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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan nasional memiliki peranan yang sangat penting bagi warga 

negara. Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 

bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.  

Perkembangan pendidikan tidak terlepas dari globalisasi yang 

mempengaruhi kehidupan manusia. Pendidikan akan berkembang sesuai IPTEK 

(Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Jika pendidikan suatu negara statis, maka 

kualitas sumber daya manusia akan kalah bersaing dengan negara lain. Salah satu 

upaya untuk melaksanakan pendidikan sebagaimana diharapkan, pemerintah 

mengeluarkan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada 

pasal 12 undang-undang tersebut tersebut dinyatakan bahwa dalam proses 

pembelajaran disemua jenjang dan satuan pendidikan di Indonesia, diwajibkan 

memuat mata Ajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia,ini 

berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu 

berkembang dalam pendidikan. Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal 

maupun non formal. Setiap pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan proses 

pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran, peran guru sangatlah dibutuhkan 
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untuk mendukung terciptanya suasana belajar mengajar yang menyenangkan aktif 

dan memungkinkan anak berprestasi secara maksimal serta dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran. Pendidikan juga sangat penting peranannya dalam 

kehidupan dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan.  

Indonesia harus menghindari sistem pemerintahan otoriter yang memasung 
hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan yang 
demokratis di dalam kehidupan sehari-hari di  lingkungan keluarga, 
sekolah, masyarakat, pemerintahan, dan organisasi-organisasi non-
pemerintahan perlu dikenal, dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan demi 
terwujudnya pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, perlu pula 
ditanamkan kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak azasi 
manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung 
jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap 
dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
Mata Ajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata Ajaran yang 
mem-fokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan 
mampu melaksana-kan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi 
warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang 
diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (BSNP, 2006:100). 

Upaya pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban kita semua sebagai 

warga negara. Selama lebih dari 60 tahun Indonesia merdeka, telah banyak contoh 

upaya pembelaan negara yang telah dilakukan oleh segenap komponen bangsa 

Indonesia. Peran warga negara dalam pembelaan negara memiliki tingkat 

kewajiban yang berbeda sesuai dengan kedudukan dan tugasnya masing-masing. 

Bela negara merupakan kegiatan yang dilahirkan oleh setiap warga negara 

sebagai penunaian hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pertahanan 

negara. Masih ada persepsi bahwa bela negara adalah tugas TNI dan POLRI, 

sedangkan bela negara merupakan tekad, sikap dan perilaku warga negara yang 

dijiwai oleh rasa kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Melalui upaya 
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sosialisasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya bela negara. Peran yang 

dilakukan TNI sebagai komponen utama dalam pertahanan negara telah 

mengalami masa perjuangan yang sangat panjang, mulai dari merebut dan 

kemudian mempertahankan kemerdekaan. Berbagai upaya bela negara juga dapat 

dilakukan melalui organisasi maupun individu. Upaya bela negara tidak hanya 

berperang, tetapi mengharumkan nama bangsa Indonesia di luar negeri pun 

disebut bela negara. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Pasal 5 menegaskan 

bahwa, pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan 

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan 

wilayah dan menjadi tanggung jawab segenap bangsa. Oleh karena itu, ancaman 

terhadap sebagian wilayah Indonesia merupakan ancaman bagi seluruh wilayah 

Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut maka keikutsertaan segenap warga 

negara dalam upaya pembelaan negara bukan hanya dalam lingkup nasional, 

tetapi juga dalam lingkungan terdekat tempat kita tinggal. Artinya, menjaga 

keutuhan wilayah lingkungan kita tidak dapat dipisahkan dari keutuhan wilayah 

negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, sebagai pelajar kita harus ikut 

berpartisipasi dalam membela negara di lingkungan keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka 

dipandang cukup penting untuk mengadakan penelitian tentang “Muatan Materi 

Pendidikan Bela Negara, Analisis Isi Pada Buku Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas IX Karangan Agus Dwiyono dkk Serta Pelaksanaannya Di SMP 

Muhammadiyah 7 Sumberlawang Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2012/2013. 
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B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana muatan pendidikan bela negara dalam buku Pendidikan 

Kewarganegaraan kelas IX karangan Agus Dwiyono dkk yang digunakan di 

SMP Muhammadiyah 7 Sumberlawang Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 

2012/2013? 

2. Bagaimana pelaksanaan penanaman pendidikan bela negara dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Muhammadiyah 7 

Sumberlawang Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2012/2013? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan muatan pendidikan bela negara dalam buku 

Pendidikan Kewarganegaraan kelas IX karangan Agus Dwiyono dkk yang 

digunakan di SMP Muhammadiyah 7 Sumberlawang Kabupaten Sragen Tahun 

Ajaran 2012/2013. 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan penanaman pendidikan bela negara dalam 

proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Muhammadiyah 7 

Sumberlawang Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2012/2013. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk mengembangkan pendidikan yang berkaitan dengan materi buku 

ajar Pendidikan Kewarganegaraan. 

b. Untuk memecahkan permasalahan pendidikan yang berkaitan dengan 

materi buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan. 
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c. Untuk mendeskripsikan materi buku tentang pendidikan bela negara yang 

terkandung dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk siswa kelas IX 

SMP. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

1) Menambah pengetahuan tentang pendidikan bela negara yang terdapat 

dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan kelas IX SMP. 

2) Memotivasi siswa untuk memiliki wawasan bela negara. 

b. Manfaat bagi guru 

1) Untuk menambah wawasan guru dalam mengembangkan materi yang 

ada dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan bela 

negara. 

2) Sebagai wawasan guru dalam memahami pentingnya pendidikan bela 

negara. 

3) Menanamkan pedidikan bela negara dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan kelas IX SMP. 

c. Manfaat bagi sekolah 

1) Untuk mengembangkan pendidikan bela negara pada siswa SMP. 

2) Untuk memperbaiki penanaman pendidikan bela negara di sekolah. 
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E. Daftar Istilah 

Menurut Maryadi dkk (2010:11) menjelaskan pengertian daftar istilah 

adalah, suatu penjelasan istilah yang diambil dari kata-kata kunci dalam judul 

penelitian. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Muatan. Menurut KUBI (2005:757) menjelaskan bahwa muatan adalah “1 

barang yang diangkut dari kendaraan; 2 isi (kapal dan sebagainya); 3 fis jumlah 

listrik positif atau jumlah negatif yang ada dalam benda”. 

2. Pendidikan adalah usaha dan aktivitas untuk menciptakan kepribadian peserta 

didik melalui pembinaan disekolah  untuk mempersiapkan peserta didik 

meningkatkan kualitas kehidupan pribadi maupun masyarakat. 

3. Pendidikan bela negara. Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga 

negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam 

menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tiap-tiap warga negara 

berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan Syarat-syarat 

tentang pembelaan diatur dengan Undang-Undang. 

4. Muatan Materi  dan Pelaksanaan bela negara. Muatan materi dan pelaksanaan 

pendidikan bela negara merupakan isi mengenai penanaman dan pendidikan 

bela negara dalam proses pembelajaran PKn kelas IX SMP. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Republik_Indonesia_1945

