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MOTO 
 

ذإ  ام  يف مـرإِدها إلأجســـ تعبت***  كبـارإ   إلنفوس   اكنت وإ 

“Kalau seseoranng memiliki jiwa yang agung, maka badannya akan lelah karena 

memenuhi panggilan jiwanya.”1 

(Al-Mutanabi) 

                                                           
1 Ismail bin Ibad, Amtsalus Sa’irah min Syi’ril Mutanabi’,(Baghdad: Maktabah Nahdhoh, 

1965), hal. 37 
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ABSTRAK 
 

BIMA KRISNA AJI. Pendidikan Bela Negara dalam Perspektif Pendidikan 
Agama Islam menurut Ibnu Taimiyah. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Pen-
didikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kali-
jaga, 2021 

Berangkat dari realitas bahwa berbagai tindak kekerasan yang mengatas-
namakan agama telah marak terjadi di berbagai penjuru di dunia, termasuk di indo-
nesia. Hal tersebut membuat sebuah pandangan baru dari masyarakat global tentang 
agama. Agama sebagai sebuah alat yang potensial bagi pelaku tindak kekerasan 
untuk melegalkan perbuatan mereka. Dalam konteks keIndonesiaan, pemerintah 
Republik Indonesia telah mengupayakan berbagai cara untuk menanggulangi tin-
dak kekerasan tersebut, salah satunya adalah dengan adanya program Pendidikan 
Bela Negara. Untuk membuat program ini menjadi sesuatu yang dekat dan bisa 
diterima umat Islam maka diperlukan penjabaran pemikiran dari seorang tokoh Is-
lam yang berpengaruh, diantara tokoh tersebut adalah Ibnu Taimiyah. Dari 
pemaparan tersebut maka pada penelitian ini akan dibahas tentang pandangan Ibnu  
Taimiyah  tentang Pendidikan Bela Negara dan implikasinya  terhadap Pendidikan 
Bela Negara 

Pada penelitian kali ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kepustakaan, penelitian ini dilakukan dengan cara menghimpun data penelitian dari 
berbagai literatur dan menjadikan teks sebagai objek utama analisisnya. Pendekatan 
yang digunakan adalah konten analisis, yaitu sebuah upaya untuk memunculkan 
berbagai kemungkinan makna dari data-data yang terdokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan: Ibnu Taimiyah memberikan pengajaran ten-
tang nilai-nilai Pendidikan Bela Negara dalam fatwa dan sikapnya terhadap 
berbagai keadaan. Ibnu  Taimiyah memberikan percontohan bagaimana bentuk in-
teraksi seorang muslim terhadap pemerintah, bersemangat dalam mewujudkan 
perbaikan, menjaga  persatuan, melawan penjajahan dan mengajarkan sikap 
toleransi . Nilai-nilai tersebut kemudian direkonstruksi ke dalam nilai-nilai yg 
relevan dengan ruang lingkup pendidikan bela negara di Indonesia, diantaranya 
diantaranya 1) sadar berbangsa dan bernegara, 2) rela berkorban untuk bangsa dan 
negara, 3) mempunyai kemampuan awal bela negara, 4) semangat untuk 
mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Corak pemikiran Ibnu 
Taimiyah tentang pendidikan bela negara berimplikasi terhadap pendidikan agama 
Islam dalam hal betapa pentingnya pendidikan bela negara dalam Pendidikan 
Agama Islam, kompetensi guru, tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan 
metode dalam mengajarkannya. 

Kata Kunci: Pendidikan, Pendidikan Bela Negara, Pendidikan Agama Is-
lam, Ibnu Taimiyah. 
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KATA PENGANTAR 
 

ِف اْْلَنِْبَياِء َأْشرَ  اَلِمْْيَ، َوالصَّالَُة َوالسَّاَلُم َعَلىَربِ  اْلعَ  اْْلَْمُد هلل, رَِّحْيمِ ِبْسِم هللِا الرَّْْحِٰن ال

ْيِن، أَمَّا ِبِِْحَساٍن ِإَل   َوَأْصَحاِبِه َوَمْن تَِبَعُهمْ  أله َواْلُمْرَسِلْْيَ، َوَعَلى  دُ بَ عْ  يَ ْوِم الدِ 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan 

rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan sallam semoga terlimpahkan kepada 

Baginda, Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam., yang telah berjuang 

menyampaikan risalah Allah kepada manusia, sehingga dengan hal tersebut 

manusia mampu menapaki jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

 Penyusunan  skripsi ini merupakan kajian singkat tentang Pendidikan Bela 

Negara yang dibahas dari sudut pandang Pendidikan Agama Islam menurut Ibnu  

Taimiyah. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan 

pernah bisa terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dorongan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan 

ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada: 

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

2. Dekan Fakultas Ilmu  Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogya-

karta. 

3. Ketua dan Sekertaris Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbi-

yah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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8. Teman-temanku se-program studi Pendidikan Agama Ilam yang telah 

memberikan pengalaman-pengalaman yanng amat berharga. 

9. Kedua orangtua yang telah banyak mengorbankan waktu, tenaga, dan 

biayanya  untuk memberikan pendidikan yang layak kepadaku. Aku tak 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara dengan tingkat religiusitas yang tinggi. 

Kebanyakan dari penduduknya meyakini akan pentingnya hidup beragama. 

Berdasarkan survey yang dilansir oleh Pew Research Center, sebanyak 96% 

warga negara Indonesia yang percaya dengan Tuhan. Persentase orang 

Indonesia yang percaya kepada Tuhan berada di atas negara lain di Timur 

Tengah, Afrika, Eropa, dan Amerika. Survei ini digelar pada 13 Mei-2 

Oktober 2019. Terdiri dari 38.426 responden yang berasal dari 34 negara 

yang terlibat, termasuk responden dari Indonesia.2 

Kepedulian manusia terhadap agama memiliki sebuah potensi yang 

positif. Dengan religiusitas yang tinggi memungkinkan terbentuknya 

masyarakat yang punya nilai peradaban yang tinggi, karena di setiap agama 

selalu memiliki nilai-nilai yang baik.  Di setiap agama ada yang dinamakan 

moralitas agama yang  berkutat pada masalah cinta kasih, kebenaran, 

kemanfaatan, kemaslahatan, dan kesalehan, baik vertikal (spiritual) maupun 

horizontal (sosial).3 

                                                           
2 Danu Damarjati, “Survei 34 Negara: Orang Indonesia Paling Religius” dalam 

https://news.detik.com/berita/d-5109802/survei-34-negara-orang-indonesia-paling-
religius?single=1 diakses pada 22 Januari 2021. 

3 Ahmad Isnaini,” Kekerasan Atas Nama Agama,” dalam Jurnal Studi Agama dan 
Pemikiran Islam IAIN Raden Intan Lampung, Vol. 8 No. 2 (Desember, 2014), hal. 219. 

https://news.detik.com/berita/d-5109802/survei-34-negara-orang-indonesia-paling-religius?single=1
https://news.detik.com/berita/d-5109802/survei-34-negara-orang-indonesia-paling-religius?single=1
https://news.detik.com/berita/d-5109802/survei-34-negara-orang-indonesia-paling-religius?single=1
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Namun di sisi lain agama juga bisa disalahgunakan menjadi alat 

untuk menghalalkan tindak kekerasan. Seringkali dijumpai berbagai tindak 

kekerasan dilakukan oleh satu pemeluk agama kepada pemeluk agama yang 

lain, atau bahkan kepada sesama pemeluk agama yang memiliki perbedaan 

cara pandang. 

Tentu dalam memandang kekerasan yang dilakukan atas nama 

agama ini, tak bisa sekedar kita diskreditkan agama secara mutlak. Karena 

dalam kenyataannya kekerasan agama yang terjadi biasanya diiringi oleh 

faktor ekonomi, politik, dan sosial juga.4 

Seorang profesor teologi pada DePaul University, Wiliam T 

Cavanaugh menyangkal pernyataan bahwa agama merupakan sebab tunggal 

terjadinya berbagai kekerasan dengan pengatasnamaan agama. Dalam 

bukunya yang berjudul Myth of Religious Violence, Cavanaugh mengatakan 

lebih memungkinkan seseorang melakukan berbagai kekerasan dengan 

alasan ideologi dan sejumlah praktik ‘sekuler’, namun dengan tindakannya 

banyak di antara mereka yang mengatasnamakannya dengan gerakan 

keagamaan.5 

Meski demikian, tidak bisa ditampik bahwa agama sekarang ini 

telah menjadi sebuah momok yang menakutkan di benak masyarakat global. 

                                                           
4 Ahmad Isnaini,” Kekerasan Atas Nama Agama,” dalam Jurnal Studi Agama dan 

Pemikiran Islam IAIN Raden Intan Lampung, Vol. 8 No. 2 (Desember, 2014), hal. 217. 
5 Edi Purwanto, “Peran Ekonomi, Politik, dan Sosial dalam Kekerasan atas Nama Agama” 

Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani Universitas Bunda Mulia Jakarta, Vol. 4 No.1 (Oktober, 
2019), hal. 114. 
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Banyak dari masyarakat dunia yang menyatakan bahwa agama punya 

potensi besar untuk menimbulkan konflik horizontal antar sesama manusia. 

Bahkan agama telah menjadi alat untuk membenarkan berbagai tindak 

kekerasan.6 

Berbagai catatan konflik yang ditengarai disebabkan karena agama 

telah membuat masyarakat umum memandang agama sebagai sebuah 

entitas budaya yang ikut andil secara signifikan dalam peningkatan konflik 

sosial kemasyarakatan. 

Dalam catatan sejarah, kekerasan atas nama agama sudah terjadi 

sejak lama, dari masa orde lama yang dijalankan oleh DI/TII, kemudian 

pada fase akhir rezim orde baru, sampai masa reformasi menunjukkan 

bahwa gerakan kekerasan atas nama agama tumbuh subur bak jamur di 

musim hujan. Merujuk kepada Global Terrorism Database (2007), dari 

total 421 tindak terorisme di Indonesia yang tercatat sejak 1970 hingga 

2007, lebih 90% tindak terorisme terjadi pada tahun-tahun mendekati 

dilengserkannya Presiden Suharto hingga memasuki era demokrasi.7 

Kasus-kasus di atas menunjukkan sebuah kontradiksi antara agama 

Islam sebagai agama mengajarkan kedamaian dengan praktik pemeluk 

agamanya. Agama Islam telah mengajarkan kepada pemeluknya untuk 

                                                           
6 Roibin, Melerai Konflik dan Kekerasan Atas Nama Agama, (Malang: UIN Maliki Press, 

2020), hal. 12. 
7 Muhammad Zaki Mubarak, “DARI NII KE ISIS Transformasi Ideologi dan Gerakan 

dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer“ dalam Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu 
Keislaman IAIN Tulungagung, Vol. 10 No. 1 (Juni 2015), hal. 78. 
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berusaha melakukan upaya-upaya perbaikan dan hal-hal yang bisa 

menghantarkan ciptaan Allah kepada pengrusakan. Diantara dalil akan 

perintah tersebut adalah ayat berikut: 

ِ قَِريٌب ِمَن َوََل تُْفِسدُوا فِي اْْلَْرِض َبْعدَ إِْصََلِحَها َوادُْعوهُ َخْوفًا َوطَ  َمعًا ۚ إِنَّ َرْحَمَت َّللاَّ

 اْلُمْحِسنِينَ 

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa 
takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 
Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang 
berbuat baik.” (Al-A’raf: 56) 

Terorisme dan radikalisme dinilai mempunyai kesamaan dengan 

Perang Dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang 

telah bubar beberapa dekade yang lalu. Karena ancaman yang terjadi 

bersifat intangible (tidak terlihat), dan ranah peperangan nya terjadi dalam 

permasalahan ideologi, namun kali ini spektrum dan ancaman nya menyasar 

individu bukan hanya negara. Karena itulah untuk menghadapi gerakan 

radikalisme dan fundamentalisme ini diperlukan pendekatan keamanan 

manusia (human security) yang bersifat individual daripada keamanan 

negara (state security).8 

Negara memiliki solusi untuk melerai dan mencegah berbagai 

macam konflik kesukuan, ras, antar agama adalah dengan menanamkan 

kepada masyarakat indonesia kesadaran Bela Negara. Diharapkan dengan 

menanamkan kesadaran Bela Negara maka masyarakat akan mampu untuk 

                                                           
8 Raden Mas Jerry Indrawan dan Efriza, “Bela Negara sebagai Metode Pencegahan 

Ancaman Radikalisme di Indonesia”, Jurnal Pertahanan & Bela Negara UPN Veteran Jakarta & 
Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Vol. 7 No. 3 (Desember 2017), hal 2. 
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menangani, mencegah dan mengatasi permasalahan konflik secara mandiri, 

walaupun di tengah masyarakat masih ada stereotipe, merasa ingin menang 

sendiri, prasangka dan keretakan antar masyarakat yang merupakan biang 

dari berbagai konflik di tengah masyarakat.9 

Bela Negara sendiri merupakan bentuk dari pendekatan human 

security, walaupun pada istilah yang digunakan mengandung term 

“Negara”. Selain bermain dalam dimensi individu, Bela Negara juga 

bermain dalam tatanan psikologis, karena di dalamnya ada upaya untuk 

melakukan penyadaran terhadap warga negara untuk membela negaranya.10 

Dari paparan di atas, dalam rangka menghadapi ancaman 

radikalisme di Indonesia harus dilakukan sebuah pendekatan mikro, yang 

berfokus kepada individu-individu. Karena pada realita yang ada ideologi 

radikal juga masuk dalam ranah yang sama, justru mereka bisa 

melakukannya dengan sangat masif dan efektif melalui media massa yang 

ada.11 

Selain negara perhatian dan mempunyai konsep pendidikan untuk 

deradikalisasi pada Pendidikan Bela Negara, sebenarnya dalam Tujuan 

Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan nasional Indonesia juga 

                                                           
9 Ichsan Malik, Bela Negara dalam Perspektif Strategi dan Kebijakan Pertahanan Negara: 

Bela Negara dalam Penanganan Konfilk”,( Jakarta: Puskom Publik Kemhan , Majalah - Media 
Informasi Kementerian Pertahanan,  2017), hal 41. 

10 Raden Mas Jerry Indrawan dan Efriza, “Bela Negara sebagai Metode Pencegahan 
Ancaman Radikalisme di Indonesia”, Jurnal Pertahanan & Bela Negara UPN Veteran Jakarta & 
Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Vol. 7 No. 3 (Desember 2017), hal 3. 

11 Ibid, hlm 4. 
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termaktub beberapa nilai yang secara implisit mendukung terhadap bentuk 

penanganan dan penjegahan pada tindakan terorisme. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 

tahun 2013 pasal 77J ayat 1, tujuan Pendidikan Agama dimaksudkan untuk 

“membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia termasuk budi 

pekerti.” 

Diantara tujuan Pendidikan Agama Islam adalah membentuk 

manusia menjadi seorang yang berakhlak mulia, berbudi pekerti serta 

membentuk pribadi yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Tentu hal 

tersebut sangat kontra dengan nilai-nilai yang terdapat dalam terorisme. 

Dari pemaparan tentang tujuan dari Pendidikan Agama Islam dalam 

pendidikan nasional di atas bisa disimpulkan bahwa penanganan dan 

pencegahan terhadap beragai gerakan terorisme juga termasuk 

tanggungjawab dari Pendidikann Agama Islam. 

Indonesia sebagai sebuah negara dengan penduduk muslim terbesar 

di dunia memiliki umat Islam dengan berbagai keanekaragaman pemikiran. 

Secara garis besar umat Islam di Indonesia dibagi menjadi dua, yakni Islam 

Pribumi dan Islam Puritan12. Di antara tokoh yang dianggap sebagai ulama’ 

puris yang menjadi inspirasi bagi gerakan pembaruan keislaman di abad 

                                                           
12 Umma Farida, Islam Pribumi dan Islam Puritan: Ikhtiar menemukan Wajah Islam 

Indonesia Berdasar Proses Dialektika Pemeluknya dengan Tradisi Lokal, Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri Kudus Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan. Vol.3 No.1, Juni 2015, hal. 
155. 
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modern adalah Ibnu Taimiyah.13 Keunggulan Ibnu Taimiyah dari tokoh 

Islam lain bisa tergambar dari pujian-pujian yang disampaikan, bahkan oleh 

musuh-musuh beliau, beliau juga dikatakan sebagai seorang ‘lawan 

tangguh’ bagi lawan berfikirnya. Henri Loust memuji sosok Ibnu Taimiyah 

dengan mensifatinya sebagai The most logically incapable foe (musuh 

paling rasional) bagi para pihak yang berusaha mengaburkan Islam dari  

bentuk aslinya.14 Selain memiliki kepakaran dalam pembahasan ilmu 

agama, Ibnu Taimiyah juga mampu memahami berbagai disiplin ilmu 

dengan baik. Berbagai pengakuan telah disampaikan oleh para peneliti 

bahwa Ibnu Taimiyah memiliki pemahaman mendalam dalam masalah ilmu 

logika15, ekonomi16, politik17. 

Ibnu Taimiyah sebagai seorang ulama’ Islam yang memiliki 

pengaruh yang besar terhadap corak pemikiran Islam di Indonesia dewasa 

kini, ditambah dengan adanya pengakuan atas kepakaran Ibnu  Taimiyah 

dalam berbagai disiplin ilmu maka suatu hal yang wajar apabila pada 

kesempatan ini peneliti berusaha mengangkat pemikiran seorang tokoh 

yang memiliki integritas yang tinggi tersebut. 

                                                           
13 Mukhammad Zamzami, Rekonstruksi Pemikiran dan Posisi Sufi-Anti Sufi Ibnu 

Taimiyah, UIN Sunan Ampel Surabaya, Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Vol. 7, no. 
1 (Juni 1, 2017) hal. 31. 

14 Ibid, hal. 32. 
15 Contohnya buku berjudul IBN TAYMIYYA Against The Greek Logicians, karya Wael B. 

Hallaq, terbitan Clarendon Press berbahasa inggris. 
16 Contohnya buku berjudul Economic Concepts Of Ibn Taimiyah karya Abdul Azim Islahi, 

diterbitkan oleh The Islamic Foundation, berbahasa inggris. 
17 Contohnya buku berjudul The Political Thought Of Ibn Taymiyah Oleh Qomaruddin 

Khan, terbitan Adam Publishers & Distributors, India, berbahasa Inggris 
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Dari berbagai pemaparan yang tersaji di atas maka peneliti 

memutuskan untuk membuat sebuah penelitian kepustakaan yang berjudul 

“Pendidikan Bela Negara dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam 

Menurut Ibnu Taimiyah” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan yang bisa 

diambil adalah sebagai berikut:  

1.       Bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah tentang Pendidikan Bela 

Negara? 

2.      Bagaimana implikasi pandangan Ibnu Taimiyah tentang Pendidikan 

Bela Negara terhadap Pendidikan Agama Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menjelaskan pandangan Ibnu Taimiyah tentang Pendidikan Bela 

Negara. 

2. Menjelaskan implikasi pandangan Ibnu Taimiyah tentang 

Pendidikan Bela Negara terhadap Pendidikan Agama Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis. 

Dari hasil penelitian yang didapatkan, diharapkan hal tersebut 

mampu untuk menjadi sebuah khasanah baru dalam Pendidikan Bela 

Negara yang akan atau telah diselenggarakan oleh Pemerintah di 

Kampus-kampus atau di tempat lain. Dengan adanya pembaharuan dan 
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terobosan materi diharapkan mampu membuat program Pendidikan Bela 

Negara yang dicanangkan oleh pemerintah bisa menuai hasil yang 

maksimal, sebagaimana yang diharapkan. 

Hasil kajian ini juga akan memberikan sentuhan Pendidikkan 

Agama Islam pada materi-materi Pendidikan Bela Negara sehingga 

materi menjadi tidak kering dan akan lebih mudah untuk diterima oleh  

masyarakat yang memiliki relijiusitas yang tinggi. Karena dalam 

pembahasan ini akan disajikan unsur-unsur agama Islam yang kuat dalam 

materi pembahasan. 

2. Bagi Penulis 

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah sebagai bentuk konkrit 

dari keikutsertaan peneliti di dalam mengembangkan wawasan 

keilmuan dalam Pendidikan Bela Negara dann Pendidikan Agama 

Islam. 

3. Bagi Masyarakat Umum 

a. Memberikan bahan ajar yang lebih luas bagi penyelenggara proses 

pembelajaran Pendidikan Bela Negara. 

b. Memantik daya nalar kritis bagi setiap peneliti yang ingin menjadi-

kan Ibnu Taimiyah dan pemikirannya sebagai topik utama pemba-

hasan penelitian. 



10 
 

c. Tulisan ini diharapkan mempunyai pengaruh yang besar untuk 

masyarakat Indonesia yang masih alergi terhadap istilah-istilah 

Nasionalisme, Patriotisme dan menganggap nilai-nilai tersebut 

bukanlah produk ajaran agama secara eksplisit maupun inplisit.  

E. Kajian Pustaka 

Dalam sebuah karya tulis ilmiah, diantara hal yang perlu 

diperhatikan dan dipertanggungjawabkan oleh seorang peneliti adalah 

terkait keorisinalan karya yang telah dia buat. Diantara bentuk upaya yang 

bisa dilakukan oleh seorang penulis untuk benar-benar memastikan bahwa 

karya yang dia buat benar-benar berasal dari pemikirannya adalah dengan 

mencantumkan berbagai karya tulis yang relevan dan punya banyak 

kemiripan dengan karya tulis nya, walaupun sebatas pada objek maupun 

subjek penelitiannya. 

Selain sebagai bentuk penjagaan keorisinalan sebuah karya tulis 

ilmiah, penelitian daftar pustaka tak jarang memberikan bantuan kepada 

peneliti untuk lebih mematangkan jalan berpikirnya dalam menulis, 

membuat konsep yang matang, menyempurnakan setiap bagian dari karya 

tulis yang dia buat. 

Adapun karya tulis yang relevan dengan penelitian yang kami buat 

adalah sebagai berikut: 
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1. Skripsi yang berjudul “Konsep KH Noer Alie Tentang Pendidikan 

Bela Negara Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama 

Islam.” Karya Risky Aviv Nugroho lewat bimbingan Dr. H. Suwadi, 

M.Ag M.Pd. Terdiri dari 145 halaman berbahasa Indonesia tentang 

"bela negara". Diterbitkan di Yogyakarta oleh Fak. Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2017. 

Dalam skripsi tersebut membahas tentang Konsep Pendidi-

kan Bela Negara dari seorang KH. Noer Alie yang berkaitan dengan 

Pendidikan Agama Islam. Kesamaan skripsi ini adalah pada 

pengambilan pemikiran seorang tokoh terhadap Pendidikan Bela 

Negara. Bila dalam karya ilmiah ini dijumpai tentang penjelasan dari 

konsep/ pemikiran seorang KH. Noer Alie tentang Pendidikan Bela 

Negara, maka dalam penulisan skripsi ini pembahasan yang diangkat 

adalah tentang konsep pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Pendidikan 

Bela Negara. 

2. Jurnal yang berjudul “Konsep Pendidikan Menurut Ibnu Taimiyah” 

yang ditulis oleh Rappe, S.Ag, M.Pd.I. dari Universitas Islam 

Alaudin Makasar Jurnal Shaut Al’Arabiyyah tahun 2015. Jurnal ini 

membahas seputar cara agar sebuah proses pembelajaran itu mampu 

untuk mencapai hasil yang optimal dari yang diharapkan dalam se-

buah pendidikan. 

Kesamaan antara jurnal di atas dengan skripsi ini adalah pada 

pokok pembahasan yang dimana kedua karya tulis ini berusaha 
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untuk mengangkat konsep berpikir seorang Ibnu Taimiyah dalam 

dunia pendidikan. Adapun perbedaannya, pada skripsi ini 

pembahasan yang akan diangkat lebih spesifik, yakni pendidikan 

bela negara sebagai sebuah istilah yang punya perbedaan yang cukup 

mencolok dari sudut cakupan pembahasan nya. 

3. Jurnal karya Jerry Indrawan dan M. Prakoso Aji “Pendidikan Bela 

Negara Sebagai Mata Kuliah Di Perguruan Tinggi” dari Universi-

tas Pembangunan Negeri “Veteran” Jakarta jurnal Pertahanan & 

Bela Negara Volume 8 tahun 2018. Jurnal ini membahas tentang 

Pendidikan Bela Negara sebagai sebuah wacana matakuliah yang di-

ajarkan di Universitas di seluruh Indonesia. Lebih lanjut jurnal ini 

membahas mengenai urgensi dari Pendidikan Bela Negara disertai 

dengan sub pembahasan yang bisa diangkat dalam Mata Kuliah ter-

sebut. 

Kesamaan karya tulis tersebut dengan skripsi ini adalah pada 

pengangkatan “Pendidikan Bela Negara” sebagai sebuah konsen 

pembahasan. Jika di dalam karya tulis tersebut lebih memfokuskan 

pada wacana dijadikan nya Pendidikan Bela Negara sebagai sebuah 

matakuliah yang diajarkan di kampus-kampus, dan di antara pemba-

hasannya adalah perincian materi yang diajarkan, maka di skripsi ini 

mencoba untuk memberikan uraian mengenai kesesuaian konsep 

Pendidikan Bela Negara dengan pemikiran seorang tokoh Islam 
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yang diharapkan semakin memperkaya khazanah keilmuan dari Pen-

didikan Bela Negara itu sendiri. 

F. Landasan Teori 

1. Pendidikan Bela Negara 

a. Bela Negara 

1) Pengertian 

Secara tekstual, bela negara bisa diartikan sebagai 

sebuah upaya guna melakukan pembelaan terhadap negara, 

yaitu Indonesia.18 

Sementara secara istilah Bela Negara bisa dimaknai 

sebagai sikap dan perilaku serta tindakan warga negara yang 

dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI, yang berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan 

hidup warga negara (PKBN Kemenhan, 2016).19 

Istilah Bela negara merupakan istilah konstitusional 

yang terdapat pada pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 

yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut 

serta dalam upaya pembelaan negara". 

                                                           
18 Syarifudin Tippe, ”Redesain Bela Negara dalam Sistem Pendidikan Nasional”, (Jakarta: 

Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hal. 17. 
19Ibid, hal. 17. 
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Di dalam pasal 9 ayat (1) UU No.3 tahun 2002 

disebutkan tentang penjelasan dari Bela Negara. Bahwa yang 

dimaksud dengan 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. Upaya bela negara, selain sebagai 
kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan 
bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh 
kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam 
pengabdian kepada negara dan bangsa”.20 

       

Bentuk penyelenggaraan Bela Negara di Indonesia 

tertuang di dalam peraturan perundangan tentang Pertahanan 

Negara. Hal ini bisa kita lihat di dalam UU No. 3 Tahun 2002 

Tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat (1) mengamanatkan 

bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam 

upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan 

pertahanan negara”. 

Bela Negara seringkali dipahami oleh masyarakat 

sebagai kewajiban segelintir orang yang tergabung ke dalam 

satuan militer semata, maka ini adalah pemahaman yang 

                                                           
20 Basseng dkk, ”Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Bela Negara – Modul Pelatihan 

Dasar CPNS ”, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2019), hal. 88. 
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kurang tepat, karena di dalam UU No.3 tahun 2002 pasal 1 ayat 

2 disebutkan dengan gamblang bahwa: 

“Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang 
bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, 
wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta 
dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan 
diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan 
berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan 
wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala 
ancaman. “ 

 
2) Ruang Lingkup Bela Negara 

Ruang lingkup dari Bela Negara antara lain adalah 

sebagai berikut. 

a) Cinta Tanah Air 

Cinta merupakan perasaan yang timbul dari lubuk 

hati yang terdalam pada diri warga negara terhadap 

NKRI yang berdasar kepada Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. Untuk dapat menumbuhkan rasa 

cinta kepada Tanah Air maka perlu bagi warga negara 

untuk mengetahui tentang: sejarah perjuangan 

kemerdekaan Indonesia, potensi sumber daya alam, 

potensi sumber daya manusia serta posisi geografi yang 

sangat strategis dan terkenal dengan keindahan alamnya 

sebagai zamrud khatulistiwa yang semua hal ini 

merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada 

bangsa Indonesia. 
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Dengan memahami makna Indonesia secara utuh 

maka akan tumbuh rasa cinta tanah air yang merupakan 

dasar pijakan dalam memunculkan sikap Bela Negara 

pada rakyat Indonesia. Dengan tumbuhnya rasa cinta 

Tanah Air pada tiap WNI akan lahir sikap bela negara 

yang kuat sebagai modal dasar kekuatan bangsa dan 

negara yang siap berkorban untuk menjaga, melindungi 

dan membangun bangsa serta negara dalam mewujudkan 

cita-cita nasional. 

b) Sadar Berbangsa dan Bernegara 

Rasa cinta Tanah Air yang dimiliki oleh warga 

negara perlu ditopang dengan sikap kesadaran berbangsa 

yang menciptakan nilai-nilai kerukunan, persatuan-

kesatuan dalam keanekaragaman di lingkungan masing-

masing serta sikap kesadaran bernegara yang 

menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar NKRI sebagai 

sebuah negara hukum yang berdasarkan kepada 

Pancasila dan UUD Tahun 1945. 

Guna menumbuh kembangkan kesadaran berbangsa 

dan bernegara yang merdeka dan berdaulat di antara 

negara-negara lainnya di dunia, maka perlu bagi warga 

negara untuk memahami nilai-nilai yang terkandung 

dalam konsepsi kebangsaan yang meliputi: Wawasan 
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Nusantara, Ketahanan Nasional, Kewaspadaan Nasional 

dan Politik Luar Negeri Bebas Aktif. 

Dengan memahami konsepsi kebangsaan yang 

dianut oleh bangsa Indonesia, diharapkan hal tersebut 

dapat melahirkan rasa bela negara yang mengedepankan 

rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang berbasis kepada 

sikap nasionalisme dan patriotisme untuk memperkokoh 

ketahanan nasional yang berwawasan Nusantara. 

Ketahanan nasional yang kuat, kokoh serta handal 

merupakan potensi bangsa dan negara yang amat 

luarbiasa dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai 

bentuk Ancaman Tantangan Gangguan Hambatan, baik 

yang datang dari dalam maupun dari luar negeri sebagai 

wujud dari kewaspadaan nasional. Dengan adanya sikap 

sadar bela negara maka hal tersebut akan memperkokoh 

persatuan dan kesatuan bangsa sebagai kekuatan utama 

bangsa Indonesia dalam menjamin keutuhan NKRI 

sepanjang masa. 

c)  Setia kepada Pancasila sebagai Ideologi Negara 

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, telah 

terbukti akan keampuhan nya dalam menjamin 

keberlangsungan hidup Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Pasca Proklamasi kemerdekaan Indonesia, 
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telah terjadi berulang kali peristiwa bersejarah yang 

mengancam kedaulatan NKRI, namun berbagai ancaman 

tersebut sanggup diatasi, berkat kesetiaan rakyat 

Indonesia terhadap ideologi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, yakni Pancasila. Untuk membangun kesetiaan 

tiap warga negara terhadap ideologi Pancasila maka 

diperlukan pemahaman terhadap berbagai faktor yang 

turut mempengaruhi perkembangan pengamalan nilai-

nilai Pancasila tersebut sebagai bagian dari nilai-nilai 

dasar bela negara yang mencakup: penegakan disiplin, 

pengembangan etika politik dan sistem demokrasi serta 

menumbuhkan sikap taat terhadap hukum. 

Kesetiaan warga negara terhadap Pancasila sebagai 

ideologi negara sekaligus sebagai dasar negara, perlu 

untuk diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya penerjemahan 

tersebut akan menjadi jaminan bagi kelangsungan hidup 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

d) Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara 

Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh 

kemerdekaan dan mempertahankannya hingga saat ini, 

adalah berkat tekad para pejuang bangsa yang rela 

berkorban demi bangsa dan negaranya. Sikap rela 
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berkorban telah menjadi bukti sejarah, bahwa 

kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan perjuangan 

yang tulus tanpa pamrih dari seluruh kekuatan rakyat 

melawan kolonial Belanda dan kelompok yang anti 

kepada NKRI. Dengan semangat pantang menyerah, 

para pejuang bangsa maju ke medan perang, baik perang 

fisik militer maupun perang diplomasi untuk mencapai 

kemenangan. 

Untuk membangun sikap rela berkorban untuk 

bangsa dan negara tiap warga negara perlu memahami 

beberapa aspek yang meliputi: konsepsi jiwa, semangat 

dan nilai juang 45 (JSN 45), tanggung jawab etik, moral 

dan konstitusi, serta sikap mendahulukan kepentingan 

nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. 

Dengan sikap rela berkorban demi untuk bangsa dan 

negara, akan dapat membangun kekuatan bangsa untuk 

membangun ketahanan nasional yang kuat, kokoh dan 

handal dan mensukseskan pembangunan nasional 

berpijak pada potensi bangsa negara secara mandiri. 

e) Mempunyai Kemampuan Awal Bela Negara 

Kemampuan awal bela negara dari tiap warga negara, 

diartikan sebagai potensi dan kesiapan guna melakukan 

aksi bela negara yang bersesuaian dengan profesi dan 
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kemampuannya di lingkungan masing-masing. Pada 

dasarnya tiap warga negara mempunyai kemampuan 

awal bela negara berdasarkan nilai-nilai dasar bela 

negara dari aspek kemampuan diri seperti nilai-nilai 

percaya diri, nilai-nilai profesi dan sebagainya dalam 

mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk ATGH 

(Ancaman Tantangan Gangguan dan Hambatan) melalui 

berbagai upaya dari bentuk yang sederhana hingga yang 

besar. 

Sebenarnya tiap warga negara telah melakukan 

upaya bela negara dari berbagai aspek yakni: aspek 

demografi, geografi, sumber daya alam dan lingkungan, 

ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan 

aspek pertahanan keamanan. 

Sehubungan dengan adanya perkembangan IPTEKS 

dan globalisasi yang amat dinamis, hal tersebut telah 

menimbulkan dampak dan pengaruh terhadap berbagai 

bentuk ATGH yang semakin komplek dan canggih 

sehingga perlu dukungan sikap tiap warga negara untuk 

berperan bersama dalam mengantisipasi dan mengatasi 

ATGH tersebut sebagai perwujudan nyata dari bela 

negara. 
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Agar aksi bela negara dapat berhasil secara optimal 

maka perlu untuk dipahami bersama tentang berbagai 

bentuk ATGH, sehingga aksi bela negara menjadi 

gerakan nasional yang efektif. Untuk memahami bentuk-

bentuk ATGH di lingkungan masing-masing perlu 

dilakukan analisis sederhana, dengan memperhatikan 

potensi yang ada termasuk kearifan lokal, dan ancaman 

faktual-potensial, sehingga aksi bela negara sebagai 

solusi untuk setiap masalah dapat berkembang dengan 

sudut pandang yang sama. Aksi bela negara dengan 

pemahaman yang sama dalam mencegah dan mengatasi 

setiap bentuk ATGH akan menjadi gerakan bela negara 

yang sangat potensial dan berdaya guna optimal dalam 

membangun ketahanan nasional dan mensukseskan 

pembangunan nasional. 

f) Semangat Untuk Mewujudkan Negara Yang Berdaulat, 

Adil dan Makmur 

Semangat untuk mewujudkan cita-cita bangsa 

merupakan sikap dan tekad kebangsaan yang dilandasi 

oleh tekad persatuan dan kesatuan. Sikap dan tekad 

bersama merupakan kekuatan untuk mencapai cita-cita 

bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 
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NRI Tahun 1945, yakni “Melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia.” 

Pada dasarnya bangsa Indonesia berjuang untuk, 

berdaulat dan berkeadilan, memberantas kemiskinan dan 

kebodohan serta menginginkan terwujudnya perdamaian 

dunia. 

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam semangat 

kebangsaan merupakan sebuah potensi yang besar dari 

bangsa Indonesia, hal ini akan berdaya guna secara 

efektif jika digunakan dengan semangat kebangsaan 

dalam persatuan dan kesatuan tanpa membedakan suku, 

ras, agama dan kelompok. Dengan semangat yang tinggi 

berlandaskan sikap dan tekad yang membara diyakini 

akan mampu mendayagunakan seluruh potensi sumber 

daya nasional dan kearifan lokal, dengan, 

memperhatikan secara berbagai bentuk ancaman dan 

tantangan yang timbul sesuai dengan perkembangan 

zaman secara serius. 
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Kearifan lokal merupakan rujukan nilai-nilai 

peradaban bangsa Indonesia yang dapat digunakan guna 

mendorong percepatan pembangunan ketahanan 

nasional dan mensukseskan pembangunan nasional 

menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan 

makmur.21 

b. Pendidikan Bela Negara 

Kesadaran akan nilai-nilai dasar bela negara tidak akan pernah 

terlaksana dengan sendiirinya  kecuali dengann adanya berbagai 

upayaguna menanamkan nilai-nilai tersebut. 

Kementerian Pertahanan sebagai instansi yang menyelenggara-

kan pendidikan dan/ pembinaan kesadaran bela negara, mereka telah 

merancang sasaran pembinaan yang diklasifikasikan antara lain 

adalah para pelajar, pekerjaan dan pemukiman.  

Tugas ini direalisasikan dengan kerja sama yang erat bersama 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertugas secara 

khusus mengemban tugas kependidikan bagi seluruh warga negara.  

Dengan adanya program pendidikan kesadaran bela negara 

harapannya hal tersebuut dapat lebih menyadarkan warga negara, 

bahwa hal bela negara bukanlah sematamata amanat konstitusi yang 

                                                           
21 Basseng dkk,”Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Bela Negara – Modul Pelatihan 

Dasar CPNS”, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2019), hal. 92 
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pelaksanaannya bersifat terpusat, melainkan ia merupakan amanat 

kemanusiaan.22 

1) Pengertian Pendidikan Bela Negara. 

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. 

Pengertian dari Pendidikan Bela Negara juga tercantum 

di kurikulum SMA Taruna Nusantara, yang menerapkan materi 

khusus Pendidikan Bela Negara pada kurikulumnya. 

Pendidikan Bela  Negara disini 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 kesadaran bela negara pada 

siswa baik secara kelompok maupun secara perseorangan.23 

2) Landasan Pendidikan Bela Negara 

a) Yuridis. 

                                                           
22 Johan Edi, Modul Pendidikan Karakter Bela Negara dalam Pembelajaran, (Palembang: 

Noerfikri, 2019), hal. 14. 
23 Wiji Widiastusi, “Skipsi-Pengaruh Hasil Belajar Pendidikan Bela Negara Terhadap Si-

kap Cinta Tanah Air Pada Siswa Kelas Xi Sma Taruna Nusantara Magelang Tahun Pelajaran 
2010/2011“, (Universitas Negeri Semarang, 2011) hal. 24. 
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Ketentuan tentang pendidikan kesadaran bela negara 

termuat dalam: Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 

3 Tahun 22 2002 tentang Pertahanan Negara tentang: 

“Keikutsertaan warga negara dalam upaya 

belanegara sebagaimana yang dimaksud ayat (1), 
diselenggarakan melalui: 1) Pendidikan 
Kewarganegaraan. 2) Pelatihan dasar kemiliteran 
secaar wajib. 3) Pengabdian sebagai Tentara 
Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib. 
4) Pengabdian sesuai dengan profesi.  

Disebutkan di Pasal 3 Undang-Undang R.I. No. 20 

Tahun 2003 menuliskan tentang Sistem Pendidikan 

Nasional :  

“Tujuan pendidkan ialah berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 
dan bertqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, serta menjadi warga yang demokratis serta 
bertanggung jawab. Sedang fungsi pendidikan ialah 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencedaskan bangsa”.24 

b) Filosofis 

Sebelumnya telah dipaparkan tentang tujuan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, yaitu:  

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan yang 
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

                                                           
24 Johan Edi, Modul Pendidikan Karakter Bela Negara dalam Pembelajaran, (Palembang: 

Noerfikri, 2019), hal. 20. 
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berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial”. 

Tujuan-tujuan yang luhur tersebut didasarkan pada 

Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa dan 

negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Pencapaian 

tujuan tujuan tersebut dilakukan melalui berbagai upaya 

pembangunan di segala bidang kehidupan dengan 

berdasar Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. 

Upaya mendasar yang perlu dilakukan adalah dengan 

menemukan dan menerapkan cara yang paling efektif 

guna  menyadarkan warga negara agar tergerak ikut serta 

dalam pembelaan negara. Dengan demikian pendidikan 

kesadaran bela negara berperan penting guna 

membangkitkan semangat juang warga negara dalam 

memajukan negara 

Selain melalui pendidikan, upaya membangun 

kesadaran bela negara dapat dilakukan dengan 

pemberian motivasi dalam berbagai bentuk dan cara. 

Motivasi itu dapat juga muncul secara spontan dalam 

diri para warga negara, salah satunya dengan mereka 

menyaksikan langsung kemampuan negara dalam 

mengemban amanat rakyat secara sungguh-sungguh, 

sehingga mereka merasakan hasil baiknya.  
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Kemampuan dan manfaat negara itu tampak di dalam 

upaya negara negara menyediakan berbagai kebutuhan 

mereka, menyiapkan aneka fasilitas yang memudahkan 

dalam meraih kesejahteraan hdup, melindungi dari 

berbagai ancaman, menciptakan iklim kebebasan, 

kesamaan, keadilan dan solidaritas. Menyaksikan 

semuanya itu, warga akan termotivasi untuk bangkit 

membela negara, dan tidak ada alasan lagi baginya untuk 

tidak memenuhi hak dan kewajibannya dalam membela 

negara.  

Pada intinya, proses motivasi akan berhasil jika setiap 

warga negara dan seluruh warga negara Indonesia selain 

mengenal dan memahami keunggulan dan kelebihan 

negara dan bangsa Indonesia, juga sekaligus mengenal 

dan memahami adanya kemungkinan terburuk berupa 

ancaman, gangguan hambatan dan hambatan terhadap 

eksistensi bangsa dan negara Indonesia.25  

c) Landasan Historis  

Masa lampau negeri ini tidak lepas dari catatan kelam 

penjajahan. Kelahiran Indonesia sebagai negara 

berdaulat berawal dari tahap perjuangan kemerdekaan 

                                                           
25 Johan Edi, Modul Pendidikan Karakter Bela Negara dalam Pembelajaran, (Palembang: 

Noerfikri, 2019), hal. 23. 
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dan memuncak pada momen proklamasi kemerdekaan 

sebagai tahapan yang mengantarkan nya pada pintu 

gerbang kemerdekaan.  

Tahap memperjuangkan kemerdekaan berawal dari 

berbagai pergerakan yang berwawasan “kedaerahan” 

seperti Budi Utomo (1908), Sarekat Islam (1911) , 

Muhammadiyah (1912), Indische Party (1912), Indische 

Sosial Democratische Vereiniging (1913), Trikoro 

Darmo (1915) sebagai embrio Jong Java (1918), 

Nahdhatul Ulama (1926), dan Indonesia Muda (1931).  

Semua pergerakan diatas beserta seluruh pergerakan 

pergerakan lainnya yang terdiri dari berbagai macam 

subkultur etnis, seperti Jong Ambon, Jong Celebes, Jong 

Sumatra dan sebagainya, melahirkan sebuah pergerakan 

nasioalisme yang berjatidiri “Indonesianess” dengan 

mengaktualisasikan tekad politiknya dalam Sumpah 

Pemuda pada 28 Oktober 1928.  

Dari keanekaragaman subkultur di atas terbentuklah 

sebuah budaya inti yang kemudian menjadi basis 

eksistensi negara-bangsa Indonesia, yaitu nasionalisme. 

Jadi, pada masa penjajahan, semua suku bangsa dan 

subkultur yang berada dibawah tekanan penjajahan 

Belanda, karena adanya kesaaran keterjajahan yang 
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sama mulai bangkit dan menegaskan diri sebagai satu 

bangsa, yaitu bangsa Indonesia.  

Ciri nasionalisme ini terungkap jelas dalam Sumpah 

Pemuda. Dengan demikian, Sumpah Pemuda pada 

tanggal 28 Oktober 1928 dapat disebut sebagai awal 

tumbuhnya kesadaran berbangsa Indonesia yang 

berfungsi sebagai penggerak jiwa manusia di seluruh 

penjuru Nusantara untuk membentuk sebuah negara 

yang merdeka dan berdaulat.  

Fungsi itu berjalan dan terealisasi dalam proklamasi 

kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 

tanggal 17 Agustus 1945 dan pengesahan UUD 1945 

sehari setelahnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berlandaskan semangat merdeka dan berdaulat seluruh 

bangsa dibawah kepemimpinan para pendiri negara, 

yang selanjutnya secara resmi dirumuskan dalam 

Pembukaan dan Batang Tubuh UUD  1945.  

Dalam masa sekarang, tetap diperlukan aktualisasi 

dari warga negara dalam upaya pembelaan nya terhadap 

negara. Sejak awal kemerdekaan hingga saat era 

reformasi sekarang ini, peristiwa sejarah sebagai wujud 

hak dan kewajiban bela negara itu dapat dikelompokkan 

berdasarkan periodisasi sebagai berikut  
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- Periode 1945-1949.  

Yakni perang kemerdekaan menghadapi Belanda 

yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pada periode 

ini wujud hak dan kewajiban warga negara dalam 

pembelaan negara lebih terlihat dalam keterlibatan 

dalam perang kemerdekaan, dengan atau tanpa 

senjata.  

- Periode 1950-1965.  

Pada periode ini bangsa Indonesia mengalami 

berbagai bentuk gangguan keamanan dalam negara. 

Dan Periode ini juga diwarnai dengan dengan 

berbagai peristiwa, diantaranya perjuangan merebut 

kembali Irian barat dan perjuangan Dwikora. Pada 

rentan waktu ini juga dilaksanakan Konferensi Asia 

Afrika (1955), Pemilu untuk Anggota 

DPR/Konstituante (1955), Pembentukan Gerakan 

Non Blok, keluarnya Indonesia dari keanggotaan 

PBB, pemberlakuan Nasakom/ demokrasi terpimpin, 

penguatan PKI, serta dibentuknya Front Nasional, 

dan terjadinya peristiwa G.30.S/PKI.  

- Periode 1966-1998/Orde Baru.  

Bangsa Indonesia memasuki periode masa 

pembangunan dengan tantangan yang semakin 
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kompleks. Pada periode ini perwujudan hak dan 

kewajibanwarga negara dalam pembelaan negara 

diwujudkan dalam kegiatan terpadu keamanan dan 

pertahanan, yang terfokus pada stabilitas negara.  

- Periode reformasi sejak tahun 1998.  

Tantangan kebangsaan Indonesia semakin tidak 

pasti karena pengaruh arus globalisasi yang menuntut 

transparansi dan kehidupan bangsa yang lebih 

demokratis.  

Pada periode ini hakikat dan hak dan kewajiban 

bela negara berarah kepada peningkatan ketahanan 

nasional namun disertai dengan penitikberatan pada 

demokratisasi dan penghormatan hak asasi 

manusia.26 

d) Landasan Sosiologis 

Landasan Sosiologis bagi pendidikan kesadaran bela 

negara bertumpu pada negara sebagai ikatan sosial 

terbesar yang memiliki kekuasaan tertinggi atas berbagai 

bentuk masyarakat lainnya, dan manusia (rakyat, warga 

negara) sebagai makhluk sosial yang membentuk 

negara. Sebagaimana diketahui, sebagai makhluk sosial, 

                                                           
26 Johan Edi, Modul Pendidikan Karakter Bela Negara dalam Pembelajaran, (Palembang: 

Noerfikri, 2019), hal. 27 
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manusia selalu tergerak untuk hidup bersama orang lain. 

Kecenderungan ini menghasilkan berbagai tingkatan 

kesatuan dan ikatan sosial, mulai dari keluarga sebagai 

unit terkecil, lalu meluas kepada masyarakat, hingga 

bangsa dan negara.  

Di dalam dunia modern dewasa ini, manusia tidak 

saja berinteraksi dengan lingkungan terdekatnya, tetapi 

dengan teknologi manusia mampu berinteraksi secara 

global dengan masyarakat yang berada jaug darinya. 

Manusia dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh 

nilai-nilai luar.  

Lingkungan tempat tinggal memiliki standar 

kebenaran tersendiri. Manusia akan diterima atau ditolak 

oleh lingkungan sosialnya sejauh ia mengakui dan 

menghayati paham, nilai dan norma yang dianut 

masyarakat serta seberapa besar sumbangan yang 

diberikannya  kepada masyarakat.  

Di dalam keterikatan tersebutlah manusia dituntut 

untuk mampu melakukan pengembangan yang bersifat 

individu, dan berkontribusi aktif di tengah masyarakat. 

Maka pada gilirannya, dalam skala nasional warga 

negara mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu 

disamping hak-haknya, terhadap negara. Salah satu hak 
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dan kewajiban dasar warga negara adalah hak dan 

kewajiban membela negara.27 

e) Landasan Religius 

Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya 

bukan merupakan negara agama dan juga bukan negara 

sekular. Namun hampir dipastikan bahwa seluruh 

rakyatnya menganut salah satu dari agama-agama besar 

dunia, dan percaya akan suatu Wujud Tertnggi yang Esa. 

Oleh karena itu, sejak awal para pendiri bangsa ini 

membangun bangsa ini dengan dasar percaya kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, dijiwai semangat kemanusiaan 

yang adil dan beradab, persatuan dan kesatuan bangsa, 

dan kerakyatan untuk menciptakan suatau keadilan 

sosial bagi seluruh rakyatnya. 

Keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia meraih 

kemerdekaannya diyakini sebagai rahmat Allah. Hal 

tersebut terlihat dengan gamblang di dalam rumusan 

Alinea Ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 

: “Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan 

dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya kita 

                                                           
27 Johan Edi, Modul Pendidikan Karakter Bela Negara dalam Pembelajaran, (Palembang: 
Noerfikri, 2019), hal. 34 
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berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat 

Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. 

Oleh sebab itu maka, nasib bangsa dan negara ini ke 

depannya, tidak bisa bertumpu semata-mata pada 

kekuatan duniawi dan potensi manusia seluruh 

rakyatnya, tetapi harus senantiasa bertumpu pada kuasa 

Allah yang Maha Kuasa.  

Pendidikan kesadaran bela Negara ini disamping 

mendasarkan diri pada kelima landasan negara, harus 

pula dilandaskan pada kekuatan iman-kepercayaan tiap-

tiap dan seluruh warga negara. Namun dalam konteks 

pembelaan terhadap negara jangan sampai karunia besar 

berupa kemerdekaan bangsa dan negara yang sudah 

diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa, dibiarkan 

porakporanda begitu saja oleh berbagai ancaman dan 

gangguan.28 

                                                           
28 Johan Edi, Modul Pendidikan Karakter Bela Negara dalam Pembelajaran, (Palembang: 

Noerfikri, 2019), hal. 37 
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2. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam. 

Tentang makna pendidikan secara general maka ada beberapa 

pendapat yang disampaikan oleh para ahli tentangnya, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1) Prof. Dr. John Dewey 

Menurutnya pendidikan merupakan suatu proses 

pengalaman. Karena kehidupan merupakan pertumbuhan, 

maka pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin 

manusia tanpa dibatasi oleh usia. Proses pertumbuhan adalah 

proses penyesuaian pada setiap fase dan menambah kecakapan 

dalam perkembangan seseorang melalui pendidikan. 

2) M.J. Langeveld 

Pendidikan merupakan upaya dalam membimbing 

manusia yang belum dewasa ke arah kedewasaan. Pendidikan 

adalah suatu usaha dalam menolong anak untuk melakukan 

tugas-tugas hidupnya, agar mandiri dan bertanggung jawab 

secara susila. Pendidikan juga diartikan sebagai usaha untuk 

mencapai penentuan diri dan tanggung jawab. 

3) Stella van Petten Henderson 

Pendidikan yaitu suatu kombinasi dari pertumbuhan dan 

perkembangan insani dengan warisan sosial. 
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4) Prof. H. Mahmud Yunus 

Pendidikan ialah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih 

untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan 

untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani dan akhlak 

sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada 

tujuan dan cita-citanya yang paling tinggi. Agar memperoleh 

kehidupan yang bahagia dan apa yang dilakukannya dapat 

bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, negara 

dan agamanya. 

5) Prof. Herman H. Horn 

Beliau berpendapat bahwa pendidikan adalah suatu proses 

dari penyesuaian lebih tinggi bagi makhluk yang telah 

berkembang secara fisik dan mental yang bebas dan sadar 

kepada Tuhan seperti termanifestasikan dalam alam sekitar, 

intelektual, emosional dan kemauan dari manusia.29 

Sementara itu Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 

Nasional (2002 :263) Menjelaskan bahwa: “Pendidikan adalah 

proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau 

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan 

mendidik.” 

                                                           
29 Defindo Efendi, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (Padang: Universitas Negeri Padang, 

2015), hal. 7. 
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Adapun menurut UU RI No 2 thn 1989. Bab 1, pasal 1. 

butir 1: “Pendidikan ialah usaha sadar untuk menyiapkan 

peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau 

latihan bagi peranan masa yang akan datang.” 

Selanjutnya kata pendidikan ini dihubungkan dengan 

Agama Islam, dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat 

dimaknai secara terpisah. Pendidikan agama Islam (PAI) 

merupakan bagian dari pendidikan Islam dan pendidikan 

Nasional, yang menjadi mata pelajaran wajib di setiap lembaga 

pendidikan Islam. 

Menurut GBPP PAI di sekolah umum, dijabarkan bahwa 

yang dimaksud dengan Pendidikan Agama Islam adalah 

“Usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, 
memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam 
melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/ atau latihan 
dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati 
agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat 
beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan 
persatuan nasional”30 

Pendidikan Agama Islam sebagaimana yang diamanatkan 

dalam UUD 45 dan Sisdiknas No. 20 tahun 2003 adalah 

“dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual d an 
membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan 
berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi 
pekerti, dan moral. Peningkatan potensi spiritual 
mencakup pengenalan, pemahaman, dan penanaman 

                                                           
30 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam; Upaya mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 75-76 
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nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai 
tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif 
kemasyarakatan.”31 

b. Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam. 

Undang-undang Tentang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 

2005 menyebutkan bahwa  yang dimaksud dengan kompetensi 

adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang 

harus dimiliki dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalannya. 

Sementara makna dari ompetensi guru adalah kemampuan 

atau kualitas guru dalam mengajar, sehingga terwujud dalam 

bentuk penguasaan pengetahuan dan professional dalam 

menjalankan fungsinya sebaga guru.32 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, pada pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa 

:“Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui 

pendidikan profesi” 

                                                           
31 Kemendikbud, Buku Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA Kelas XI 

Edisi Revisi 2017, (Jakarta: Kemendikbud, 2017), hal. 16 
32 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran (Cet. II; Bandung: PT. Rosdakarya, 2005), hal. 

6. 



39 
 

Perlu diketahui bahwa selain kompetensi yang telah 

ditetapkan dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007 dan Keputusan 

Menteri Agama RI Nomor 211 Tahun 2011 menunjukkan adanya 

poin tambahan terkait standar kualifikasi dan kompetensi guru 

PAI, yaitu: Kompetensi leadership, dan Kompetensi spiritual. 

c. Tujuan Pendidikan Agama Islam. 

Tujuan pendidikan sendiri secara pengertian dasar 

merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. 

Ada berbagai macam tujuan pendidikan menurut para ahli. M.J 

Langeveld menyampaikan ada enam tujuan dalam pendidikan, 

yaitu (1) tujuan umum, total atau akhir, (2) tujuan khusus (3) tujuan 

tak lengkap (4) tujuan sementara (5) tujuan intermedier, dan (6) 

tujuan insidental. 

Bila Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, tujuan pendidikan 

nasional adalah “mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 
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dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.”33 

Tujuan pendidikan Islam harus berorientasi pada hakikat 

pendidikan yang meliputi beberapa aspek sebagaimana yang telah 

tercantum di dalam qur’an dan hadits, misalnya: tujuan dan tugas 

hidup manusia. Manusia hidup bukan karena kebetulan dan sia-sia. 

Ia diciptakan dengan membawa tujuan dan tugas hidup tertentu. 

Tujuan diciptakan manusia hanya untuk mengabdi kepada Allah 

SWT. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 8 

Ayat 2 disebutkan bahwa 

“Pendidikan Keagamaan bertujuan untuk terbentuknya 

peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami 
dan mengamalkan nilai-nilai ilmu agama yang berwawasan 
luas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa 
dan berakhlak mulia” 

d. Metode Pembelajaran 

Metode diartikan sebagai cara yang digunakan untuk 

mencapai sebuah tujuan tertentu. Sementara dalam kaitannya 

dengann pendidikan, metode pendidikann adalah cara-cara yang 

dipakai oleh seseorang atau kelompok untuk membimibnga peserta 

                                                           
33 Husnul Abdi, “Tujuan Pendidikan Nasional Menurut Undang-Undang, 

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” dalam  https://hot.liputan6.com/read/4362392/tujuan-
pendidikan-nasional-menurut-undang-undang-mencerdaskan-kehidupan-bangsa   diakses 
pada 15 Februari 2021 pukul 10.25 

 

https://hot.liputan6.com/read/4362392/tujuan-pendidikan-nasional-menurut-undang-undang-mencerdaskan-kehidupan-bangsa%20%20diakses%20pada%2015
https://hot.liputan6.com/read/4362392/tujuan-pendidikan-nasional-menurut-undang-undang-mencerdaskan-kehidupan-bangsa%20%20diakses%20pada%2015
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didik sesuai dengan keadaannya  ke arah tujuan-tujuan 

pendidikan.34 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Ditinjau dari sumbernya, maka penelitian ini termasuk ke dalam 

penelitian kepustakaan. Yang dimaksudkan dengan penelitian 

kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menghimpun 

data penelitian dari berbagai literatur dan menjadikan teks sebagai 

objek utama analisisnya.35 

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif kualitatif 

yang berusaha untuk menjabarkan suatu masalah dan peristiwa 

sebagaimana adanya. Penekanan dari hasil penelitian model ini adalah 

penggambaran secara objektif terhadap objek yang diteliti.36 

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi data 

yang berasal dari buku-buku, pareodikal, naskah-naskah, catatan-catatan, 

kisah sejarah, dokumen dan sumber lain yang berkaitan dengan 

pandangan Ibnu Taimiyah tentang Pendidikan Bela Negara.37 

                                                           
34 Dwi Siswoyo dkk, Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta, UNY Press, 2013), hal. 130  
35 Rofik, dkk, Panduan Penulisan Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan PAI FITK UIN Sunan 

Kalijaga, 2019), hal. 20. 
36 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta, Gajah Mada University 

Press, 1993), hal. 31. 
37 Ibid, hal. 296 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan diartikan sebagai sebuah usaha untuk mendekati 

suatu objek sehingga didapatkan gambaran sejelas mungkin.38 

Pendekatan merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian, 

dengan pertimbangan bahwa objek adalah abstraksi dari kenyataan yang 

sesungguhnya.39 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah 

analisis isi. Analisis isi adalah usaha memahami isi teks dengan 

melihatnya sebagai sebuah gejala simbolik, bukan sekadar kumpulan 

peristiwa yang satu dengan lainnya tidak memiliki hubunngan.  Lebih 

terangnya, analisis isi digunakan guna menganalisis pesan teks secara 

utuh dengan penekanan pada bagaimana simbol-simbol yang ada pada 

komunikasi terbaca dalam interaksi sosial.40 

Pada penelitiann ini setiap kutipan dan berbagai sikap yang 

disandarkan kepada Ibnu Taimiyah dianggap sebagai perwakilan dari 

pemikiran Ibnu Taimiyah. 

                                                           
38 Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra dan Strukturalisme 

prostrukturalisme Perspektif Wacana Naratif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 53. 
39 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 180. 
40 Mudjia Raharjo, Analisis Isi(Conten Analisis) dalam Penelitian Kualitatif, dari 

https://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/index.php/2019/01/02/analisis-isi-content-analysis-dalam-
penelitian-kualitatif/ , 2 Januari 2019. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan 

metode dokumentasi. Metode Dokumentasi adalah teknik 

pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh 

lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian dan berbagai 

dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian.41 Data tersebut 

bisa  berasal dari majalah, jurnal, artikel, internet dan lain-lain. Sumber 

tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua sumber data, yakni sumber 

data primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber data primer yaitu buku-buku karya Ibnu Taimiyah. 

Karya-karya tersebut adalah sebagai berikut: 

- Majmu’ Al-Fatawa. 

- Al-Fatawa Al-Kubra. 

b. Sumber Sekunder dari penelitian ini adalah berbagai penelitian 

yang menjelaskan  

-  Antara Jihad dan Terorisme karya Dzulqarnain 

Muhammmad Sanusi, buku yang banyak menampilkan 

kutipan dari Ibnu  Taimiyyah tentang muammalah 

seiorang muslim dengan negara. 

                                                           
41 Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, Panduan Praktis Penelitian Kualitatif, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 60. 
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- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah karya Abu Hasan Ali An-

Nadawi diterjemahkan oleh Qodirun Nur. Buku ini 

menjelaskan tenntang biografii Ibnu Taimiyah, dan 

berbagai kisah perjuangan beliau. 

- Belajar Toleransi dari Ibnu Taimiyyah karya 

Muhammad Ikhsan 

4. Analisis Data 

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, langkah 

selanjutnya yaitu analisis data. Pada penelitian kali ini penulis akan 

menggunakan analisis isi teks (content analysis). Yakni upaya untuk 

menafsirkan ide dan gagasan dari Ibnu Taimiyah mengenai Pendidikan 

Bela Negara dalam buku-buku beliau. Adapun langkah-langkah yang 

akan dilakukan adalah: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah upaya untuk mengumpulkan hal-hal 

yang pokok yang sesuai dengan pembahasan dan membuang 

segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan pokok pembahasan.42 

b. Display Data 

Langkah Display Data sendiri yang dimaksudkan adalah 

dengan menyajikan, menyusun dan mengorganisasikan data ke 

                                                           
42 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, dan R 

& D, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 339 
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dalam suatu pola hubungan yang saling berkaitan sehingga lebih 

mudah untuk dipahami.43 

c. Verifikasi Data 

Langkah verifikasi data sendiri adalah langkah proses 

melakukan interpretasi data atau kelengkapan nya dengan 

mencari sumber baru sehingga dapat menjelaskan masalah yang 

dipaparkan di awal. 

d. Kesimpulan. 

Dalam menarik kesimpulan yang ada dalam penelitian ini 

metode yang dipergunakan adalah: 

1) Induktif: yaitu pola penyimpulan yang diambil dari 

permasalahan khusus kemudian digeneralisir yang bersifat 

umum. 

2) Deduktif: proses berpikir yang diawali dari kasus/ 

fakta yang masih bersifat umum ke arah yang lebih khusus 

dan spesifik untuk mencari kesimpulan.44 

H.  Sistematika Pembahasan 

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini secara garis besar 

dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian 

                                                           
43 Ibid, hal 341 
44 Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2009), hal. 12 
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penutup. Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman surat pernyataan, 

halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, 

halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, halaman 

daftar isi dan halaman daftar lampiran. 

Bab I, berisi tentang gambaran umum yang mencakup latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, 

landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Penelitian ini adalah penelitian yang membahas tentang pemikiran 

seorang tokoh, maka sebelum masuk ke pemikiran tokoh Ibnu Taimiyah, 

terlebih dahulu akan ada pemaparan tentang biografi Ibnu Taimiyyh dan 

corak pemikiiran Ibnu Taimiyah tentang Pendiidikan Bela Negara  yang 

akan dipaparkan di Bab II. 

Bab III, berisi tentang hasil penelitian yaitu rekonstruksi ulang corak 

pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Pendidikan Bela Negara dalam bentuk 

yang relevan. Dari pandangan Ibnu Taimiyah tentang pendidikan bela 

negara selanjutnya  diuraikan tentang implikasi hal tersebut terhafap 

pendidikan agama Islam 

Bab IV, berisi penutup yang mencakup kesimpulan, saran dan kata 

penutup. 

Bagian terakhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan 

berbagai lampiran yang terkait dengan penelitian. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penjabaran yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, bisa 

disimpulkan bahwa: 

1. Pandangan Ibnu  Taimiyah terkait Pendidikan Bela Negara adalah 

bahwa beliau menerapkan nilai-nilai bela negara seperti sadar berbangsa 

dan bernegara. kesadaran akan berbangsa dan bernegara tersebut beliau 

tunjukkan dengan mengupayakan pengakuan terhadap hak manusia, 

menjaga persatuan dan kesatuan, serta mewujudkan toleransi yang 

moderat. Selain itu Ibnu Taimiyah juga menerapkan nilai rela berkorban 

untuk bangsa dan negara.dalam wujud melakukan peperangan terhadap 

penjajah yang saat itu berusaha menguasai negeri beliau.  

Bentuk lain dari penerapan nilai ini dari Ibnu Taimiyah adalah penjelasan 

yang beliau sampaikan tentang makna Jihad yang luas, yang mencakup 

setiap usaha melakukan perbaikan dalam perkara dunia maupun agama. 

Ibnu Taimiyah juga mempunyai kemampuan awal bela negara. partisipasi 

yang beliau berikan untuk masyarakat dalam bidang yang beliau geluti 

telah menunjukkan dampak yang baik.Ibnu  Taimiyah juga memiliki 

Semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan 

makmur.upaya perealisasian nilai ini telah dilakukan Ibnu Taimiyah 
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tatkala beliau memberi nasehat kepada Qazan, melakukan perlawanan 

terhadap penjajah, mengajarkan ilmu agama  kepada manusia. 

2. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Pendidikan Bela Negara memiliki 

implikasi terhadap Pendidikan Agama Islam. Diantara bentuk implikasi 

tersebut adalah penyadaran akan pentingnya pendidikan bela  negara 

dalam pandangan agama Islam. Pandangan Ibnu Taimiyah telah 

memberikan khazanah baru bahwa kegiatan bela negara mampu untuk 

berjalan beriringan dengan pendidikan agama islam. Ibnu  Taimiyah 

sebagai seorang ulama’ dalam berbagai pandangan  beliau tentang 

pendidikan bela negara bahwa seorang pengajar harus mampu berbaur 

dengan masyarakat dalam hal komunikasi edukasi dan berkolaborasi. 

Seorang guru juga harus mampu menciptakan suasana belajar yang 

demokratis, mempunyai sifat independen, dan berorientasi kepada 

perbaikan rakyat sipil. Sementara implikasi pandangan Ibnu Taimiyah 

terkait pendidikan bela negara terhadap pendidikan agama Islam adalah 

bagaimana pendidikan mampu membentuk siswa menjadi pribadi yang 

mampu melakukan pengenalan terhadap potensi diri sebagai modal untuk 

mewujudkan pengabdian terhadap negara, mewujudkan manusia  yang 

bertanggung jawab atas berbagai permasalahan yang menimpa dirinya 

secara personal maupun masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam 

mengupayakan kemajuan bukan hanya berpangku tangan terhadap pihak 

lain, serta mampu menghargai perbedaan pandangan. Adapun implikasi 

pandangannya tentang pendidikan bela negara terhadap pendidikan bela 
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negara juga masuk ke dalam ranah metode pembelajaran. Proses 

pembelajaran yang dilangsungkan harus berdasar pada diskursus yang 

sehat serta tidak melanggar pedoman adab belajar dalam Islam. 

B. Saran 
Setelah dijelaskan sebelumnya  tentang pandangan Ibnu  Taimiyah 

tentang Pendidikan Bela Negara dan implikasinya  terhadap pendidikan 

agama Islam, maka saran yang disampaikan penulis yang bisa ditimbang 

dan dikaji oleh para pemangku kebijakan agar memasukkan materi ini atau 

yang semisal dalam pendidikan agama Islam. adapun untuk para pengajar 

pendidikan agama Islam besar harapannya supaya penelitian ini bisa 

menjadi sarana untuk mendekatkan pemahaman kepada para peserta didik 

bahwa bela negara sangat mampu berjalan beriringan dengan 

pendidikan  agama Islam. Adapun bagi pendidikan bela negara, besar 

harapannya penelitian ini mampu untuk merubah perspektif masyarakat 

indonesia yang awalnya beranggapan bahwa tidak ada nilai-nilai bela 

negara yang diakomodir dan diakui oleh agama Islam dan cendikiawan-

cendekiawannya, ternyata pernyataann tersebut adalah suatu hal yang keliru 

dengan pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya. 

C. Kata Penutup 

Segala puji bagi Allah, sebab semata karena karunia-Nya lah 

penelitian ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam semoga tercurah 

kepada suri tauladan, hamba Allah dan rasul-Nya, Nabi  Muhammad yang 
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telah berjuang memberikan pengajaran dan menjadi tersampaikannya 

petunjuk kepada seluruh manusia. 

Penulis telah berusaha memaksimalkan setiap potensi dan 

kemampuan yg dimiliki dalam menulis penelitian ini. Namun sudah barang 

tentu di dalamnya akan dijumpai berbagai kekurangan dari hal yang 

mendasar sampai hal yang bersifat rinci. Maka dari itu setiap kritikan dan 

masukan selalu menjadi sesuatu yang berharga bagi penulis. Semoga skripsi 

ini menjadi hal yang bermanfaat bagi setiap lembaga pendidikan maupun 

bagi pembaca umum untuk memahami konsep dari pendidikan bela negara 

berdasar sudut pandang pendidikan agama Islam. 
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