = 8,25, taraf signifikansi yang digunakan adalah 

sebesar 5% maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima. Hal ini 

berarti bahwa data populasi berdistribusi normal. 
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b. Uji Homogenitas Data Penelitian (Populasi) 

Uji kesamaan varians digunakan untuk mengetahui kesamaan 

sepuluh kelas populasi. Hasil perhitungan uji kesamaan varians data 

hasil belajar siswa dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 10  Hasil Uji Homogenitas Populasi 

Data χ
2 

hitung χ
2

tabel Kriteria 

Nilai Kognitif  

(Pendidikan 

Bela Negara 

Kelas XI TP 

2010/1011) 

SMA Taruna 

Nusantara 

8, 463 16, 92 Homogenitas Sama 

*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 3 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh χ
2

hitung kurang 

dari χ
2

tabel  dengan dk = k-1 dan α 5% =16,92 dan α 1% = 14,7. Taraf 

signifikansi yang digunakan adalah 5%  maka dapat disimpulkan Ho 

diterima. Hal ini berarti bahwa sepuluh kelas XI SMA Taruna 

Nusantara populasi mempunyai varians yang sama (homogenitas). 

c. Uji Normalitas Data Hasil Belajar Responden 

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan data hasil belajar 

sejumlah 62 responden diperoleh χ
2
 hitung  sebesar 7, 005 dan  χ

2
tabel  

dengan dk = 3 pada α 5% = 9,49  dan α 1% = 7,78. Taraf signifikansi 

yang digunakan adalah 5%, maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

diterima. Hal ini berarti bahwa data hasil belajar responden yang 

berjumlah 62 berdistribusi normal. Untuk data selengkapnya 

disajikan pada lampiran 7. 
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d. Uji Normalitas Data Sikap Cinta Tanah Air Responden 

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan hasil angket dari 

62 responden diperoleh χ
2
 hitung  sebesar 7, 505 dan  χ

2
tabel  dengan dk 

= 3 pada α 5% = 9,49  dan α 1% = 7,78. Taraf signifikansi yang 

digunakan adalah 5%, maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima. 

Hal ini berarti bahwa data (hasil angket) responden yang berjumlah 

62 berdistribusi normal. Untuk data selengkapnya disajikan pada 

lampiran 8. 

e. Uji Homogenitas Varians Kelompok Y untuk Pengulangan 

Kelompok X 

Uji homogenitas dilakukan dengan kriteria pengujian : Ho 

diterima jika 2
hitung

X  ≤ 2
1)α)(k(1

X


,dimana 2
1)α)(k(1

X


diperoleh 

dari daftar distribusi chi kuadrat dengan peluang (1- α) dan dk = (k - 

1)  (Sudjana  2006:263).  

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh χ
2

hitung sebesar 

15, 884 dan χ
2

tabel  dengan dk = k-1 pada α 5% = 27, 59 dan α 1% = 

24,8. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 5%, maka dapat 

disimpulkan Ho diterima atau homogenitas sama. Untuk data 

selengkapnya disajikan pada lampiran 9. 

f. Uji Regresi Linear Sederhana 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh tabel persiapan 

sebagai berikut. 
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N  = 62  SX
2  = 

413707 

SX =5055  SY
2  = 

141059 

SY =9283  SXY = 760364 

Uji regresi linier sederhana dilakukan dengan rumus : 

 

Dimana : 

 = subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan (sikap 

cinta tanah air).  

= harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan). 

= angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka 

peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang 

didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila (+) arah 

garis naik, dan bila (-) maka arah garis turun. 

= subyek pada variabel independen (pengetahuan/kognitif) yang 

mempunyai nilai tertentu. 

 

Garis regresi Y karena pengaruh X, persamaan regresinya         
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Berdasarkan hasil perhitungan dan penelitian diperoleh 

persamaan regresinya : 

 

Berdasarkan hasil persamaan tersebut dapat diketahui bahwa 

seseorang yang tidak mempunyai pengetahuan maka sikapnya akan 

negatif. Demikian juga sebaliknya apabila seseorang sikapnya nol 

atau tidak mempunyai sikap dapat diketahui juga kognitif 

(pengetahuannya) akan sedikit. 

g. Analisis Koefisien Determinasi  

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen atau kemampuan variabel independen dalam 

memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel 

dependen.  

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

 

(Ghozali, 2001:45). 

Dimana : 

koefisien determinasi  

 koefisien korelasi 

Dari hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh hasil 

sebesar 0,3797 atau 37,97%. Hal ini berarti faktor lain yang 

mempengaruhi variabel dependent (sikap cinta tanah air) selain 
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variabel independen (kognitif) seperti yang dibahas dalam penelitian 

ini. Hal ini juga menunjukkan kesesuaian dengan pendapat Gerungan 

yang menyatakan bahwa komponen pembentukan sikap tidak hanya 

pengetahuan (kognitif) saja melainkan perasaan (afektif), dan 

perilaku (konatif) juga ikut berperan dalam mempengaruhi sikap 

seseorang.  

h. Koefisien Korelasi dan Uji Keberartian Koefisien Korelasi (Uji 

Hipotesis) 

Koefisien korelasi ) dinyatakan dengan rumus : 

 
(Sudjana, 2009:25). 

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil sebesar 0,6162. Dengan 

memperhatikan tabel interpretasi nilai r, maka koefisien korelasi 

sebesar 0,6162 termasuk pada kategori kuat. Jadi terdapat pengaruh 

yang kuat antara hasil belajar (kognitif) Pendidikan Bela Negara 

terhadap sikap cinta tanah air. 

Untuk menguji keberartian koefisien korelasi digunakan uji t 

dengan rumus sebagai berikut. 

 

(Sudjana, 2009:257). 

Apabila t berada pada daerah penerimaan Ho, yaitu -t(1-1/2a)(n-2) 

< t < t(1-1/2a)(n-2), berarti bahwa koefisien korelasi tidak signifikan. 

 

xy
2

xy

r1

2r
  






n
t
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-t(1- )(n- 2) 
 

 

        

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh  sebesar 6,060 

dan pada α = 5% pada dk =(62-2) = 60 diperoleh  

dan α 1% pada dk =(62-2) = 60 diperoleh  2,66. Taraf 

signifikansi yang digunakan adalah 5%. 

 

 
 

                

 

                 
 

                 
 

                 
 

                  

 
  

-
2.00 

 
  

 
2.00 6.060 

   

Karena t berada pada daerah penolakan Ho, berarti bahwa 

koefisien korelasi ini signifikan. Hal ini diperoleh dari 

 dengan taraf signifikansi 5%, maka Ha diterima, 

yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara hasil belajar 

(kognitif) terhadap sikap cinta tanah air pada siswa kelas XI SMA 

Taruna Nusantara Magelang Tahun Pelajaran 2010/2011. 

B. Pembahasan 

1. Deskriptif 

Sikap cinta tanah air yang tinggi dari kelas XI SMA Taruna 

Nusantara dapat diketahui dari prosentase jawaban responden, dimana 
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sebanyak 40,32% siswa mempunyai sikap cinta tanah air dalam kriteria 

sangat baik, 40,32% siswa mempunyai sikap cinta tanah air dalam 

kriteria baik, dan 19,35% siswa mempunyai sikap cinta tanah air yang 

cukup baik. 

Sikap cinta tanah air yang tinggi dari siswa kelas XI SMA 

Taruna Nusantara dapat diketahui dari jawaban setiap responden, yaitu 

sebagian besar atau rata-rata dari setiap responden mendapatkan skor 

yang tinggi. Dimana apabila skor yang diperoleh responden dalam 

menjawab kuisioner/angket tinggi maka sikap orang tersebut juga akan 

baik. Demikian juga sebaliknya apabila skor dari responden rendah maka 

sikap orang tersebut akan cenderung tidak baik. Hal ini sesuai dengan 

skala Likert (skala penyusunan instrument penelitian ini ) yang 

menyatakan bahwa makin tinggi skor yang diperoleh seseorang, 

merupakan indikasi bahwa orang tersebut sikapnya makin positif 

terhadap objek sikap, demikian juga sebaliknya (Walgito, 2003:146). 

Kecintaan siswa SMA Taruna Nusantara terhadap tanah air telah 

dibuktikan dari jawaban angket siswa yang memperoleh skor tinggi, 

serta selama melakukan penelitian penulis melakukan observasi dengan 

melihat dan mengamati sikap tingkah laku siswa yang menunjukan 

kecintaannya kepada tanah air dengan melakukan berbagai perbuatan 

seperti : selalu khidmat dalam mengikuti upacara bendera, selalu 

menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam pergaulan 

sehari-hari, menjalankan tugas kebersihan, baik ruang kelas maupun 
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graha (asrama) dan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dengan 

tidak membuang sampah sembarangan, serta selalu hormat kepada 

bendera merah putih setiap akan memasuki dan meninggalkan ruang 

kelas. 

Sikap cinta tanah air yang tinggi yang dimiliki oleh setiap siswa 

SMA Taruna Nusantara menjadikan siswa selalu menempatkan 

kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan, serta jiwa 

nasionalisme dan patriotisme begitu kuat dan terlihat di lingkungan 

sekolah dan asrama, sehingga SMA Taruna Nusantara sering disebut 

sebagai miniatur negara Indonesia yang dicita-citakan. Oleh karena itu 

kehidupan di lingkungan SMA Taruna Nusantara perlu dicontoh dan 

dikembangkan dalam kehidupan masyarakat luas. 

2. Pengaruh Hasil Belajar (kognitif atau pengetahuan) terhadap Sikap 

Cinta Tanah Air 

Kognitif (pengetahuan) merupakan kemampuan yang dimiliki 

oleh seseorang yang diperoleh melalui belajar. Pengetahuan yang 

dimiliki oleh seseorang menentukan cara berfikir dan bertindak orang 

tersebut. Sedangkan sikap merupakan suatu kerelaan/kesediaan 

seseorang untuk berbuat  atau membuat respon terhadap objek tertentu. 

Sikap itu sendiri terdiri dari berbagai komponen-komponen yang 

meliputi pengetahuan dan pemahaman (aspek kognitif), perasaan (aspek 

afektif), dan perilakunya (aspek konatif). Aspek pengetahuan dan 

pemahaman sangat penting untuk mendasari setiap sikap seseorang atau 
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mendasari setiap tindakan seseorang, meskipun aspek afektif dan konatif 

juga tetap berperan dalam menentukan sikap seseorang. Hal ini sesuai 

dengan perhitungan koefisien determinasi pada penelitian ini diperoleh 

hasil sebesar 0,3797 atau 37,97% hal ini menyatakan bahwa 

pembentukan sikap cinta tanah air tidak hanya dipengaruhi oleh 

pengetahuan saja, artinya ada faktor lain yang mempengaruhinya, yang 

tidak dibahas dalam penelitian ini karena sikap itu dibentuk dan 

dipengaruhi dari faktor internal maupun eksternal. Meskipun demikian 

terdapat hubungan antara kognitif atau pengetahuan dengan sikap cinta 

tanah air.  

Pengetahuan dan pemahaman yang luas menjadikan seseorang 

dapat berfikir secara luas dan mendalam sebelum bertindak atau 

membuat respon, sehingga dapat mempengaruhi sikap orang tersebut 

yakni akan bersikap baik atau bijak dalam menanggapi suatu 

permasalahan atau terhadap objek tertentu. Demikian juga sebaliknya 

pengetahuan dan pemahaman yang rendah atau sempit akan 

mempengaruhi kemampuan berfikir orang tersebut dalam bertindak atau 

membuat respon, sehingga seseorang dapat bersikap kurang baik dalam 

menanggapi suatu objek tertentu.  

Untuk mengetahui pengetahuan mengenai bela negara siswa 

kelas XI SMA Taruna Nusantara, maka diambil dari nilai raport sebagai 

hasil belajar kognitif siswa pada semester 1 tahun pelajaran 2010/2011. 

Hasil belajar kognitif ini dapat dilihat sebagai tingkat pengetahuan dan 
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pemahaman mengenai bela negara, yakni apabila hasil belajarnya tinggi, 

maka pengetahuan dan pemahamannya mengenai bela negara akan baik, 

begitu juga sebaliknya apabila hasil belajarnya rendah maka 

pengetahuan dan pemahaman mengenai bela negaranya juga rendah. 

Pada mata pelajaran Pendidikan Bela Negara penanaman nilai-nilai cinta 

tanah air begitu ditekankan dalam proses pembelajaran karena salah satu 

tujuan dari Pendidikan Bela Negara adalah untuk dapat mencintai tanah 

air, sehingga akan mempengaruhi sikap cinta tanah air siswa dan 

loyalitasnya kepada bangsa Indonesia. Karena sikap seseorang selalu 

berhubungan dengan pengetahuan yang dimilikinya. 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan sesuai dengan 

komponen-komponen pembentukan sikap, maka dapat disimpulkan 

bahwa pengetahuan mempunyai hubungan dengan sikap seseorang. Hal 

ini sesuai dengan pendapat dari Rosenberg dan Festinger, dimana 

Rosenberg mengungkapkan adanya hubungan yang konsisten antara 

komponen afektif dan komponen kognitif, yang berarti apabila seseorang 

mempunyai sikap yang positif terhadap sesuatu objek, maka indeks 

kognitifnya juga akan tinggi, demikian sebaliknya apabila seseorang 

mempunyai sikap yang negatif terhadap sesuatu objek, maka indeks 

kognitifnya juga akan rendah. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pengetahuan yang baik atau tinggi seseorang terhadap suatu hal 

akan memberikan sikap yang positif seseorang terhadap hal tesebut. 

Mengingat bahwa sikap itu tidak dibawa sejak lahir melainkan sikap 
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dapat dibentuk sepanjang perkembangan individu dengan memberikan 

pengetahuan. 

Sedangkan pendapat lain dari Festinger, yang menyatakan bahwa 

pembentukan dan pengubahan sikap dapat dilakukan melalui komponen 

kognitif, yaitu dengan memberikan pengetahuan, pendapat, sikap atau 

hal-hal lain, sehingga dengan materi tersebut akan berubahlah komponen 

kognitifnya, dan ini akan mengubah komponen afektifnya sehingga 

sikap akan berubah. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

jika ingin membentuk atau mengubah sikap seseorang terhadap objek 

tertentu maka terlebih dahulu harus memberikan pengetahuan mengenai 

objek tertentu kepada orang tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

diambil kesimpulan yakni apabila ingin membuat sikap cinta tanah air 

pada siswa, maka dapat memberikan pengetahuan Pendidikan Bela 

Negara pada siswa sekolah menengah.  

Pemberian pengetahuan yang luas mengenai Bela Negara dimana 

didalamnya terkandung nilai-nilai cinta tanah air akan membentuk sikap 

yang positif terhadap siswa SMA Taruna Nusantara. Sehingga 

pemahaman Bela Negara yang baik dari siswa kelas XI SMA Taruna 

Nusantara akan memberikan pengaruh yang baik/positif terhadap sikap 

cinta tanah airnya.  

Dari data-data hasil penelitian, yaitu data tentang hasil belajar 

siswa (kognitif) Pendidikan Bela Negara dan data sikap cinta tanah air 

siswa kelas XI SMA Taruna Nusantara, maka untuk membuktikan 
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hipotesis yang diajukan, data-data tersebut dianalis dengan uji korelasi 

menggunakan rumus product moment dan uji t. Hasil perhitungan 

tersebut diperoleh  sebesar 6,060 dan   dengan dk = ( n-2) 

sebesar 2,00 pada taraf signifikansi 5%. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa ada penerimaan hipotesis (Ha diterima) bahwa  lebih besar 

dari  , yang berarti bahwa “Ada Pengaruh yang Signifikan 

antara Hasil Belajar Pendidikan Bela Negara terhadap Sikap Cinta 

Tanah Air pada Siswa Kelas XI SMA Taruna Nusantara Magelang 

Tahun Pelajaran 2010/2011”. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa siswa yang mempunyai 

indeks kognitif yang tinggi dari mata pelajaran Pendidikan Bela Negara 

maka sikap cinta tanah airnya akan baik/positif. Namun sebaliknya siswa 

yang mempunyai indeks kognitif yang rendah dari mata pelajaran 

Pendidikan Bela Negara maka sikap cinta tanah airnya akan rendah juga.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

dapat penulis simpulkan : 

1. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Bela Negara sebagai kurikulum 

khusus di SMA Taruna Nusantara dilaksanakan secara terarah dan 

terprogram sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Lembaga 

Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN), dengan tujuan: 

memberikan pendidikan dasar bela negara dan menumbuhkembangkan 

sikap kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara 

Indonesia, keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai idiologi negara, 

kerelaan untuk berkorban pada siswa SMA Taruna Nusantara. 

2. Semua kegiatan yang diberikan kepada siswa SMA Taruna Nusantara, 

baik yang berupa intra kurikuler maupun ekstrakurikuler ditujukan untuk 

memberikan pelatihan dasar bela negara. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara hasil belajar (kognitif) 

Pendidikan Bela Negara terhadap sikap cinta tanah air pada siswa kelas 

XI SMA Taruna Nusantara Tahun Pelajaran 2010/2011 dengan hasil 

perhitungan diperoleh sebesar 6,060 dan pada α = 5% dan dk 

=(62-2) = 60 diperoleh  
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B. Saran 

Dengan memperhatikan hasil penelitian dan pembahasan serta 

kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut. 

1. Bagi Pamong Pendidikan Bela Negara, hendaknya dalam proses 

pembelajaran atau menyampaikan materi dapat lebih kreatif dalam 

memilih metode dengan tujuan untuk mengatasi hambatan-hambatan 

yang ada demi mengoptimalkan hasil yang dicapai, yakni mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional dan mewujudkan visi, misi SMA Taruna 

Nusantara.  

2. Bagi pemerintah, diharapkan dapat mempertimbangkan untuk 

mengembangkan kurikulum bagi sekolah menengah di Indonesia dengan 

menjadikan mata pelajaran Pendidikan Bela Negara sebagai salah satu 

mata pelajaran dari kurikulum khusus,  mengingat terhadap pengaruh 

yang signifikan antara pengetahuan belanegara terhadap sikap cinta 

tanah air.  
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Kisi-kisi Instrumen Sikap Cinta Tanah Air 

Rekaan Teoretis Indikator Pernyataan 

Sikap cinta 

tanah air 

 

 

 

 

 

 

1) Menjaga tanah dan 

pekarangan serta 

seluruh ruang wilayah 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

2) Jiwa dan raganya 

sebagai bangsa 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Anda akan mengorbankan 

seluruh tenaga dan pikiran anda 

demi menjaga wilayah Indonesia 

dari ancaman bangsa lain. 

4. Pada keadaan tertentu Anda 

diminta kontribusinya dari 

negara untuk ikut berperang dan 

dikirim ke wilayah perbatasan 

menjaga eksistensi wilayah 

Indonesia, bagaimana sikap 

Anda? 

 

 

7. Semua usaha dan kerja keras yang 

anda lakukan dalam berbagai 

bidang semata-mata hanya 

ditujukan untuk bangsa dan 

negara Indonesia. 

 

25. Kegiatan PKS (Patroli Keamanan 

Sekolah) di sekolah tidak perlu 

diadakan mengingat sudah ada 

pihak keamanan dari sekolah, 

bagaimana sikap Anda? 

 

29. Anda diwajibkan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari 

dengan berbelanja di koperasi 

siswa, bagaimana sikap Anda? 
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30. Anda tidak perlu sampai 

mengorbankan nyawa demi 

tegaknya NKRI, karena itu sudah 

menjadi tugas dan tanggungjawab 

dari TNI dan Polri. 

 

38. Menyikapi dan menghadapi 

permasalahan yang ada dalam 

berbagai kelompok dan situasi 

selalu mengutamakan 

musyawarah dan menghindarkan 

dari kekerasan, bagaimana sikap 

Anda? 

 

41. Pada situasi dan saat-saat tertentu 

Anda diperbolehkan untuk 

berkelahi/menggunakan 

kekerasan dalam menyelesaikan 

masalah. 

 

42. Sikap menghargai dan 

menghormati diantara perbedaan 

yang ada merupakan sesuatu yang 

harus dijaga dan dikembangkan, 

bagaimana sikap Anda? 

 

47. Di Sekolah Anda perlu diadakan 

pameran budaya daerah yang 

ditampilkan oleh seluruh siswa 

dari berbagai daerah di Indonesia, 

bagaimana sikap Anda? 
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3) Memiliki jiwa 

patriotisme terhadap 

bangsa dan negaranya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Mengenalkan Bhineka tunggal 

Ika kepada siswa sekolah tidak 

perlu dilakukan karena sudah 

tidak relevan lagi dengan 

perkembangan jaman. 

 

50. Sadar akan hukum dan peraturan 

dimanapun Anda berada, selalu 

membuat diri Anda aman dan 

nyaman. 

 

 

 

1. Setiap hari Senin atau hari besar 

Nasional, Anda diwajibkan untuk 

mengikuti upacara bendera. 

11. Sebagai siswa SMA Taruna 

Nusantara Anda wajib 

menjalankan dan menjunjung 

tinggi Kode Kehormatan dan Tri 

Prasetya Siswa. 

12. PDK dengan semua aturan dan 

konsekuensinya merupakan hal 

yang tidak perlu untuk dilakukan 

karena hanya akan menambah 

beban siswa kelas X, bagaimana 

sikap Anda? 

21. Ruang kelas Anda akan lebih baik 

jika ditempel rumus-rumus dan 

foto anggota kelas dari pada harus 

ditempel gambar Pahlawan 

Nasional, bagaimana sikap Anda? 
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4) Menjaga nama baik 

bangsa dan negara. 

 

 

 

 

 

 

 

5) Memberikan kontribusi 

pada kemajuan bangsa 

dan negara. 

 

27. Suatu kewajiban bagi Anda untuk 

dapat menyanyikan lagu mars dan 

hymne patriotik serta lagu-lagu 

nasional dan lagu daerah Anda 

masing-masing. 

44. Anda tidak perlu belajar dan 

memahami wilayah nusantara, 

karena hal itu tidak berguna bagi 

diri Anda dan hanya akan 

membuang waktu Anda. 

 

 

6. Jika Anda bekerja di luar negeri, 

Karir Anda merupakan sesuatu 

yang sangat penting dan harus 

Anda jaga dari pada harus 

menjaga nama baik bangsa dan 

negara. 

 

40. Menjaga nama baik keluarga 

lebih penting dari pada harus 

menjaga nama baik bangsa, 

karena keluarga lebih penting 

bagi diri Anda. 

 

 

2. Anda diwajibkan untuk membuat 

karya ilmiah remaja sebagai 

wujud kontribusi pada bangsa 

dan negara Indonesia. 

5. Pembangunan yang akan Anda 

ikuti dan laksanakan hanya 
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6) Merasa bangga sebagai 

sebagai orang yang 

bertanah air Indonesia. 

 

 

 

 

 

pembangunan di sekitar 

lingkungan tempat tinggal Anda. 

31. Anda akan memilih bekerja diluar 

negeri dengan gaji yang besar dari 

pada harus bekerja di dalam 

negeri dengan gaji yang kecil. 

33. Kewajiban bagi Anda untuk 

belajar dengan giat demi generasi 

mendatang yang lebih baik, 

bagaimana sikap Anda? 

34. Bekerja keras demi kemajuan dan 

kejayaan Bangsa dan Negara 

hanyalah kewajiban bagi orang-

orang yang sudah bekerja. 

43. Tujuan utama dari sebuah lomba 

olimpiade internasional adalah 

mengharumkan nama Indonesia 

di mata dunia. 

 

14. Terkadang Anda merasa malu 

menjadi warga negara Indonesia 

dengan semua kekurangan dan 

kelemahan dari bangsa Indonesia. 

18. Perbedaan suku dan agama yang 

ada di sekolah menjadikan 

masalah bagi diri anda. 

20. Merupakan suatu kebanggaan 

bagi diri Anda, dapat 

menampilkan kebudayaan asli 

Indonesia di dunia Internasional. 

22. Merupakan salah satu kebanggaan 
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7) Bersedia membela 

tanah air untuk 

kejayaan bangsa 

 

 

bagi diri Anda apabila 

berkomunikasi menggunakan 

bahasa Indonesia dalam 

kehidupan sehari-hari. 

23. Kebanggaan diri Anda sebagai 

warga negara Indonesia dapat 

Anda tunjukan dengan  menjadi 

warga negara yang baik dan taat 

hukum. 

32. Menggunakan produksi dalam 

negeri kadang membuat diri Anda 

malu dihadapan teman-teman, 

bagaimana sikap Anda? 

45. Penggunaan bahasa Indonesia 

dalam komunikasi diberbagai 

forum perlu diganti dengan 

bahasa asing untuk dapat 

mengimbangi arus globalisasi, 

bagaimana sikap Anda? 

46. Kebudayaan dari negara lain 

lebih bagus dan menarik untuk 

Anda pelajari. 

 

35. Menjadi relawan bencana alam 

menjadikan Anda dapat 

memahami penderitaan sesama 

dan dapat meningkatkan rasa 

kepedulian sosial bagi diri Anda. 

37. Anda akan tetap membela serta 

memperjuangkan keadilan dan 

kebenaran meskipun anda harus 
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8) Peduli terhadap 

rusaknya hutan atau 

lingkungan di tanah 

air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Bersedia memelihara 

melawan pimpinan Anda. 

 

 

24. Kebijakan dari pemerintah untuk 

mematikan lampu selama 1 jam 

dalam 1 minggu merupakan salah 

satu cara efektif untuk ikut 

menjaga lingkungan. 

 

26. Anda akan dijatuhi sanksi yang 

berat apabila Anda melakukan 

pencemaran dan perusakan 

lingkungan. 

 

36. Didekat rumah Anda akan 

dibangun pusat perbelanjaan 

modern milik orang asing dengan 

menggusur pasar tradisional, 

bagaimana sikap Anda? 

 

39. Bekerja bakti di lingkungan 

masyarakat tidak perlu Anda ikuti 

karena dapat Anda wakilkan 

kepada orang tua atau saudara 

Anda, bagaimana sikap Anda? 

 

48. Pembukaan hutan lindung dapat 

dilakukan untuk dilakukannya 

pembangunan kota, bagaimana 

sikap Anda? 

8. Di lingkungan sekolah, Anda 

wajib menjaga kebersihan kelas, 
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lingkungan dan 

melindungi flora dan 

fauna Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Dapat menyimpan 

rahasia negara. 

 

halaman, dan sekitarnya, 

bagaimanakah sikap Anda? 

9. Anda tidak harus membersihkan 

ruang kelas sebagai tugas piket 

Anda, karena sudah ada petugas 

kebersihan dari pihak sekolah. 

10. Kegiatan penghijauan sudah 

menjadi kewajiban dan tugas dari 

pihak sekolah dan penjaga kebun, 

sehingga Anda tidak perlu untuk 

ikut menjaga dan melestarikan 

taman di sekolah. 

13. Pada saat-saat tertentu Anda 

diminta untuk dapat bekerja bakti 

di luar lingkungan sekolah, 

bagaimana sikap Anda? 

15. Anda akan tetap memelihara 

satwa langka yang berada di 

rumah Anda, sehingga Anda tidak 

bersedia untuk menyerahkannya 

kepada Pemerintah. 

28. Menjaga dan melestarikan 

lingkungan merupakan kewajiban 

dari orang yang sudah dewasa. 

 

 

19. Rahasia negara merupakan 

sesuatu hal yang kurang berguna 

bagi diri Anda, sehingga Anda 

tidak perlu untuk menjaganya. 
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11) Mau hidup dimanapun 

di wilayah negara 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Anda akan mengundurkan diri 

dari pekerjaan Anda dan mencari 

pekerjaan baru jika Anda harus 

bekerja dan ditempatkan di daerah 

terpencil. 

 

17. Anda akan memilih hidup di 

daerah terpencil dengan semua 

keterbatasannya demi pengabdian 

Anda pada bangsa dan negara 

Indonesia. 
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Nilai dari Setiap Item Pertanyaan 

No. 

Soal 

Skor/Nilai 

Sangat 

Setuju 

Setuju Tidak 

Tahu 

Tidak 

Setuju 

Sangat Tidak 

Setuju 

1. 5 4 3 2 1 

2. 5 4 3 2 1 

3. 5 4 3 2 1 

4. 5 4 3 2 1 

5. 1 2 3 4 5 

6. 1 2 3 4 5 

7. 5 4 3 2 1 

8. 5 4 3 2 1 

9. 1 2 3 4 5 

10. 1 2 3 4 5 

11. 5 4 3 2 1 

12. 1 2 3 4 5 

13. 5 4 3 2 1 

14. 1 2 3 4 5 

15. 1 2 3 4 5 

16. 1 2 3 4 5 

17. 5 4 3 2 1 

18. 1 2 3 4 5 
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19. 1 2 3 4 5 

20. 5 4 3 2 1 

21. 1 2 3 4 5 

22. 5 4 3 2 1 

23. 5 4 3 2 1 

24. 5 4 3 2 1 

25. 1 2 3 4 5 

26. 5 4 3 2 1 

27. 5 4 3 2 1 

28. 1 2 3 4 5 

29. 5 4 3 2 1 

30. 1 2 3 4 5 

31. 1 2 3 4 5 

32. 1 2 3 4 5 

33. 5 4 3 2 1 

34. 1 2 3 4 5 

35. 5 4 3 2 1 

36. 1 2 3 4 5 

37. 5 4 3 2 1 

38. 5 4 3 2 1 

39. 1 2 3 4 5 

40. 1 2 3 4 5 
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41 1 2 3 4 5 

42 5 4 3 2 1 

43 5 4 3 2 1 

44 1 2 3 4 5 

45 1 2 3 4 5 

46 1 2 3 4 5 

47 5 4 3 2 1 

48 1 2 3 4 5 

49 1 2 3 4 5 

50 5 4 3 2 1 
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KUISIONER RESPONDEN 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama/Kelas  : 

No. Absen  :  

 

II. PENGANTAR 

Siswa SMA Taruna Nusantara yang penulis sayangi, berkenaan dengan 

penelitian yang penulis lakukan guna menyelesaikan studi S-1, penulis mengambil 

judul “ HUBUNGAN HASIL BELAJAR PENDIDIKAN BELA NEGARA 

DENGAN SIKAP CINTA TANAH AIR PADA SISWA KELAS XI SMA 

TARUNA NUSANTARA MAGELANG TAHUN PELAJARAN 2010/2011 ”, 

maka dengan segala kerendahan hati, penulis mohon bantuan Anda untuk mengisi 

angket ini dengan jujur sesuai dengan yang Anda alami. 

Perlu diketahui bahwa Anda tidak perlu khawatir dan takut dalam mengisi 

angket ini, sebab angket ini tidak mempengaruhi nilai Anda dalam kaitannya 

dengan mata pelajaran Pendidikan Bela Negara, demikian pula mengenai 

kerahasiaan dalam Anda menjawab akan penulis jaga kerahasiaannya. 

Demikian atas bantuan dan simpati yang Anda berikan penulis ucapkan 

banyak terima kasih. 

 

Hormat penulis. 
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III. PETUNJUK PENGISIAN 

Jawablah semua pertanyaan di bawah ini dengan memberi tAnda silang ( 

X ) pada pilihan a, b, c, d, atau e serta jawab sesuai dengan yang Anda alami.  

1. Setiap hari Senin atau hari besar Nasional, Anda diwajibkan untuk 

mengikuti upacara bendera. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

2. Anda diwajibkan untuk membuat karya ilmiah remaja sebagai wujud 

kontribusi pada bangsa dan negara Indonesia. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

3. Anda akan mengorbankan seluruh tenaga dan pikiran anda demi 

menjaga wilayah Indonesia dari ancaman bangsa lain. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

4. Pada keadaan tertentu Anda diminta kontribusinya dari negara untuk 

ikut berperang dan dikirim ke wilayah perbatasan menjaga eksistensi 

wilayah Indonesia, bagaimana sikap Anda? 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

5. Pembangunan yang akan Anda ikuti dan laksanakan hanya 

pembangunan di sekitar lingkungan tempat tinggal Anda. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 
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6. Jika Anda bekerja di luar negeri, Karir Anda merupakan sesuatu yang 

sangat penting dan harus Anda jaga dari pada harus menjaga nama 

baik bangsa dan negara. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

7. Semua usaha dan kerja keras yang anda lakukan dalam berbagai 

bidang semata-mata hanya ditujukan untuk bangsa dan negara 

Indonesia. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

8. Di lingkungan sekolah, Anda wajib menjaga kebersihan kelas, 

halaman, dan sekitarnya, bagaimanakah sikap Anda? 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

9. Anda tidak harus membersihkan ruang kelas sebagai tugas piket Anda, 

karena sudah ada petugas kebersihan dari pihak sekolah. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

10. Kegiatan penghijauan sudah menjadi kewajiban dan tugas dari pihak 

sekolah dan penjaga kebun, sehingga Anda tidak perlu untuk ikut 

menjaga dan melestarikan taman di sekolah. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 
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11. Sebagai siswa SMA Taruna Nusantara Anda wajib menjalankan dan 

menjunjung tinggi Kode Kehormatan dan Tri Prasetya Siswa. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

12. PDK dengan semua aturan dan konsekuensinya merupakan hal yang 

tidak perlu untuk dilakukan karena hanya akan menambah beban siswa 

kelas X, bagaimana sikap Anda? 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

13. Pada saat-saat tertentu Anda diminta untuk dapat bekerja bakti di luar 

lingkungan sekolah, bagaimana sikap Anda? 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

14. Terkadang Anda merasa malu menjadi warga negara Indonesia dengan 

semua kekurangan dan kelemahan dari bangsa Indonesia. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

15. Anda akan tetap memelihara satwa langka yang berada di rumah Anda, 

sehingga Anda tidak bersedia untuk menyerahkannya kepada 

Pemerintah. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

16. Anda akan mengundurkan diri dari pekerjaan Anda dan mencari 

pekerjaan baru jika Anda harus bekerja dan ditempatkan di daerah 

terpencil. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 
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b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

17. Anda akan memilih hidup di daerah terpencil dengan semua 

keterbatasannya demi pengabdian Anda pada bangsa dan negara 

Indonesia. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

18. Perbedaan suku dan agama yang ada di sekolah menjadikan masalah 

bagi diri anda. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

19. Rahasia negara merupakan sesuatu hal yang kurang berguna bagi diri 

Anda, sehingga Anda tidak perlu untuk menjaganya. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

20. Merupakan suatu kebanggaan bagi diri Anda, dapat menampilkan 

kebudayaan asli Indonesia di dunia Internasional. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

21. Ruang kelas Anda akan lebih baik jika ditempel rumus-rumus dan foto 

anggota kelas dari pada harus ditempel gambar Pahlawan Nasional, 

bagaimana sikap Anda? 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 
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22. Merupakan salah satu kebanggaan bagi diri Anda apabila 

berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan 

sehari-hari. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

23. Kebanggaan diri Anda sebagai warga negara Indonesia dapat Anda 

tunjukan dengan  menjadi warga negara yang baik dan taat hukum. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

24. Kebijakan dari pemerintah untuk mematikan lampu selama 1 jam 

dalam 1 minggu merupakan salah satu cara efektif untuk ikut menjaga 

lingkungan. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

25. Kegiatan PKS (Patroli Keamanan Sekolah) di sekolah tidak perlu 

diadakan mengingat sudah ada pihak keamanan dari sekolah, 

bagaimana sikap Anda? 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

26. Anda akan dijatuhi sanksi yang berat apabila Anda melakukan 

pencemaran dan perusakan lingkungan. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

27. Suatu kewajiban bagi Anda untuk dapat menyanyikan lagu mars dan 

hymne patriotik serta lagu-lagu nasional dan lagu daerah Anda masing-

masing. 
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a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

28. Menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan kewajiban dari 

orang yang sudah dewasa.  

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

29. Anda diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan 

berbelanja di koperasi siswa, bagaimana sikap Anda? 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

30. Anda tidak perlu sampai mengorbankan nyawa demi tegaknya NKRI, 

karena itu sudah menjadi tugas dan tanggungjawab dari TNI dan Polri. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

31. Anda akan memilih bekerja diluar negeri dengan gaji yang besar dari 

pada harus bekerja di dalam negeri dengan gaji yang kecil. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

32. Menggunakan produksi dalam negeri kadang membuat diri Anda malu 

dihadapan teman-teman, bagaimana sikap Anda? 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

33. Kewajiban bagi Anda untuk belajar dengan giat demi generasi 

mendatang yang lebih baik, bagaimana sikap Anda? 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 
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b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

34. Bekerja keras demi kemajuan dan kejayaan Bangsa dan Negara 

hanyalah kewajiban bagi orang-orang yang sudah bekerja. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

35. Menjadi relawan bencana alam menjadikan Anda dapat memahami 

penderitaan sesama dan dapat meningkatkan rasa kepedulian sosial 

bagi diri Anda. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

36. Didekat rumah Anda akan dibangun pusat perbelanjaan modern milik 

orang asing dengan menggusur pasar tradisional, bagaimana sikap 

Anda? 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

37. Anda akan tetap membela serta memperjuangkan keadilan dan 

kebenaran meskipun anda harus melawan pimpinan Anda. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

38. Menyikapi dan menghadapi permasalahan yang ada dalam berbagai 

kelompok dan situasi selalu mengutamakan musyawarah dan 

menghindarkan dari kekerasan, bagaimana sikap Anda? 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 
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39. Bekerja bakti di lingkungan masyarakat tidak perlu Anda ikuti karena 

dapat Anda wakilkan kepada orang tua atau saudara Anda, bagaimana 

sikap Anda? 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

40. Menjaga nama baik keluarga lebih penting dari pada harus menjaga 

nama baik bangsa, karena keluarga lebih penting bagi diri Anda. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

41. Pada situasi dan saat-saat tertentu Anda diperbolehkan untuk 

berkelahi/menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

42. Sikap menghargai dan menghormati diantara perbedaan yang ada 

merupakan sesuatu yang harus dijaga dan dikembangkan, bagaimana 

sikap Anda? 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

43. Tujuan utama dari sebuah lomba olimpiade internasional adalah 

mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

44. Anda tidak perlu belajar dan memahami wilayah nusantara, karena hal 

itu tidak berguna bagi diri Anda dan hanya akan membuang waktu 

Anda. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 
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b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

45. Penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi diberbagai forum 

perlu diganti dengan bahasa asing untuk dapat mengimbangi arus 

globalisasi, bagaimana sikap Anda? 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju  

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

46. Kebudayaan dari negara lain lebih bagus dan menarik untuk Anda 

pelajari. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju  

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

47. Di Sekolah Anda perlu diadakan pameran budaya daerah yang 

ditampilkan oleh seluruh siswa dari berbagai daerah di Indonesia, 

bagaimana sikap Anda? 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju  

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

48. Pembukaan hutan lindung dapat dilakukan untuk dilakukannya 

pembangunan kota, bagaimana sikap Anda? 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju  

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

49. Mengenalkan Bhineka tunggal Ika kepada siswa sekolah tidak perlu 

dilakukan karena sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan 

jaman. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju  

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 



127 

 

 

50. Sadar akan hukum dan peraturan dimanapun Anda berada, selalu 

membuat diri Anda aman dan nyaman. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju  

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 
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KUISIONER RESPONDEN 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama/Kelas  : 

No. Absen  : 

 

II. PENGANTAR 

Siswa SMA Taruna Nusantara yang penulis sayangi, berkenaan dengan 

penelitian yang penulis lakukan guna menyelesaikan studi S-1, penulis mengambil 

judul “ HUBUNGAN HASIL BELAJAR PENDIDIKAN BELA NEGARA 

DENGAN SIKAP CINTA TANAH AIR PADA SISWA KELAS XI SMA 

TARUNA NUSANTARA MAGELANG TAHUN PELAJARAN 2010/2011 ”, 

maka dengan segala kerendahan hati, penulis mohon bantuan Anda untuk mengisi 

angket ini dengan jujur sesuai dengan yang Anda alami. 

Perlu diketahui bahwa Anda tidak perlu khawatir dan takut dalam mengisi 

angket ini, sebab angket ini tidak mempengaruhi nilai Anda dalam kaitannya 

dengan mata pelajaran Pendidikan Bela Negara, demikian pula mengenai 

kerahasiaan dalam Anda menjawab akan penulis jaga kerahasiaannya. 

Demikian atas bantuan dan simpati yang Anda berikan penulis ucapkan 

banyak terima kasih. 

 

Hormat penulis. 
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III. PETUNJUK PENGISIAN 

Jawablah semua pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang ( X 

) pada pilihan a, b, c, d, atau e serta jawab sesuai dengan yang Anda alami.  

1. Anda diwajibkan untuk membuat karya ilmiah remaja sebagai wujud 

kontribusi pada bangsa dan negara Indonesia.  

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

2. Anda akan mengorbankan seluruh tenaga dan pikiran anda demi 

menjaga wilayah Indonesia dari ancaman bangsa lain.  

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

3. Pada keadaan tertentu Anda diminta kontribusinya dari negara untuk 

ikut berperang dan dikirim ke wilayah perbatasan menjaga eksistensi 

wilayah Indonesia, bagaimana sikap Anda? 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

4. Pembangunan yang akan Anda ikuti dan laksanakan hanya 

pembangunan di sekitar lingkungan tempat tinggal Anda. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

5. Jika Anda bekerja di luar negeri, Karir Anda merupakan sesuatu yang 

sangat penting dan harus Anda jaga dari pada harus menjaga nama 

baik bangsa dan negara.  

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 



130 

 

 

6. Semua usaha dan kerja keras yang anda lakukan dalam berbagai 

bidang semata-mata hanya ditujukan untuk bangsa dan negara 

Indonesia.  

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

7. Di lingkungan sekolah, Anda wajib menjaga kebersihan kelas, 

halaman, dan sekitarnya, bagaimanakah sikap Anda?  

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

8. Anda tidak harus membersihkan ruang kelas sebagai tugas piket Anda, 

karena sudah ada petugas kebersihan dari pihak sekolah. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

9. Kegiatan penghijauan sudah menjadi kewajiban dan tugas dari pihak 

sekolah dan penjaga kebun, sehingga Anda tidak perlu untuk ikut 

menjaga dan melestarikan taman di sekolah. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

10. Pada saat-saat tertentu Anda diminta untuk dapat bekerja bakti di luar 

lingkungan sekolah, bagaimana sikap Anda? 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

11. Terkadang Anda merasa malu menjadi warga negara Indonesia dengan 

semua kekurangan dan kelemahan dari bangsa Indonesia.  

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 



131 

 

 

c. Tidak tahu 

12. Anda akan tetap memelihara satwa langka yang berada di rumah Anda, 

sehingga Anda tidak bersedia untuk menyerahkannya kepada 

Pemerintah.  

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

13. Anda akan mengundurkan diri dari pekerjaan Anda dan mencari 

pekerjaan baru jika Anda harus bekerja dan ditempatkan di daerah 

terpencil. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

14. Anda akan memilih hidup di daerah terpencil dengan semua 

keterbatasannya demi pengabdian Anda pada bangsa dan negara 

Indonesia.  

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

15. Rahasia negara merupakan sesuatu hal yang kurang berguna bagi diri 

Anda, sehingga Anda tidak perlu untuk menjaganya.  

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

16. Merupakan suatu kebanggaan bagi diri Anda, dapat menampilkan 

kebudayaan asli Indonesia di dunia Internasional.  

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 
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17. Merupakan salah satu kebanggaan bagi diri Anda apabila 

berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan 

sehari-hari. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

18. Kebanggaan diri Anda sebagai warga negara Indonesia dapat Anda 

tunjukan dengan  menjadi warga negara yang baik dan taat hukum.  

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

19. Kebijakan dari pemerintah untuk mematikan lampu selama 1 jam 

dalam 1 minggu merupakan salah satu cara efektif untuk ikut menjaga 

lingkungan.  

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

20. Anda akan dijatuhi sanksi yang berat apabila Anda melakukan 

pencemaran dan perusakan lingkungan. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

21. Suatu kewajiban bagi Anda untuk dapat menyanyikan lagu mars dan 

hymne patriotik serta lagu-lagu nasional dan lagu daerah Anda masing-

masing. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

22. Menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan kewajiban dari 

orang yang sudah dewasa.  

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 
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b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

23. Anda tidak perlu sampai mengorbankan nyawa demi tegaknya NKRI, 

karena itu sudah menjadi tugas dan tanggungjawab dari TNI dan Polri.  

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

24. Anda akan memilih bekerja diluar negeri dengan gaji yang besar dari 

pada harus bekerja di dalam negeri dengan gaji yang kecil.  

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

25. Menggunakan produksi dalam negeri kadang membuat diri Anda malu 

dihadapan teman-teman, bagaimana sikap Anda? 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

26. Kewajiban bagi Anda untuk belajar dengan giat demi generasi 

mendatang yang lebih baik, bagaimana sikap Anda? 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

27. Bekerja keras demi kemajuan dan kejayaan Bangsa dan Negara 

hanyalah kewajiban bagi orang-orang yang sudah bekerja. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

28. Menjadi relawan bencana alam menjadikan Anda dapat memahami 

penderitaan sesama dan dapat meningkatkan rasa kepedulian sosial 

bagi diri Anda. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 
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b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

29. Anda akan tetap membela serta memperjuangkan keadilan dan 

kebenaran meskipun anda harus melawan pimpinan Anda.  

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

30. Bekerja bakti di lingkungan masyarakat tidak perlu Anda ikuti karena 

dapat Anda wakilkan kepada orang tua atau saudara Anda, bagaimana 

sikap Anda? 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

31. Menjaga nama baik keluarga lebih penting dari pada harus menjaga 

nama baik bangsa, karena keluarga lebih penting bagi diri Anda.  

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

32. Sikap menghargai dan menghormati diantara perbedaan yang ada 

merupakan sesuatu yang harus dijaga dan dikembangkan, bagaimana 

sikap Anda? 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

33. Tujuan utama dari sebuah lomba olimpiade internasional adalah 

mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 
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34. Anda tidak perlu belajar dan memahami wilayah nusantara, karena hal 

itu tidak berguna bagi diri Anda dan hanya akan membuang waktu 

Anda. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

35. Kebudayaan dari negara lain lebih bagus dan menarik untuk Anda 

pelajari. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju 

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

36. Di Sekolah Anda perlu diadakan pameran budaya daerah yang 

ditampilkan oleh seluruh siswa dari berbagai daerah di Indonesia, 

bagaimana sikap Anda? 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju  

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

37. Pembukaan hutan lindung dapat dilakukan untuk dilakukannya 

pembangunan kota, bagaimana sikap Anda?  

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju  

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 

38. Mengenalkan Bhineka tunggal Ika kepada siswa sekolah tidak perlu 

dilakukan karena sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan 

jaman. 

a. Sangat setuju    d. Tidak setuju  

b. Setuju     e. Sangat tidak setuju 

c. Tidak tahu 
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PEDOMAN DAN HASIL WAWANCARA PENELITIAN  

HUBUNGAN HASIL BELAJAR PENDIDIKAN BELA NEGARA DENGAN 

SIKAP CINTA TANAH AIR PADA SISWA KELAS XI SMA TARUNA 

NUSANTARA MAGELANG TAHUN PELAJARAN 2010/2011 

 

1. Tujuan untuk mengetahui pengembangan kurikulum di SMA Taruna 

Nusantara serta penetapan dan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan  

Bela Negara sebagai kurikulum khusus di SMA Taruna Nusantara. 

Informan   : Drs. Edi Kusnadi, M.Pd 

Jabatan   : Wakil Kepala Sekolah Bidang Pendidikan 

Hari/tanggal  : Kamis, 28 April 2011 

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah yang mendasari (maksud dan tujuan) dikembangkannya 

kurikulum khusus bagi SMA Taruna Nusantara? 

Jawab : dengan mengembangkan kurikulum dan memberikan 

pengetahuan bela negara kepada siswa diharapkan lulusan 

dari SMA Taruna Nusantara akan menjadi kader-kader 

pembangunan bangsa yang akan tetap menjaga keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu 

pendidikan Bela Negara yang diberikan kepada siswa akan 

menambah pengetahuan siswa mengenai bela negara 

sehingga diharapkan benteng pertahanan siswa akan 
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menjadi kuat terkait ancaman yang mengganggu eksistensi 

Bangsa Indonesia baik dari dalam maupun luar negeri 

b. Dasar hukum apakah dari ditetapkannya mata pelajaran Pendidikan 

Bela negara sebagai kurikulum khusus SMA Taruna Nusantara? 

Jawab : dasar hukum dilaksanakannya Pendidikan Bela Negara 

sebagai kurikulum khusus di SMA Taruna Nusantara 

adalah adanya kewajiban dan hak dari setiap warga negara 

untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Peraturan 

ini telah tercantum dalam UUD 1945 dan Undang-Undang 

lain sebagai pelaksana dari UUD 1945, serta misi dari SMA 

Taruna Nusantara. Dasar hukum inilah yang melandasi 

SMA Taruna Nusantara mengembangkan pelajaran 

Pendidikan Bela Negara dengan mengarahkan semua 

kegiatan baik ekstrakurikuler (karate, pencak silat, sepak 

bola, voli dan lain-lain) maupun intrakurikuler dengan 

tujuan dari pelatihan bela negara yang dimulai dari 

lingkungan sekolah 

c. Standar kurikulum apa dan bagaimana yang ditetapkan dalam 

pembelajaran Pendidikan Bela Negara? 

Jawab : standar kurikulum khusus di SMA Taruna Nusantara 

mengacu pada standar kurikulum khusus yang 

dikembangkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 

tahun 2005. Agar tidak terjadi tumpang tindih dengan 
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standar kurikulum nasional, maka standar kurikulum 

khusus SMA Taruna Nusantara disesuaikan dengan kriteria 

minimal yang dibutuhkan dalam pengembangan kurikulum 

tersebut. Standar tersebut meliputi standar isi, standar 

proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan 

tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar 

pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian 

pendidikan. 

2. Tujuan untuk mengetahui pelaksanaan dalam pembelajaran 

Pendidikan Bela Negara. 

Informan  : Letnan Kolonel Kaliadi Slamet 

Jabatan   :Kepala Bela Negara sekaligus Pamong Mapel Bela Negara 

Hari/tanggal  : Rabu, 06 April 2011 

Daftar Pertanyaan : 

a. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Bela Negara 

sebagai kurikulum khusus di SMA Taruna Nusantara? 

Jawab : Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Bela Negara tidak 

berbeda dengan pelajaran yang lain, yaitu dilaksanakan 

sesuai dengan silabus yang telah  ditetapkan oleh Lembaga 

Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN). Serta 

Pendidikan Bela Negara diberikan kepada siswa selama 4 

semester dengan waktu 2 jam pelajaran setiap minggunya 

setelah makan siang, sedangkan untuk kelas XII hanya 
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melakukan LKPL (Latihan Kepedulian Lingkungan) pada 

akhir semester 2. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

dilakukan dengan sistem tatap muka, serta dilakukan di 

dalam dan di luar ruangan (teori dan praktek). Untuk materi 

teori seperti pendidikan anti korupsi dilaksanakan di dalam 

kelas/ruangan, sedangkan untuk materi seperti hulubalang, 

persami, RPS dilaksanakan di luar ruangan dengan pakaian 

khusus untuk latihan. 

b. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi saat pembelajaran 

Pendidikan Bela Negara? 

Jawab : Hambatan yang dialami selama proses pelaksanaan 

pembelajaran Bela Negara terjadi dalam hal pembelajaran 

yang bersifat praktek, hal ini mengenai alat-alat yang 

digunakan dalam praktek yang sudah mulai rusak dengan 

jumlah yang tidak maksimal seperti dulu. Hal ini terjadi 

karena usia alat-alat yang sudah cukup tua.  

c. Tujuan seperti apakah yang hendak dicapai dari pembelajaran 

Pendidikan Bela Negara? 

Jawab : Tujuan yang hendak dicapai dari pembelajaran Pendidikan 

Bela Negara adalah agar siswa-siswi SMA Taruna 

Nusantara mengenal nilai-nilai kejuangan dari pahlawan 

bangsa yang diharapkan dapat dilaksanakan dalam 
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kehidupan nyata dengan berbagai wujud tindakan seperti : 

mencintai tanah air dan rela berkorban. 

d. Metode seperti apakah yang digunakan dalam pembelajaran 

Pendidikan Bela Negara? 

Jawab : Metode yang digunakan selama proses pembelajaranpun 

bervariasi, seperti dalam hal teori metode yang digunakan 

adalah : ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas baik 

individu maupun kelompok. Sedangkan dalam hal praktek 

metode yang digunakan adalah siswa benar-benar praktek 

dengan melakukan kegiatan diluar ruangan, yaitu siswa 

melakukan semua kegiatan yang telah direncanakan dan 

dipersiapkan pamong bela negara. 

e. Bagaimanakah keterlibatan dan kerjasama yang ditunjukkan siswa 

dalam proses pembelajaran Pendidikan Bela Negara? 

Jawab : Kerjasama dan keterlibatan dari siswa dapat ditunjukan 

dengan sikap, minat dan antusias yang tinggi untuk 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Keikutsertaan dan 

kerjasama dari siswa dalam proses pembelajaran, 

ditunjukkan dengan memberikan antusias yang tinggi 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran Pendidikan Bela 

Negara. Antusias ini terbukti dari banyaknya siswa yang 

hadir dan bertanya pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Hal ini dapat terjadi karena siswa mempunyai 
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rasa ingin tahu yang besar mengenai Pendidikan Bela 

Negara. Rasa keingintahuan yang besar ini didorong karena 

adanya kenyakinan dari setiap siswa bahwa dirinya akan 

menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa yang akan 

datang, sehingga siswa akan belajar dengan serius dan 

selalu aktif dalam proses pembelajaran. 

f. Seperti apakah implementasi dari Pendidikan Bela Negara? 

Jawab : Implementasi secara langsung selama proses Pembelajaran 

Bela Negara dilaksanakan pada akhir kelas XII yakni 

dengan melaksanakan LKPL (Latihan Kepedulian 

Lingkungan) yang secara nyata terjun dalam masyarakat. 

LKPL (Latihan Kepedulian Lingkungan) merupakan 

kegiatan Pendidikan Bela Negara di akhir semester 2 di 

kelas XII atau setelah melaksanakan UN. LKPL 

dilaksanakan siswa kelas XII dengan terjun langsung 

ditengah-tengah masyarakat selama 3 hari dengan tidur 

dirumah penduduk di sebuah desa yang belum maju dengan 

membantu dan mengikuti semua kegiatan yang 

dilaksanakan oleh keluarga dan desa tersebut. Setiap siswa 

dijatah 1 rumah, dan harus aktif mengikuti dan membantu 

kegiatan di desa tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan 

seperti ikut membangun jalan desa dan mengadakan bhakti 

sosial. Kegiatan LKPL merupakan kegiatan wajib yang 
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harus diikuti oleh setiap siswa, kegiatan ini masuk kedalam 

materi Bela Negara. Kelas XII, pada mata pelajaran Bela 

Negara hanya melaksanakan LKPL, tidak melaksanakan 

teori maupun praktek seperti kelas X dan XI. 

g. Bagaimanakah sistem evaluasi pada mata pelajaran Pendidikan Bela 

Negara? 

Jawab : Evaluasi pembelajaran Pendidikan Bela Negara dilakukan 

sesuai silabus yang ditetapkan oleh LPTTN (Lembaga 

Perguruan Taman Taruna Nusantara),yakni Pamong 

Pendidikan Bela Negara melakukan evaluasi pembelajaran 

dengan memperhatikan dan mengikuti ketentuan dari 

silabus yang telah ditetapka oleh Lembaga. 

h. Bagaimana cara mengatasi setiap hambatan yang mengganggu dalam 

proses pelaksanaan pembelajaran? 

Jawab : Untuk mengatasi masalah ini, Pamong Bela Negara 

mengambil inisiatif dengan menggunakan sistem bergilir 

atau gantian dalam hal praktek menggunakan alat, misalnya 

saja dalam hal kompas, setiap siswa akan praktek 

menggunakannya tetapi dengan antri atau bergantian 

dengan siswa lain. Karena jika setiap siswa memegang 

kompas sudah tidak cukup jumlahnya karena banyak yang 

sudah rusak. 
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Gambar 1 

Foto udara SMA Taruna Nusantara  

 

 

 

 
Gambar 2 

Wawancara dengan Pamong Pendidikan Bela Negara 

Foto Penelitian 
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Gambar 3 

Siswa sedang mengerjakan tugas kelompok Pend. Bela Negara 

 

 

 

 
Gambar 4 

Seragam praktek pelajaran Pend. Bela Negara 
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Gambar 5 

Pelaksanaan kegiatan LKPL oleh siswa kelas XII  

 

 
 

 Gambar 6 

Bersama responden kelas XI 


