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ABSTRAK 

 

Nama : Sapari 

NIM : 80100212170  

Judul :  Pembinaan Mental Prajurit TNI Angkatan Udara Makoopsau II Ditinjau 

dari Segi Pendidikan Islam.  

 

 Tesis ini membahas masalah Pembinaan Mental Prajurit TNI Angkatan Udara 

Makoopsau II Ditinjau dari Segi Pendidikan Islam, yang bertujuan; Pertama, untuk 

mengetahui proses pembinaan mental prajurit yang dilaksanakan di Makoopsau II 

Makassar dengan segala kekhasan pelaksanaannya, kemudian dikaitkan atau ditinjau 

dari segi pendidikan Islam. Kedua, untuk mengetahui  faktor-faktor yang mendukung 

dan yang menghambat dalam pelaksanaan pembinaan mental prajurit di Makoopsau 

II Makassar. Ketiga, untuk mengetahui hasil pembinaan mental dalam kehidupan 

beragama prajurit TNI AU Makoopsau II Makassar.  

 Penelitian ini adalah penelitian  kualitatif dengan instrumen kunci adalah 

peneliti sendiri. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Sedang analisa data dilaksanakan secara induktif yang lebih 

mementingkan makna dari pada generalisasi data dengan menggunakan tiga 

pendekatan, yaitu pendekatan kemiliteran, psikologis dan pendekatan teologi 

normatif. Sumber data penelitian ini terdiri dari unsur pimpinan Makoopsau II baik 

Pangkoopsau II, Para Asisten dan para perwira staf, seluruh prajurit serta keluarga 

dan masyarakat sekitar bila diperlukan. Selain itu data diambil dari pengamatan 

peristiwa yang sedang berlangsung, tempat atau lokasi berlangsungnya peristiwa 

serta segala bentuk dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Pengujian keabsahan 

data dipergunakan beberapa teknik antara lain; perpanjangan pengamatan, 

trianggulasi, diskusi teman sejawat dan member check. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan mental prajurit TNI AU 

Makoopsau II Makassar terlaksana dengan segala ciri khas yang dilaksanakan di 

lingkungan militer, baik dari prosedur, metode dan teknik pelaksanaannya. Segala 

kekhasan tersebut ternyata memiliki relevansi dengan pendidikan Islam terutama dari 

segi tujuan akhirnya yaitu menjadikan insan hamba tuhan yang melaksanakan segala 

aktifitasnya atas dasar ketaatan kepada Tuhan. Pelaksanaan pembinaan mental 

tersebut ternyata belum terlaksana secara sempurna, masih banyak yang harus 

dilakukan penyempurnaan baik dari segi pemenuhan kuota personel secara ideal, 

profesionalisme para pembina mental, serta koordinasi dan kerja sama yang intensif 

dengan instansi di luar TNI AU yang berkaitan dengan pembinaan mental, 

peningkatan supervisi/pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaannya. Sementara 

faktor-faktor yang mendukung, baik pendukung internal maupun eksternal ternyata 

cukup potensial dan signifikan untuk meningkatkan kualitas pembinaan mental 

prajurit, seperti dukungan pimpinan serta sistem dan tradisi kemiliteran (sistem 

komando) yang berlaku. Sedang faktor-faktor penghambat ternyata tidak terlalu 

berarti, karena pada umumnya faktor tersebut dapat teratasi seiring dengan 
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pelaksanaan dan perbaikan kualitas secara  berkesinambungan serta sistem kesatuan 

komando (united of command) yang di anut di seluruh lingkungan militer. 

 Implikasi pembinaan mental yang dilaksanakan dengan segala kekhasan corak 

serta pola-pola pembinaan yang dilaksanakan di Makoopsau II, berkontribusi 

terhadap keberhasilan pembinaan mental, yang pada gilirannya mendorong 

keberhasilan dalam pelaksanaan tugas sebagai insan prajurit TNI Angakatan Udara di 

Makoopsau II Makassar, 

 Berdasarkan temuan penelitian di atas maka keberhasilan pembinaan mental 

prajurit dalam mendukung pelaksanaan tugas perlu diteliti lebih mendalam untuk 

menemukan teori yang mengarahkan perlunya pembinaan mental di kalangan prajurit 

TNI. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

   

     

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 

Huruf Arab Huruf Latin Huruf Arab Huruf Latin 

 {t ط Tidak dilambangkan ا

 {z ظ t ت

 ‘ ع  s  ث

 g غ j ج

 f ف h ح

 q ق kh خ

 k ك d د

 l هللا  ż ذ

  r   m 

 n ن z ز

 w ص s س

 h ه sy ش

 ’ ء s ص

 y ي d ض

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2.  Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

dan vokal rangkap.   

Vokal tunggal atau monoftong bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:  
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Tanda Nama Huruf Latin 

 Fath}ah a ا َ

 Kasrah i ا َ

 D{ammah u ا َ

Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Misalnya 

ى                   Fath{ah dan ya ai كيف 

 ح هللا Fathah dan wau au ص  

3. Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan huruf Nama Huruf dan Tanda 

 <Fath{ah dan alif atau ya a ا    ... ى

 <Kasrah dan ya ni نِي

 <D{ammah dan wau nu نُ 

4.  Transliterasi untuk ta>’ marbu>t{ah ada dua, yaitu:  ta>’ marbu>t{ah yang hidup dan 

mendapat harakat fath{ah, kasrah, atau d{ammah, transliterasinya adalah [i]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t{ah yang mati atau mendapat harakat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

5. Syaddah (Tasydi>d) dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) 

yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ي ber-tasydi>d di akhir sebuah kata dan 

didahului oleh huruf kasrah, maka ditransliterasi seperti huruf maddah (i>)  

6. Kata Sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam 

ma’rifah (ال) dan ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh 

huruf syamsiah maupun huruf qamariah dengan tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

serta dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
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B. Singkatan 

     Beberapa singkatan yang digunakan dalam disertasi ini adalah: 

swt.   : Subh{a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw   : Salla Allahu ‘alayhi wa sallam 

Q.S. ….(…) :4  : Qur’an, Surah, ayat 4 

H   : Hijriyah  

M   : Maseh}i  

 

Keterangan : 

 

Copy file translit.ttf  ke c:\sytem\font\ 

 

Pada ms.word pilih font times new Arabic  

 

satu titik atas = shift + garis miring ( \ ) contoh subh}anallah 

satu titik bawah = shift + kurawal kanan ( } ) contoh subh}anallah| 

garis atas      = shift + titik ( . ) contoh subh}a>nallah 

garis atas kapital = shift + koma ( , ) contoh SUBH}A<NALLAH> 

kurso diletakkan sesudah huruf yang akan diberi lambang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تجريد البحث
 اريفس : االسم

 80100212170 : رقم التسجيل

التدريب العقلي لجند القوات الجوية التاتعة للجيش الوطني  : رسالةعنوان ال

عملية القوات الجوية الثاني في قيادة اإلندونيسي بمقر 

  منظور التربية اإلسالمية

==============================================

=========== 

التدريب العقلي لجند  تتناول هذه الرسالة الماجستيرية مسألة رئيسية، وهي

القوات الجوية التاتعة للجيش الوطني اإلندونيسي بمقر عملية قيادة القوات الجوية 

أغراض، األول: الثاني في منظور التربية اإلسالمية، وهي تهدف إلى تحقيق ثالثة 

اإللمام بإجراءات التدريب العقلي للجند المنفذ في مقر عملية قيادة القوات الجوية الثاني 

الثاني: اإللمام بما يؤيده وبما يعوقه وبمكاسر بكل خواصه، وربطه بالتربية اإلسالمية، 

العقلي في التدريب  اإللمام بنتائجالثالث: والتدريب العقلي، هذا  من العوامل عند تنفيذ

الدينية لدى جند القوات الجوية التاتعة للجيش الوطني اإلندونيسي بمقر عملية  الحياة

 قيادة القوات الجوية الثاني.

وأداته الرئيسية هي الباحث نفسه، حيث تم  يوهذا البحث يتمثل في البحث النوع

بالمنهج  فيتم هاعن طريق المالحظة والمقابلة والوثائق، وأما تحليل جمع بياناته

مع االستعانة بثالثة  نفسهاالبيانات االستقرائي حيث إن اهتمامه بالمعنى أكثر من تعميم 

ومصادر البحث تتكون من  مداخل، وهي: العسكري، والنفسي، والالهوتي المعياري.

لقيادة عملية القوات  رؤساء مقر قيادة عملية القوات الجوية الثاني، سواء أكان القائد

، أو المساعدون وضباط األركان، وجميع الجنديين وأسرهم والمجتمع الثانيالجوية 

إضافة إلى البيانات المأخوذة عن طريق  ،ول المقر إذا اقتضت الحاجة إلى ذلكحالمقيم 

المالحظة على الحادثة الجارية واألماكن التي وقعت فيها وما يتعلق بها من الوثائق 

ار صحة البيانات فقد استعين فيها ببضع أساليب، وأما عند اختب حث.بالمطلوبة في ال

 .األعضاء اختياروهي: إطالة المالحظة، والتثليث، والتناقش مع الرفقاء، و

 التدريب العقلي لجنود الجيش الوطني اإلندونيسيأن ولقد دلت نتائج البحث على 

التي  نقضي بالخصائصقد اللقوات الجوية بمقر قيادة عملية القوات الجوية الثاني 

يتحلى بها المركز العسكري، سواء أكان من ناحية اإلجراءات، أو الطرائق، أم من 

فإن الخصائص المذكورة في الواقع لها أوجه التناسب مع التربية  ناحية أساليب تنفيذه.

وهي إيجاد عباد هللا الذين مارسوا  النهائية مااإلسالمية، وال سيما من ناحية أغراضه

التدريب العقلي لم يجر بشكل هذا تنفيذ وأ أساس طاعة هللا تعالى؛  نشطتهم علىجميع أ



حصة الجنود على متكامل، حيث إنه ما زال بحاجة إلى التكميالت إما من ناحية إشباع 

 الوجه األمثل، أو من ناحية احتراف المدربين فيه، وإما من ناحية التنسيق والتعاون

المكثف مع الوكاالت األخرى خارج الجيش القومي اإلندونيسي للقوات الجوية التي لها 

العوامل المؤيدة  نأو ارتباط بالتدريب العقلي، وارتفاع المراقبة والتقييم بصدد تنفيذه.

ممكنة ومهمة من أجل ترقية جودة لهذا التدريب داخلية كانت أم خارجية فإنها تبدو 

الجيش، ومن هذه العوامل: دعم القيادة والنظام والتقاليد العسكرية  التدريب العقلي لدى

العوامل العائقة له تبدو تافهة وال  أنالمطرد في البيئة العسكرية. و )أي النظام القيادي(

قيمة لها إذ يمكن حلها وعالجها تماشيا مع تنفيذه وتحسين جودته بشكل مستمر إضافة 

 السائد في جميع البيئات العسكرية.إلى اتحاد النظام القيادي 

والمستفاد من التدريب العقلي هذا مع جميع الخصائصه واألنماط المطبقة في 

يسهم إسهاما بارزا في نجاح التدريب العقلي، إذ أنه في أنه مقر قيادة العمليات الثاني 

يسي أفراد الجيش الوطني اإلندونالجيش في تنفيذ وظائفهم كالنهاية يؤدي إلى نجاح 

 للقوات الجوية بمقر قيادة العمليات الثاني بمكاسر.

فباءا على نتائج هذا البحث، يبدو أن نجاح التدريب العقلي لدى الجيش في تأييد 

البحث فيه بعمق من أجل الحصول على النظرية التي تدفع إلى  تنفيذ وظائفهم يجدر

  دونيسي.قلي لدى أفراد الجيش الوطني اإلنضرورة التدريب الع



ABSTRACT 

Name : Sapari 

NIM : 80100212170 

Tittle  :  Building the Character of the Soldiers of Indonesian National Air Force 

  Makoopsau II Based on Islamic Education     

  

This thesis discusses about the problem in building the character of the soldiers of the 

Indonesian national air force Makoopsau II based on Islamic education, that aims at:Firstly, to 

know the process of building the character of the soldiers implemented at Makoopsau II 

Makassar and its specific implementations, and then is related to or based on Islamic education. 

Second, to find out the supporting the hampering factors in implementing the character 

building of the soldiers at Makoopsau IIb Makassar. Third, to know the results of building the 

character of the religious lives of the soldiers of Indonesian national air force of Makoopsau II 

Makassar.   

The research is qualitative one and the key instrument was the researcher himself. Data 

were collected through observation, interview, and documentation. The data were analyzed 

inductively focusing on the meaning rather than data generalization using three approaches, 

namely military approach, psychological, and normative theological. The source of data 

research were the leaders of Makoopsau II and Pangkoopsau II, assistants, and soldier staff, all 

of the soldiers and their family, and the society around when needed. Beside that, data were 

taken from the observation of the activities that were going on, the place where it was taken 

place, and all of the documentations related to research. Data validation used some techniques 

such as; continuous observation, triangulation, pair discussion, and member check. 

 The results of the research shows that the character building towards the soldiers of 

Indonesian national air force Makoopsau II Makassar with its specializations was implemented 

in military community, its procedures, methods, and its implementation techniques. And all of 

its specializations in fact were relevant with Islamic education especially its final objectives 

namely creating human being as servant of Godwho do all of their activities in obeying the 

God. In fact, the implementation of character building has not been completely implemented, 

and there have been many things that should be implemented in either fulfilling the ideal needs 

of the soldiers, the professionalism of the character builders, and coordination and intensive 

cooperation with other institutions related to character building, improving the supervision and 

evaluation of the implementation. And the supporting factors, both internal and external ones 

are all potential and significant in improving the quality of the character building of the 

soldiers, like the leaders’ supports and the system and military tradition (command system). 

The hampering factors were not significant because generally the hampering factors could be 



overcome during the implementation and the continuous improvement of the quality and the 

unity of command system implemented in all of military community.    

The implication of character building implemented using special types and patterns of 

guidance implemented at Makoopsau II, motivating them in being successful in doing their 

activities as the soldiers at Makoopsau II Makassar.      

Based on the above research results, so the success of character building of the soldiers 

in supporting the implementation of their tasks need to be deeply researched to find out theory 

that aims at the needs of character building among the soldiers of Indonesian national air force.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kehidupan modern dewasa ini telah tampil dalam dua wajah yang 

antagonistik, di satu sisi modernisme telah berhasil mewujudkan kemajuan yang 

spektakuler, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sisi lain, 

modernisme menampilkan wajah kemanusiaan yang buram berupa kemanusiaan 

modern dalam kesengsaraan rohaniah, yaitu merusak kesehatan psikis manusia 

apabila dampak tersebut tidak bisa dikendalikan dan menjadi dominan liar. 1 

Modernitas telah menyeret manusia pada kegersangan spiritual. Ekses ini merupakan 

konsekuensi logis dari paradigma modernisme yang terlalu bersifat materialistik dan 

mekanistik, dan unsur nilai-nilai normatif yang telah terabaikan, hingga melahirkan 

problem-problem kejiwaan yang variatif. Ironisnya, masalah kejiwaan yang dihadapi 

individu sering mendapat reaksi negatif dari orang-orang yang berada di sekitarnya. 

Kehidupan kota dengan pola berpacu, serta berlomba-lomba memperagakan 

kekuasaan dan kekayaan menyebabkan banyak rasa cemburu, iri hati, ketakutan, 

kecemasan dan ketidak tenangan batin pada penduduknya, yang menjadi persemaian 

subur bagi timbulnya berbagai penyakit mental. Lebih-lebih dengan penonjolan 

interest sendiri dan rasa individualisme, kontak sosial di kota-kota menjadi longgar, 

menjadi semacam atom-atom yang berdiri sendiri. Dalam masyarakat yang 

sedemikian ini banyak  anggotanya merasa kurang/tidak aman, menjadi kesepian, 

panik dan ketakutan, yang mengganggu keseimbangan jiwanya.  

                                                             

1Kartini Kartono, Patologi Sosial Gangguan-Gangguan Kejiwaan (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2003), h. 8 -11. 
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Pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi, mekanisasi dan industrialisasi, 

kehidupan modern menjadi semakin terurai hingga mengakibatkan disintegrasi pada 

diri orang-perorangan penduduknya, dan ini menjadi penyebab dari timbulnya 

banyak gangguan psikis. Masyarakat yang selalu memburu keuntungan komersial 

dan sangat individualistis itu selalu penuh persaingan, rivalitas dan kompetisi, 

sehingga banyak mengandung unsur-unsur eksplosif. Sebagai akibatnya banyak 

penduduk yang menderita ketegangan urat syaraf dan tekanan batin khususnya bila 

tidak bisa memuaskan kebutuhan-kebutuhan hidup dan keinginanya yang sewaktu-

waktu dapat meledak menjadi guncangan psikis. 

Kondisi sosial seperti di atas sangat memungkinkan mempengaruhi 

pembentukan karakter seseorang, sejalan dengan karakter manusia yang bersifat luwes, 

lentur (fleksible). Manusia mampu dibentuk dan diubah. Ia mampu menguasai ilmu 

pengetahuan, menghayati adat istiadat, nilai, tendeni atau aliran baru. Atau 

meninggalkan adat, nilai dan aliran lama, dengan cara interaksi sosial baik dengan 

lingkungan yang bersifat alam atau kebudayaan 2 keadaan ini dapat membawa seseorang 

menjadi baik atau sebaliknya.  

 Pengaruh media massa seperti koran, majalah, film, televisi dan iklan yang 

semuanya merangsang, maka kebudayaan modern ini menuntut adanya standar hidup 

tinggi dan kemewahan materiil. Jika keinginan dan usaha mendapatkan kemewahan, 

kedudukan sosial dan kekuasaan tidak tercapai, maka timbullah rasa malu, takut, 

bingung, cemas dan rendah diri. Semua ini menjurus pada frustasi, kekecewaan-

kekecewaan, gangguan batin, serta macam-macam penyakit mental. Orang miskin 

menjadi bingung dan cemas terus-menerus dalam usaha mencukupi kebutuhan 

sehari-hari, sedang orang kaya raya juga selalu cemas dan khawatir terus-menerus 

                                                             

2M. Omar Al Toumy al Syaibany. Falsafah Pendidikan Islam (Terjemahan) (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1979), h. 156. 
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takut kehilangan harta kekayaan dan jabatannya, hingga banyak mengalami 

ketegangan batin dan terganggu mentalnya. Maka perubahan masyarakat dengan 

segenap bahaya dan resikonya itu banyak menyentuh dan merusak kesehatan psikis 

penduduknya, dan menghambat perkembangan kepribadian. Kekacauan mental ini 

disebabkan karena jiwa mereka kosong dari bimbingan agama, menyebabkan tidak 

bisa menentramkan hatinya sendiri. Oleh karena itu, dalam kondisi tersebut 

dibutuhkan upaya-upaya pembinaan mental. 

Gambaran situasi di atas seharusnya mendapatkan perhatian serius sekaligus 

memikirkan daya tangkalnya, karena dampak negitifnya dapat menimpa siapa saja 

termasuk prajurit TNI Angkatan Udara. Daya tangkal tersebut dapat dimulai dari 

pembangunan sistem pendidikan yang integratif melalui pola-pola pembinaan yang 

menitik beratkan pada pendidikan Islam, itulah sebabnya dalam pembinaan mental 

di Makoopsau II juga memberikan penekanan terhadap pembinaan mental rohani 

atau keagamaan.  

Pendidikan merupakan bagian integral (tak terpisahkan) dari kehidupan 

manusia, bahkan pendidikan sesungguhnya merupakan suatu perkara klasik yang 

sudah ada sejak adanya manusia di dunia ini, sehingga dikatakan bahwa pendidikan 

adalah hidup itu sendiri.3 Ini berarti bahwa dimana ada manusia di situ ada proses 

pendidikan. Sepanjang hidup manusia dalam segala lingkungan dan situasi hidup, di 

situlah pendidikan berlangsung. Hal ini disebabkan karena pendidikan itu sendiri 

dimaksudkan untuk melanjutkan kehidupan dan mencapai tujuan dalam menjalani 

kehidupan. Tujuan pendidikan seperti ini merupakan yang asli didapati dalam 

kehidupan manusia.   

                                                             

3 Redja Mudyahardjo, Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar 
Pendidikan  Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia (Ed. 1, cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2001), h. 3.  
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 Pendidikan dengan segala model dan bentuknya memang seharusnya mampu 

menyentuh persoalan tersebut sehingga mampu menawarkan sebuah solusi bagi 

kehidupan sosial yang tidak mungkin mengelak dari derasnya arus modernisasi 

namun tidak terperangkap kepada tampilan wajah kemanusiaan yang buram berupa 

kemanusiaan modern dalam kesengsaraan rohaniah. Untuk itu sistem pendidikan 

yang dijalankan saat ini harus mampu menjawab segala tuntutan tersebut melalui 

sistem yang terintegrasi, tidak hanya menitik beratkan pada aspek kecerdasan 

intelektual semata, tetapi juga mampu menyentuh persoalan-persoalan mental 

tersebut.  

Dalam hal ini Ahmad Tafsir memberikan suatu pandangan bahwa tujuan 

umum pendidikan Islam adalah membentuk Muslim yang sempurna dalam artian 

beriman dan bertakwa atau manusia yang beribadah kepada Allah.4 Selain itu al-

Gazali dan Ali al-Jumbulati juga mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan adalah 

bersifat keagamaan dan akhlak untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. dan 

sekaligus untuk mendapatkan keridhaan-Nya, karena agama merupakan sistem 

kehidupan yang menitik beratkan pada pengalaman. 5  kedua pandangan ini 

memberikan makna bahwa pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk 

mengembangkan aspek afektif dan psikomotorik yang menyangkut bagaimana 

akhlak dan sikap yang baik ditengah masyarakat, serta pengamalan ajaran agama 

Islam secara kaffah. 

Apabila dicermati, kita bisa saksikan bersama hasil bentukan karakter serta 

kualitas sumber daya manusia  era 2000 yang begitu rentan, yang paling jelas terlihat 

                                                             

4Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam (Cet. 8; Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2008), h. 51. 

5Ali al-Jumbulati, Dirasatun Muqaaranatun fit-Tarbiyyatil Islamiyah, diterjemahkan oleh M. 

Arifin, dengan judul  Perbandingan Pendidikan Islam  (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994). 
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ketika krisis moneter  melanda Indonesia tahun 1997. Hal tersebut ditandai oleh 

krisis moral atau buta hati di mana-mana. Meski mereka memiliki pendidikan tinggi, 

pada hakikatnya mereka hanya mengandalkan logika namun mengabaikan suara 

hati.6 Sebagaimana firman Allah QS. al-Hajj (22): 46. 

                                  

                

Terjemahnya : 

Maka apakah mereka tidak berjalan di bumi, lalu mereka mempunyai hati yang 
dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu 
mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukan pandangan (mata) yang 
buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada.7 

 Dalam dunia kemiliteranpun tidak bisa melepaskan diri dari pendidikan, 

meskipun yang notabenenya dunia kemiliteran adalah dunia yang dekat dengan 

persoalan pertahanan suatu Negara, namun proses pendidikan tersebut akan ada 

seiring dengan perjalanan kehidupan manusia.  

Di lingkungan TNI sesungguhnya banyak kegiatan yang merupakan 

penjabaran dari pendidikan seperti kegiatan Pembinaan Mental. Keputusan Panglima 

TNI Nomor 2/I/2007 Tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma dalam Bab VI 

tentang Pembinaan TNI yang menyangkut Pembinaan Personel point 3)  dengan 

jelas disebutkan bahwa Pembinaan Personel dalam rangka mewujudkan pembinaan 

kekuatan TNI dilakukan melalui Pembinaan mental.8 Dalam melaksanakan kegiatan 

tersebut, model dan bentuk pembinaan yang integratif sebagaimana digambarkan 

sebelumnya, menjadi suatu hal yang sangat dinanti mengingat tugas pokok TNI yang 

                                                             

6 Lihat Abdurrahman Assegaf, Pendidikan Tanpa Kekerasan (Cet.I: Yogyakarta : Tiara 

Wacana, 2004), h. 3. 

7Tim Disbintalad, al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet.XIII; Jakarta: Sari Agung, 1999), h. 640.  

8Keputusan Panglima TNI Nomor 2/I/2007 Tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma 

Bab VI Nomor 30 huruf b point 3.  
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amat berat yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap 

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap 

keutuhan bangsa dan negara.9 

Pembinaan kesehatan mental merupakan masalah yang sangat urgen 

dilakukan dalam kehidupan setiap manusia baik dalam kehidupan individu maupun 

kelompok. Pembinaan kesehatan mental tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

manusia, baik dalam kehidupan keluarga, maupun dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara. Suatu bangsa atau negara akan jaya, bila seluruh warga negaranya 

memiliki mental yang sehat, yaitu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri 

dengan diri sendiri, orang lain dan masyarakat serta lingkungan dimana dia hidup 

dan berinteraksi. Pembinaan sangat penting karena pada dasarnya setiap manusia 

telah memiliki kecenderungan mental yang sehat, baik yang diperoleh dari 

lingkungan keluargnya maupun lingkungan sekitarnya di mana ia hidup 

bermasyarakat. Akan tetapi, kondisi mental manusia tidak selamanya berada dalam 

tataran normatif yang diharapkan setiap orang. Oleh karenanya, terkadang dalam 

kehidupan sosial terdapat seseorang atau bahkan sekelompok masyarakat yang 

memiliki gejala-gejala mental yang kurang sehat atau bahkan gangguan jiwa, 

akibatnya membuat orang sekitarnya ketakutan karena seringnya mengganggu atau 

berbuat keonaran terhadap orang lain atau terhadap komunitas lainnya, sehingga 

menyebabkan kehidupan sosial masyarakat menjadi tidak aman.  

Dalam situasi dan kondisi yang demikian itulah, pembinaan kesehatan mental 

menjadi sangat mendesak dan penting dilakukan oleh semua pihak, termasuk oleh 

                                                             

9 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara 
Nasional Indonesia, pasal 7 ayat 1.  
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para pembina mental melalui pendidikan Islam. Pendidikan Islam membentuk 

kepribadian seseorang untuk menjadi insan kamil yakni manusia yang utuh rohani 

dan jasmani, dapat berkembang secara wajar dan normal karena takwanya kepada 

Allah Swt. Oleh karenanya kesehatan mental harus dibina sehingga setiap individu 

dapat memiliki jiwa yang sehat dan Islami. 

 TNI Angkatan Udara sebagai bagian dari komponen pertahanan nasional 

matra udara mempunyai tugas menyelenggarakan pertahanan udara nasional. 

Pelaksanaan tugas tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk kemampuan operasi 

udara. Komando Operasi TNI Angkatan Udara II (Koopsau II) merupakan salah satu 

Kotama yang secara struktural organisasi di bawah Markas Besar Angkatan Udara, 

melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan pembinan kemampuan dan 

kesiapsiagaan operasional satuan-satuan TNI Angkatan Udara dalam jajarannya dan 

melaksanakan operasi-operasi udara dalam rangka penegakan kedaulatan negara di 

udara, mendukung penegakan kedaulatan negara di darat dan di laut.10  Oleh karena 

itu Koopsau II disamping harus didukung oleh alutsista yang memadai, juga harus 

diawaki oleh personel yang profesional. Lebih dari itu profesionalitas saja tidak 

cukup, tetapi kondisi mental prajurit juga merupakan faktor utama dalam mendukung 

pelaksanaan tugas TNI Angkatan Udara, karena disinilah akan melahirkan rasa 

tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugas. Dengan kata lain bahwa 

Makoopsau II dalam melaksanakan tugasnya harus didukung oleh personel yang tidak 

hanya memiliki kecerdasan dari segi intelektual dan skill semata melainkan juga 

didukung oleh kondisi mental yang memadai.  

 Kesenjangan dalam berperilaku dapat terjadi pada seseorang yang tidak 

memiliki kecerdasan secara emosional yang merupakan aspek mental, karena prajurit 

                                                             

10Mabesau, Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Koopsau II Beserta Jajarannya, Peraturan 

Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/80/X/2008, tanggal 17 Oktober 2008, h. 1. 
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TNI AU yang tidak memiliki kecerdasan emosional tidak dapat mengendalikan dan 

mengontrol emosinya dengan baik. Prajurit TNI AU  juga memiliki kecenderungan 

untuk melakukan reaksi frustasi yang negatif, apalagi bila diperhadapkan dengan 

suasana tugas yang cukup berat yang diembankan kepadanya dan memberikan 

presser atau tekanan yang sesungguhnya jauh dari keinginannya. Keadaan seseorang 

bisa saja labil dan kurang mampu menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan 

emosi dengan cara yang dapat diterima masyarakat, kurang memiliki kemampuan 

menilai situasi secara kritis sebelum bereaksi secara emosional, cenderung memberi 

reaksi emosional yang tidak stabil, serta kurang memiliki kematangan emosi.11 

 Sebagai akibat dari kondisi di atas, maka prajurit TNI AU merupakan 

kelompok yang berpotensi mengalami frustasi, dan untuk menghilangkan atau 

mengatasi frustasi tersebut tidak jarang mereka melampiaskan tekanan batinnya atau 

kondisi yang tidak menyenangkannya tersebut dengan melakukan berbagai tindakan 

yang cenderung negatif. Prajurit yang tidak memiliki ketahanan mental yang baik 

akan mendorong emosi kepada hal-hal yang tidak menyenangkan. 

 Karena itulah dalam institusi TNI termasuk di satuan tingkat Kotama seperti 

Koopsau II sangat intens memberikan perhatian terhadap pembinaan mental guna 

memelihara dan meningkatkan ketahanan mental prajurit yang diyakini sangat 

berkontribusi terhadap keberhasilan dalam menjalankan tugas sebagai komponen 

Pertahanan Negara.  

Pembinaan mental yang oleh Zakiyah Darajat disebut dengan Pembinaan 

kesehatan mental bertujuan agar setiap orang dapat mewujudkan kehidupan yang 

baik dan bermakna, sejahtera, dan bahagia secara lahir dan batin baik jasmani 

                                                             

11 Hurlock Elisabeth, Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan, Alih bahasa: Istiwi Dayanti dan Soedjarwo (Jakarta: Erlangga, 1999), h.234. 
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maupun rohani, serta dunia dan akhirat. 12  Pembinaan kesehatan mental pada 

hakekatnya adalah pembinaan kepribadian manusia. Manusia terdiri dari tiga unsur 

pokok, yaitu: fisik, intelektual dan mental.13 Dalam upaya pengembangan kualitas 

manusia, ketiga unsur tersebut harus dibina secara serasi, selaras dan seimbang. 

Kondisi ketiga unsur tersebut mempengaruhi keseluruhan kualitas manusia. Semakin 

sempurna kondisi setiap unsur, semakin sempurna pula kualitas manusia tersebut. 

Sebaliknya kelemahan dan kekurangan dari salah satu, dua atau semua unsur akan 

menurunkan keseluruhan kualitas manusia yang pada akhirnya mendorong manusia 

untuk bertindak tidak sesuai dengan prilaku sebagai insan yang bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, sehingga doktrin keprajuritan sebagai pejuang akan hilang, 

kemudian kemungkinan menimbulkan prilaku yang dapat mencoreng citranya 

sebagai prajurit yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pada gilirannya 

akan menjadi prajurit tidak setia (membangkang) dari kesatuannya dan bahkan 

kepada Komandan dan Panglimanya sekalipun. 

Pembinaan Mental TNI Angkatan Udara itu sendiri merupakan segala usaha, 

tindakan dan kegiatan dalam membentuk, memelihara, meningkatkan dan 

memantapkan kondisi jiwa prajurit TNI Angkatan Udara berdasarkan Pancasila, 

Saptamarga, Doktrin perjuangan TNI Tri Darma Eka Karma 2007 dan Doktrin TNI 

AU Swa Bhuwana Paksa melalui pembinaan mental rohani, ideologi, tradisi 

kejuangan, dan pembinaan mental psikologi.14   

                                                             

12Lihat Zakiyah Daradjat, “Kesehatan Mental Dalam Pendidikan dan Pengajaran”, Pidato 

Pengukuhan Guru Besar Tetap di IAIN Syarif Hidayatullah (Jakarta: 1984), h. 4-7. 

13M. Ali Hasan, Tuntunan Akidah (Jakarta: Bulan Bintang, 1982),  h. 10.  

14 Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/142//XII/2009 tanggal 30 

Desember 2009 tentang Buku Petunjuk Teknis TNI Angkatan Udara tentang Pembinaan Mental,   
Bab I, h. 2.  
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 Penjabaran dari tugas pembinaan mental tersebut, Koopsau II terus menerus 

melaksanakan pembinaan mental dengan sasaran pembinaan sesuai dengan petunjuk 

yang telah digariskan, yaitu kepada Anggota TNI Angkatan Udara sebagai 

pribadi/perorangan, kesatuan TNI Angkatan Udara, keluarga besar TNI Angkatan 

Udara dan lingkungan sosial tempat anggota TNI Angkatan Udara dan atau kesatuan 

berada.15 

 Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Pembinaan Mental 

tersebut di antaranya kegiatan jam komandan sebagai bentuk pembinaan mental 

fungsi komando. Jam komandan merupakan wewenang yang diberikan melekat 

dengan jabatan seseorang untuk memberikan berbagai pencerahan kepada seluruh 

bawahan yang dipimpinnya. Dalam hal ini Panglima sebagai pimpinan tertinggi di 

Koopsau II memiliki hak mutlak untuk menggunakan jam komandan tersebut. Selain 

dari itu para pejabat Koopsau II juga dapat menggunakan wewenangnya untuk 

memberikan arahan, penekanan, pencerahan, instruksi kepada bawahannya yang 

sejalan dengan kebijakan Panglima dan tentu saja sesuai dengan tugas, wewenang 

dan tanggung jawabnya masing-masing, tidak boleh melampaui wewenangnya. 

Selain itu kegiatan pembinaan mental yang dilakukan berupa pembacaan renungan 

harian bintal rohani, ideologi, psikologi dan tradisi kejuangan setiap selesai apel 

pagi, pemberian santiaji, santiraksa, santikarma, ceramah, diskusi, dialog, konseling 

rumah tangga, peringatan hari-hari besar agama di kesatuan, pelaksanaan ibadah 

wajib maupun sunnah, pengajian rutin, TPA, MTQ, doa bersama dan pengambilan 

sumpah. Di samping itu juga melaksanakan kegiatan silaturrahim, lomba-lomba 

kegiatan keagamaan, perawatan jenazah, pembangunan atau pemeliharaan rumah 

                                                             

15 Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/142//XII/2009 tanggal 30 

Desember 2009 tentang Buku Petunjuk Teknis TNI Angkatan Udara tentang Pembinaan Mental,   
Bab I, h. 4.  
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ibadah, upacara bendera sebagai pembinaan tradisi kejuangan, peringatan hari-hari 

besar nasional, TNI/TNI AU/kesatuan, TMMD dan karya bhakti serta ziarah dan 

sebagainya. 

 Disadari bahwa tugas TNI sangatlah berat, terkadang harus mengorbankan 

kepentingan pribadi bahkan keluarga untuk kepentingan tugas. Jujur sering kali 

tugas  yang harus dilaksanakan tersebut sangat bertentangan dengan keinginan hati 

nurani sebagai manusia normal. Sehingga sering kali menimbulkan konflik batin, 

yang meskipun pembinaan mental terus menerus dilakukan, tetapi tidak jarang 

terdengar tragedi prajurit mengakhiri hidupnya dengan tidak wajar, lari dari tugas, 

berbuat onar sebagai bentuk pelampiasan yang tidak sehat dan sebagainya. Di sinilah 

semakin dirasakan pentingnya kegiatan pembinaan mental yang intensif dan tepat 

sasaran kepada seluruh prajurit TNI AU Makoopsau II. 

 Seluruh kegiatan pembinaan mental yang digambarkan sebelumnya 

dimaksudkan agar prajurit TNI AU Makoopsau II memiliki ketahanan mental yang 

baik dalam menghadapi tekanan, untuk melengkapi intelektualitas dan skill yang 

telah dimiliki.  Kegiatan pembinaan mental dimaksud sesungguhnya sejalan dengan 

konsep pendidikan Islam, dimana sasarannya adalah sama-sama menjadikan manusia 

seutuhnya atau insan kamil yaitu manusia yang sehat baik fisik, intelektual dan 

mentalnya sehingga berimplikasi kepada pelaksanaan tugasnya sebagai khalifah 

dimuka bumi sesuai dengan profesi masing-masing. Oleh karena itu tesis ini 

melakukan penelitian terhadap pelaksanaan pembinaan mental prajurit TNI 

Angkatan Udara Makoopsau II ditinjau dari segi pendidikan Islam.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 1. Fokus Penelitian 

 Bertolak dari latar belakang di atas maka yang menjadi fokus penelitian 

dalam tesis ini adalah:  
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a) Pembinaan mental Prajurit TNI Angkatan Udara Makoopsau II yang diawali 

dengan mengungkapkan eksistensi lembaga atau seksi bintalnya, pengawakan 

organisasinya dan kegiatan pembinaan mental yang meliputi pembinaan mental 

ruhani/spiritual, mental ideologi dan mental tradisi kejuangan. 

b) Pendidikan Islam yang berawal dari makna pendidikan Islam, tujuan, metode 

dan teknik serta materi pendidikan Islam 

 2. Deskripsi Fokus 

Dari fokus penelitian yang diuraikan di atas maka dapat di deskripsikan 

dalam tabel berikut: 

Fokus penelitian Deskripsi fokus 

Pembinaan mental 1.  Pembinaan Rohani/spiritual 

2.  Pembinaan Ideologi 

3.  Pembinaan Tradisi kejuangan 

4.  Pembinaan Psikologi  

Perspektif  Pendidikan Islam  1.  Perspektif  al-Qur’an 

2.  Perspektif  al-Hadis 

3.  Ijtihad 

C. Rumusan Masalah. 

 Berdasarkan uraian latar belakang, fokus penelitian dan deskripsi fokus di 

atas maka yang menjadi persoalan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pembinaan mental prajurit TNI Angkatan Udara Makoopsau II dari segi pendidikan 

Islam dengan mengangkat beberapa sub rumusan masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini sebagai berikut :  
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1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan mental prajurit TNI AU di Makoopsau II 

Makassar dalam perspektif pendidikan Islam?  

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pembinaan mental Prajurit TNI AU di Makoopsau II Makassar? 

3. Bagaimana hasil pembinaan mental dalam kehidupan beragama prajurit TNI AU 

Makoopsau II Makassar ditinjau dari segi pendidikan Islam?  

D.  Kajian Penelitian Terdahulu 

 Penelitian ini membahas “Pembinaan Mental Prajurit TNI AU Makoopsau II 

Ditinjau dari Segi Pendidikan Islam”. Pokok masalah yang dibahas mempunyai 

relevansi dengan berbagai karya ilmiah berupa tesis, disertasi dan teori-teori yang ada 

dalam buku-buku yang dianggap cocok untuk dijadikan bahan rujukan  diantaranya; 

1. Sebuah karya ilmiyah yang berjudul “Kesehatan mental peranannya dalam 

pendidikan dan pengajaran” yang ditulis oleh Zakiyah Daradjat, seorang guru besar 

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menekankan bahwa seseorang dikatakan sehat tidak 

cukup hanya dilihat dari segi fisik, psikologis, dan sosial saja, tetapi juga perlu dilihat 

dari segi spiritual atau agama. Mental yang sehat tidak akan mudah terganggu oleh 

stressor (penyebab terjadinya stres), orang yang memiliki mental sehat berarti mampu 

menahan diri dari tekanan-tekanan yang datang dari dirinya sendiri dan 

lingkungannya.  

2. Dalam sebuah buku yang berjudul “Integrasi Psikologi dengan Islam, Menuju 

Psikologi Islami” oleh Hanna Djumhana Bastaman, dijelaskan bahwa salah satu pola 

dalam kesehatan mental adalah pola agama. Kesehatan mental merupakan 

kemampuan individu untuk melaksanakan ajaran agama secara benar dan hak dengan 

landasan keimanan dan ketaqwaan. Kesehatan mental yang dimaksud disini lebih 

fokus pada kesehatan mental berwawasan agama, selain karena konsisten dengan 

pola-pola yang dikembangkan dalam psikopatologi dan psikoterapi, juga sesuai 
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dengan khazanah Islam yang berkembang. Ibnu Rusyd misalnya dalam “Fashl al-

Maqal” menyatakan, “taqwa itu merupakan kesehatan mental (Shihah al-Nufus). 

3. Dalam sebuah tulisannya tentang pengantar kesehatan jiwa, dalam buku “Pedoman 

bimbingan dan konseling”, Saparinah Sadli guru besar Fakultas Psikologi Universitas 

Indonesia Jakarta, mengemukakan bahwa salah satu orientasi yang dapat dijadikan 

ukuran kesehatan jiwa adalah orientasi penyesuaian diri, yakni seseorang dianggap 

sehat secara psikologis bila ia mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan 

tuntutan orang-orang lain serta lingkungan.  

4. Thesis hasil penelitian Mochamad Asror, studi pemikiran Zakiyah Daradjat 

tentang “Peranan Pendidikan Islam dalam Membentuk Kesehatan Mental Remaja” 

menunjukkan bahwa kegoncangan jiwa merupakan salah satu tanda pada masa remaja 

yang ditandai dengan tidak stabilnya emosi seperti mudah marah, sedih dan cemas, 

melawan orang tua dan sebagainya. Sebab-sebab yang membawa mereka kepada 

perilaku tidak sehat itu tidak lepas dari pendidikan dan perilaku orang tua  yang 

diterimanya diwaktu kecil  dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Oleh karena itu, peranan agama, keluarga, sekolah dan masyarakat 

sangat penting bagi pembentukan dan perkembangan kesehatan mental. 

5. Dalam tulisannya “Pentingnya Kesehatan Jiwa Prajurit” oleh Brigjen TNI  I Made 

Sukada, beliau adalah petinggi militer yang pernah menjabat sebagai sekretaris 

Kodiklat TNI AD mengemukakan bahwa kesehatan jiwa seorang prajurit sangat 

berpengaruh terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas pokok, dan harus dapat terukur 

dan terpelihara sehingga dalam pelaksanaanya perlu senantiasa melakukan 

komunikasi dan pencerahan kepada prajurit agar psikologi dan kesehatan jiwa tetap 

terpelihara guna mencapai keberhasilan tugas.  

 Dari beberapa kajian dalam penelitian terdahulu yang dikemukakan di atas 

secara umum mengungkapkan bahwa tolak ukur dari kondisi mental yang baik 
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seseorang tidak dapat terlepas dari sejauhmana kualitas segi spiritual dan agama, 

atau kesehatan mental yang berwawasan agama Islam. Di sisi lain kesehatan mental 

yang menjadi pembahasan karya ilmiah tersebut diindikasikan dengan kemampuan 

seseorang dalam orientasi penyesuaian diri sesuai dengan tuntutan orang-orang lain 

dan lingkungannya. Dalam tesis ini mengungkapkan tentang mental yang baik, sehat 

dan tangguh yang tidak terlepas dari indikator-indikator yang dikemukakan di atas 

namun akan lebih mengarah kepada kesehatan mental prajurit TNI AU yang 

dikaitkan dengan tugas-tugas TNI AU yang berat. Oleh karena itu pembahasannya 

lebih fokus kepada pola-pola pembinaan mental yang dilakukan TNI ditinjau dari 

segi pendidikan Islam. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 1. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:  

a) Bagaimana pelaksanaan pembinaan mental prajurit TNI AU di Makoopsau II 

Makassar dalam perspektif pendidikan Islam?  

b) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pembinaan mental Prajurit TNI AU di Makoopsau II Makassar? 

c) Bagaimana hasil/dampak pembinaan mental dalam kehidupan beragama prajurit 

TNI AU Makoopsau II Makassar ditinjau dari segi pendidikan Islam?  

 2. Kegunaan Penelitian 

a) Kegunaan ilmiah 

Secara ilmiah diharapkan dapat menjadi sumbangan untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan Islam dan pembinaan mental 

prajurit TNI AU di kesatuannya, khususnya Makoopsau II. Selain itu hasil penelitian 
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ini dapat berguna sebagai informasi atau referensi dan data pembanding bagi para 

peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis. 

b) Kegunaan secara praktis 

Pertama, bagi para penentu kebijakan, khususnya para pimpinan TNI AU, 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai data atau informasi penting guna melakukan 

upaya-upaya pembenahan strategi pembinaan mental prajurit di kesatuannya. Kedua, 

bagi para pelaksana pembinaan mental dalam hal ini seksi bintal atau bagian yang 

secara fungsional bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan mental, 

penelitian ini dapat berguna sebagai masukan dan referensi dalam rangka 

peningkatan perbaikan pelaksanaan pembinaan mental. Ketiga, bagi masyarakat 

pada umumnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi 

tentang pola pembinaan mental di kesatuan TNI khususnya TNI AU, nilai-nilai 

pembinaan yang baik dapat diadopsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan 

Islam.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS  

A. Konsep Dasar Pembinaan Mental Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 

(TNI AU) 

 1. Pengartian Pembinaan Mental 

 Pembinaan berasal dari kata “bina”, yang berarti usaha, tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk  memperoleh 

hasil yang lebih baik.1 Berikut ini dikemukakan pandangan beberapa ahli mengenai 

pengertian pembinaan sebagai berikut:  

a) Menurut A. Mangunhardjana Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan 

mempelajari hal-hal yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang 

menjalani, untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan 

yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk 

mencapai tujuan hidup dan kerja, yang dijalani secara lebih efektif.2  

b) Menurut Zakiah Daradjat Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan 

sadar, berencana, teratur dan terarah serta bertanggung jawab untuk 

mengembangkan kepribadian dengan segala aspeknya.3  

c) Dalam Juklak Pola Dasar Pembinaan Mental TNI dijelaskan Pembinaan adalah 

segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, 

penyusunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengndalian segala 

                                                

1Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1987), h. 117.   

2A. Mangunhardjana, Pembinaan Arti dan Metodenya  (Yogyakarta: Kanisius , 1986), h. 12.   

3Zakiah Daradjat, Pola Pembinaan Mahasisiwa IAIN (Jakarta: Depag RI, 1983), h. 6.  
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sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna; Pembinaan ini meliputi kegiatan-

kegiatan melaksanakan atau menyelenggarakan pengaturan sesuatu supaya dapat  

dikerjakan dengan baik, tertib, teratur, rapih dan seksama menurut rencana program 

pelaksanaan (dengan ketentuan, petunjuk, norma, syarat, sistem dan metode) secara 

efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan memperoleh hasil yang diharapkan 

semaksimal mungkin.4  

 Sedangkan pengertian Mental, WJS. Poerwadarminta memberikan pen-

jelasan bahwa mental adalah “hal yang mengenai tentang batin”.5  Senada dengan 

itu dikatakan bahwa Mental adalah hal yang menyangkut batin dan watak manusia, 

yang bukan bersifat badan atau tenaga.6 Berbeda dengan Pusat Pembinaan Mental 

ABRI yang mengartikan mental sebagai kondisi jiwa yang terpantul dalam sikap 

seseorang terhadap berbagai situasi yang dihadapinya.7 Maka pembinaan mental 

adalah segala yang dilakukan untuk meningkatkan kondisi mental sehingga 

memperoleh hasil berupa kondisi mental yang lebih baik. 

Sementara itu Zakiah Daradjat seorang ahli psikologi pendidikan 

mengungkapkan pendapatnya bahwa:  

“Mental adalah semua unsur-unsur jiwa termasuk pikiran, emosi, sikap 
(attitude) dan perasaan dalam keseluruhan dan kebulatannya akan corak laku, 

                                                

4Mabes TNI, Buku Petunjuk Pelaksanaan Pola Dasar Pembinaan Mental TNI, Pinaka 

Baladika, h. 12.   

5WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: PN. Balai Pustaka 1982), 

h. 88.   

6Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1987), h. 575.   

7Mabes ABRI, Himpunan Istilah Pembinaan Mental ABRI, (Jakarta: Pusat Pembinaan 

Mental ABRI, 1990), h. 4.   
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cara menghadapi suatu hal yang menekan perasaan, mengecewakan, 
menggembirakan atau menyenangkan dan sebagainya”.8  

   Di samping itu dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Pola Dasar Pembinaan 

Mental ABRI Pinka Baladika disebutkan bahwa mental adalah “kondisi jiwa yang 

terpantul dalam sikap seseorang terhadap berbagai situasi dan kondisi yang di-

hadapinya”.9 

Dengan demikian dapat diambil pengertian bahwa mental adalah suatu 

kesatuan unsur yang ada pada diri seseorang yang terpantul atau yang tercermin 

dalam sikap dan perilaku sehari-hari dalam menghadapi berbagai situasi.  

Secara spesifik dalam Buku Petunjuk Teknis TNI AU tentang Pembinaan 

Mental dijelaskan: 

“Pembinaan Mental TNI Angkatan Udara adalah segala usaha, tindakan dan 
kegiatan untuk membentuk, memelihara, meningkatkan dan memantapkan 
kondisi jiwa prajurit TNI Angkatan Udara berdasarkan Pancasila, Sapta Marga, 
Doktrin perjuangan TNI Tri Darma Eka Karma 2007 dan Doktrin TNI AU Swa 
Bhuwana Paksa melalui pembinaan mental rohani, ideologi, tradisi kejuangan 
dan pembinaan mental psikologi”.10    

 Dari uraian di atas dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan pembinaan 

mental merupakan bentuk kegiatan yang mengarah pada peningkatan kondisi 

mental baik dari unsur jasmani, akal dan rohani serta unsur-unsur lain yang 

berkaitan dengan manusia secara seutuhnya, yang dalam Islam disebut dengan 

insan kamil.  

 

                                                

8Zakiah Daradjat, Pendidikan Agama Dalam Pembinan Mental (Jakarta: PT. Bulan Bintang 

1975), h. 35.  

9Mabes TNI, Buku Petunjuk Pelaksanaan Pola Dasar Pembinaan Mental TNI Pinaka 

Baladika, h. 2.   

10Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/142/XII/2009 tanggal 30 

Desember 2009 tentang Buku Petunjuk Teknis TNI AU tentang Pembinaan Mental, h. 2.  
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 2. Dasar dan Tujuan Pembinaan Mental  

a) Dasar  

Dasar pembinaan mental yang dimaksud di sini adalah suatu pedoman yang 

dijadikan sebagai konsep pemikiran dalam melaksanakan pembinaan keagamaan 

guna membentuk sikap dan perilaku seseorang kearah yang sesuai dengan ajaran 

Islam.11 Dalam pembinaan mental keagamaan Islam, dasar pemikiran yang 

digunakan penyusun adalah QS. Ali Imran (3) : 104: 

                               

      (104عمران : ال)   

Terjemahnya:  

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; 

merekalah orang-orang yang beruntung.” (Qs. Al-Imran (3): 104).12  

Dalam Surat Ali Imran ayat 104 tersebut diterangkan bahwa diantara 

manusia ini hendaknya ada segolongan atau sekelompok orang yang menyeru 

kepada “al-khair”, yaitu sesuatu yang didalamnya terkandung kebajikan bagi umat 

manusia, baik yang bersifat agama maupun duniawi.13 Menyeru kapada yang 

ma‟ruf, yaitu segala yang baik menurut syari’at dan akal dan mencegah dari yang 

munkar, yaitu kebalikan atau lawan dari ma’ruf.14 Secara tersirat, dalam Surah Ali 

Imran 104 memerintahkan kepada sekelompok manusia untuk mengajak kepada  

                                                

11Tohati Musnamar dkk, Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling (Yogyakarta: 

UII Press, 1992), h. 75.   

12Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Kiaracondong Bandung: PT 

Syamil Cipta Media), h. 63.  

13Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Jilid 4 (Semarang: CV. Toha 

Putra, 1985), h. 31.  

14Mustafa Al-Maraghi, Terjemahan Tafsir Al-Maraghi, h. 32.   
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suatu kebaikan untuk urusan  akhirat. Adapun perbuatan baik itu adalah segala 

kegiatan yang tidak bertentangan dengan syari‟at Islam dan akal yang sehat.  

Untuk mengaplikasikan hal tersebut, maka dibentuklah suatu kegiatan 

pembinaan keagamaan yang berperan efektif dalam memperbaiki moral dan segala 

aspek-aspek kehidupan yang sesuai dengan tuntunan ajaran syari’at Islam yang 

berfungsi sebagai kontrol kehidupan yang Islami untuk menuju kepada jalan 

kedamaian, keselamatan dan kebahagiaan sebagai prajurit negara.   

 Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan mental di lingkungan TNI tetap 

mengacu kepada dasar ideologi negara dan peraturan yang mengikat setiap 

pergerakan insan TNI yaitu : 

1) Pancasila  

2) Undang-Undang Dasar 1945  

3) Sapta Marga  

4) Sumpah Prajurit  

5) Ajaran Agama  

6) Pola Dasar Pembinaan Mental TNI “Pinaka Baladika”.15   

b) Tujuan   

Menurut Zakiah Daradjat pembinaan mental memiliki beberapa tujuan 

antara lain sebagai berikut:  

1) Menumbuhkan mental yang sehat, yaitu yang iman dan taqwa kepada Allah Swt 

serta yang tidak merasa terganggu ketentraman hatinya.  

                                                

15Petunjuk Penyelenggaraan Perawatan Personel Bidang Pembinaan Mental tentang 

Pembinaan Rihani Islam, Protestan, Katolik dan Hindu Budha, (Skep Kasau Nomor: Skep/64/III/ 

1986) tanggal 27 Maret 1986, h. 2.  
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2) Terwujudnya pribadi yang memiliki kepribadian beragama yang baik sehingga 

akan dapat mengendalikan kelakuan, tindakan dan sikap dalam hidup.  

3) Menanamkan ketentuan-ketentuan moral yang berlaku dalam lingkungan di 

mana seseorang hidup.  

4) Membangun mental yang dapat memanfaatkan ilmu dan pengetahuan yang 

dimiliki dengan cara yang membawa kepada kebahagiaan dan ketentraman umat 

manusia.16 

Pembinaan mental prajurit pada hakikatnya adalah upaya menginter-

nalisasikan nilai-nilai agama Islam yang terkandung dalam Pancasila dan Sapta 

Marga secara terus-menerus dan berlanjut dalam rangka membentuk, memelihara 

dan meningkatkan  kondisi  mental  dan kepribadian setiap  prajurit  Makoopsau II, 

dengan cara memberikan, membina kepribadian dan menambah wawasan prajurit, 

menumbuhkan motivasi untuk timbulnya perbuatan-perbuatan yang mencerminkan 

nilai-nilai luhur serta menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung dan 

memungkinkan terwujudnya sikap prilaku prajurit Makoopsau II sebagai Prajurit 

Sapta Marga yang tetap mencerminkan kepribadian luhur dalam segala lini 

kehidupannya, baik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai abdi 

negara maupun tugas dan kewajibannya sebagai makhluk sosial dan hamba Allah 

Swt. 

 Dengan demikian tujuan pembinaan mental TNI adalah terbentuknya 

kualitas mental spiritual keprajuritan TNI sesuai dengan peran dan misi TNI, yang 

                                                

16 Zakiah Daradjat, Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental (Jakarta: Bulan Bintang, 

1975), h. 39. 15   
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pada gilirannya dapat dijadikan panutan dan pendorong pembentukkan watak dan 

kepribadian bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang.17 

 Bertolak dari pandangan tersebut maka tujuan pembinaan mental TNI 

diarahkan agar setiap anggota mampu secara professional melaksanakan tugas yang 

senantiasa didasari oleh kesadaran dan ketahanan sebagai :  

1) Insan hamba Tuhan, yakni kesadaran beragama sebagai manusia susila yang 

beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, pemeluk agama yang saleh, mengakui 

kebesaran Tuhan Maha Pencipta, Maha kuasa, Maha Adil, dan bahwa hidup 

matinya berada di dalam kekusaanNya, serta sadar bahwa melaksanakan tugas 

dengan baik berarti juga melaksanakan amanat Tuhan. Ajaran-ajaran agama 

diamalkan baik di lingkungan rumah tangga, masyarakat, dalam kedinasan maupun 

kehidupan pribadi, guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.  

2) Insan politik pancasila, yakni kesadaran sebagai warga negara yang menjunjung 

tinggi hukum dan pemerintahan yang berlandaskan pancasila dan Undang-undang 

Dasar 1945.  

3) Insan ekonomi pancasila, yakni kesadaran akan arti pentingnya pembangunan 

ekonomi nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.  

4) Insan sosial budaya pancasila, yakni kesadaran sebagai anggota masyarakat 

yang berbudaya, turut membina dan mengembangkan watak dan kepribadian bangsa 

Indonesia yang berbentuk Bhineka Tunggal Ika.  

5) Insan penegak pertahanan keamanan negara yakni kesadaran akan tugas dan 

tanggung jawab, baik sebagai kekuatan sosial politik demi terciptanya situasi dan 

kondisi menguntungkan bagi perjuangan bangsa dan perjuangan TNI.18  

                                                

17Mabes TNI, Naskah Departemen tentang Pola Dasar Pembinaan Mental TNI untuk 
Taruna Akademi TNI Tk. I Integratif  Pola 12 Bulan Tahap II (Jakarta: Mabes TNI Akademi, 2008), 

h. 4.  
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3. Komponen Pembinaan Mental Prajurit Makoopsau II. 

 Pembinaan mental bagi prajurit Makoopsau II adalah merupakan kebulatan 

dan keterpaduan empat komponen yaitu : 

a)  Pembinaan Mental Rohani, adalah pembinaan mental prajurit Makoopsau II 

aspek rohani. Pembinaan mental rohani dilaksanakan melalui pembinaan mental 

rohani sesuai agama yang dianut. Semakin meningkat ketaqwaannya terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa, kualitas prajurit akan meningkat, sehingga moralitasnya 

tinggi, memiliki sifat hidup rukun, baik terhadap umat seiman, antar umat 

beragama maupun umat beragama dengan pemerintah. 

b)  Pembinaan Mental Ideologi, adalah pembinaan mental prajurit Makoopsau II 

aspek ideologi. Yang dimaksud dengan ideologi disini adalah Pancasila. Pancasila 

sebagai falsafah dan ideologi negara, yang dikonkritkan sebagai satu-satunya azas 

untuk bangsa Indonesia mengahayati kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

c)  Pembinaan Mental Tradisi kejuangan, adalah pembinaan mental prajurit 

Makoopsau II aspek tradisi kejuangan. Pembinaan Mental Tradisi Kejuangan 

bertujuan untuk memupuk dan meningkatkan profesionalisme serta kejuangan 

prajurit berdasarkan  nilai-nilai luhur yang   telah disepakati oleh bangsa Indonesia. 

Dengan Pembinaan Mental Tradisi Kejuangan, semangat juang berdasarkan nilai-

nilai tradisi prajurit Makoopsau II dalam mewujudkan keikhlasan berkorban, 

                                                                                                                                    

18Lihat Subdit Bintal Diswatpers TNI AU, Petunjuk Pelaksanaan Lapangan Pembinaan 
Mental Fungsi Komando (Jakarta : Kasubditbintal, 1997), h. 6-8.   
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pantang mundur dan tidak mengenal menyerah, mengutamakan kepentingan bangsa 

dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan akan terpelihara secara 

mantap.19  

d)  Pembinaan Mental Psikologi, adalah pembinaan mental prajurit TNI Angkatan 

Udara dalam rangka membentuk, memelihara dan meningkatkan keseimbangan 

jiwa dalam hal hubungan waktu, tempat dan kondisi tertentu berdasarkan nilai-nilai 

agama, ideologi dan tradisi kejuangan sehingga terwujud kepribadian prajurit TNI 

Angkatan Udara yang stabil, percaya diri, dan memiliki jiwa korsa.20  

 Bila dicermati dari ke empat komponen tersebut sesungguhnya tidak 

terlepas dari hal-hal sebagai berikut: 

a) Pembinaan ketaatan menjalankan ajaran agama 

1) Pengertian agama   

Agama adalah satu kata yang sangat mudah diucapkan dan mudah juga 

untuk menjelaskan maksudnya (khususnya bagi orang awam), tetapi sangat sulit 

memberikan batasan (definisi) yang tepat lebih-lebih bagi para pakar. Hal ini 

disebabkan antara lain, dalam menjelaskan sesuatu secara ilmiah (dalam arti 

mendefinisikannya) mengharuskan adanya rumusan yang mampu menghimpun 

semua unsur yang didefinisikan dan sekaligus mengeluarkan segala yang tidak 

termasuk unsurnya, kemudahan yang dialami oleh orang awam di sebabkan oleh 

cara mereka dalam merasakan agama dan perasaan itulah yang mereka lukiskan.21 

                                                

19Pangab, Skep, No. Skep/430/VII/1992. (Jakarta : Mabes TNI, 1992), h. 26-27. 

20Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/142/XII/2009 tanggal 30 

Desember 2009 tentang Buku Petunjuk Teknis TNI AU tentang Pembinaan Mental, h. 3.   

21Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an; Fungsi dan Peran Wahyu Dalam 
KehidupanMasyarakat (Bandung, PT. Mizan, 1994), h. 209.  
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Tidak mudah mendefinisikan agama, apabila di dunia ini kita menemukan 

kenyataan bahwa agama amat beragam. Pandangan seseorang terhadap agama, 

ditentukan oleh pemahamannya terhadap ajaran agama itu sendiri.22 Pada umumnya 

di Indonesia digunakan istilah ‘agama’ yang sama artinya dengan istilah asing 

‘religie’ atau ‘godsdienst’ (belanda) atau ‘religion’ (inggris). Istilah ‘agama’ berasal 

dari bahasa sansekerta yang pengertiannya menunjukkan adanya kepercayaan 

manusia berdasarkan wahyu dari tuhan. Dalam arti linguistic kata beragama berasal 

dari suku kata a-gam-a, kata ‘a’ merupakan kata sifat yang menguatkan yang kekal, 

jadi istilah ‘Agam’ atau ‘Agama’ berarti ‘tidak pergi’ atau ‘tidak berjalan’ alias 

tetap (kekal, eternal) sehingga pada umumnya kata a-gam atau agama mengandung 

arti pedoman hidup yang kekal.23 

Para ahli agama sulit menyepakati apa yang menjadi unsur esensial agama. 

Namun hampir semua agama diketahui mengandung empat unsur penting berikut: 

(a) Pengakuan bahwa ada kekuatan gaib yang menguasai atau mempengaruhi 

kehidupan manusia. 

(b) Keyakinan bahwa keselamatan hidup manusia tergantung pada adanya 

hubungan baik antara manusia dengan kekuatan gaib itu. 

(c) Sikap emosional pada hati manusia terhadap kekuatan gaib itu, seperti sikap 

takut, hormat, cinta, penuh harap, pasrah dan lain-lain. 

                                                
22Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an; Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat 

(Bandung, PT. Mizan, 1996), h. 375.  

23Hilman Hadikusuma, Antropologi Agama bagian I (Pendekatan Budaya terhadap Aliran 
Kepercayaan, Agama Hindu, Budha, Kong Hu Cu, di Indonesia) (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

1993), h. 16.  
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(d) Tingkah laku tertentu yang dapat diamati, seperti shalat (sembahyang), doa, 

puasa, suka menolong, tidak korupsi dan lain-lain, sebagai buah dari tiga unsur 

pertama. 

Tiga unsur pertama itu merupakan jiwa agama, sedangkan unsur keempat 

merupakan bentuk lahiriyah.24 

Bagi umat Islam pengertian istilah ‘agama’ cara atau jalan, berhubungan 

dengan Tuhan-Nya di gunakan istilah ‘syari’at’, tharikat, shirathal mustaqim (jalan 

yang lurus). Jadi apabila di gunakan penafsiran menurut Islam, maka yang diartikan 

agama apa yang disyari’atkan Allah dengan perantara para Nabi-Nya, yang berupa 

perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan 

hidup manusia di dunia dan di akhirat. 

Dengan demikian ciri-ciri agama adalah terdiri dari: 

(a) Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

(b) Mengadakan hubungan dengan Tuhan dan melakukan upacara (ritus) pemujaan 

dan permohonan. 

(c) Adanya ajaran tentang ketuhanan. 

(d) Adanya sikap hidup yang di tumbuhkan oleh ketiga unsur tersebut, 

kepercayaan adanya hubungan dengan Tuhan dan ajarannya.25 

Agama sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang bersifat 

Adikodrati (supernatural) ternyata seakan menyertai manusia dalam ruang lingkup 

kehidupan yang luas. Agama memiliki nilai-nilai bagi kehidupan manusia sebagai 

orang perorang maupun dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat, 

selain itu agama juga memberi dampak bagi kehidupan sehari-hari, ini berarti 

                                                

24Harun Nasution, Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta: PT. Djambatan, 1992), h. 63.  

25Harun Nasution, Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta, PT. Djambatan, 1992), h. 19.   
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manusia tidak dapat melepaskan diri dari agama. Tuhan menciptakan demikian, 

karena agama merupakan kebutuhan hidupnya. 

2) Peranan Agama dalam Kehidupan 

Adapun yang dimaksud dengan fungsi agama adalah peran agama dalam 

mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat yang tidak dapat 

dipecahkan secara empiris karena adanya keterbatasan kemampuan dan ketidak 

pastian, oleh karena itu diharapkan agama menjalankan fungsinya sehingga 

masyarakat merasa sejahtera, aman, stabil dan sebagainya.  

Hendropuspito dalam Dadang Kahmad menjelaskan fungsi agama, 

menurutnya, fungsi agama itu adalah edukatif, penyelamatan, pengawasan sosial, 

memupuk persaudaraan dan transformative.26 Agama dalam kehidupan individu 

berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu, secara 

umum norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan 

bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang di anutnya. Sebagai 

sistem nilai agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan individu serta 

dipertahankan sebagai bentuk ciri khas, dilihat dari fungsi dan peran agama dalam 

memberi pengaruhnya terhadap individu, baik dalam bentuk sistem nilai, motivasi 

maupun pedoman hidup, maka pengaruh yang paling penting adalah sebagai 

pembentuk kata hati (conscience), maka pengaruh agama dalam kehidupan individu 

adalah memberi kemantapan batin, rasa bahagia, rasa terlindung, rasa sukses dan 

rasa puas. Perasaan positif ini lebih lanjut akan menjadi pendorong untuk berbuat. 

Agama dalam kehidupan individu selain menjadi motivator dan nilai etik juga 

merupakan harapan.27 Fungsi agama dalam masyarakat antara lain: 

                                                

26Dadang Kahmad, Sosiologi Agama (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 130.  

27Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, h. 226.  
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(a)  Berfungsi edukatif. Para penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama 

yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus di patuhi. Ajaran agama 

secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang, kedua unsur suruhan dan larangan 

ini mempunyai latar belakang mengarahkan bimbingan agar pribadi penganutnya 

menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik menurut ajaran agama masing-masing 

berfungsi penyelamat, dimanapun manusia berada dia selalu menginginkan dirinya 

selamat. 

(b) Berfungsi sebagai pendamaian. Melalui agama seseorang yang bersalah atau 

berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. Rasa berdosa 

dan rasa bersalah akan segera menjadi hilang dari batinnya apabila seseorang 

pelanggar telah menebus dosanya melalui: tobat, pensucian atau penebusan dosa. 

(c) Berfungsi sebagai social control. Ajaran agama oleh penganutnya dianggap 

sebagai norma, sehingga dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagai pengawasan 

sosial secara individu maupun kelompok.  

(d) Berfungsi sebagai pemupuk rasa solidaritas. Para penganut agama yang sama 

secara psikologis akan merasa memiliki, kesamaan dalam satu kesatuan: iman dan 

kepercayaan rasa kesatuan ini akan membina rasa solidaritas dalam kelompok 

maupun perorangan, bahkan kadang-kadang dapat membina rasa persaudaraan yang 

kokoh. 

(e) Berfungsi transformative. Ajaran agama dapat mengubah kehidupan 

kepribadian seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran 

agama yang di anutnya, kehidupan baru yang diterimanya berdasarkan ajaran 

agama yang dipeluknya itu kadangkala mampu mengubah kesetiaannya kepada adat 

atau norma kehidupan yang di anutnya sebelum itu. 
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(f) Berfungsi kreatif. Ajaran agama mendorong dan mengajak para penganutnya 

untuk bekerja produktif bukan saja untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga 

untuk kepentingan orang lain. Penganut agama bukan saja disuruh bekerja secara 

rutin dalam pola hidup yang sama, tetapi juga dituntut untuk melakukan inovasi 

dan penemuan baru. 

(g) Berfungsi sublimatif. Ajaran agama mengkuduskan segala usaha manusia, 

bukan saja yang bersifat agama ukhrawi, melainkan juga yang bersifat duniawi 

segala usaha manusia selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama, bila 

di lakukan atas niat yang tulus, karena dan untuk Allah merupakan Ibadah.28 

Sedangkan Prof. Dr. Mukti Ali mengemukakan bahwa peranan agama dalam 

pembangunan adalah sebagai berikut; 

(a) Sebagai Etos Pembangunan. Maksudnya adalah bahwa agama yang menjadi 

anutan seseorang atau masyarakat jika diyakini dan dihayati secara mendalam 

mampu memberikan suatu tatanan, nilai, moral dan sikap. 

(b) Sebagai Motivator. Ajaran agama yang sudah menjadi keyakinan mendalam 

akan mendorong seseorang atau kelompok untuk mengejar tingkat kehidupan yang 

lebih baik. Pengalaman ajaran agama tercermin dari pribadi yang berpartisipasi 

dalam peningkatan mutu kehidupan tanpa mengharapkan imbalan yang berlebihan. 

Keyakinan akan balasan Tuhan terhadap perbuatan baik telah mampu memberikan 

ganjaran batin yang akan mempengaruhi seseorang untuk berbuat tanpa imbalan 

material, balasan dari Tuhan berupa pahala bagi kehidupan hari akhirat lebih 

didambakan oleh penganut agama yang taat. Melalui motivasi keagamaan 

                                                

28Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, h. 233.  
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seseorang terdorong untuk berkorban baik dalam bentuk materi maupun tenaga 

atau pemikiran.29 

3) Tujuan Orang Beragama  

Tujuan manusia beragama pada esensinya oleh Allah adalah orang yang 

bermasyarakat dan berbudaya dengan aspek moralnya sebagai ciri utama. Penataan 

kehidupan yang demikian akan bisa menjamin suatu kualitas kehidupan yang dapat 

mewujudkan martabat kemanusiaan (al-Karomah al-Insaniah) yang diisyaratkan 

oleh Al-Qur’an surat Al-Isra’, 17:70, sebagai berikut: 

                              

              

Terjemahannya : 

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut mereka 

di lautan dan daratan kami beri rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan 

mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah 

kami ciptakan”. (QS. Al-Isra’ : 70).30 

b) Pembentukan kedisiplinan 

 Menurut Purwadarminta kedisiplinan ialah latihan batin dan watak dengan 

maksud supaya segala perbuatannya selalu menaati tata tertib di (sekolah atau 

militer).31 Dalam kedisiplinan dikenal dua istilah yang pengertiannya hampir sama 

tetapi pembentukannya secara berurutan. Kedua istilah tersebut adalah disiplin dan 

ketertiban, ada juga yang menggunakan istilah siasat dan ketertiban. Ketertiban 

menunjuk pada kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan dan tata tertib 

karena didorong oleh sesuatu dari luar misalnya, karena ingin mendapat pujian dari 

                                                

29Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, h. 236.  

30Yayasan Penyelenggara Terjemah Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya,Departemen 

Agama RI (Bandung: cv. Diponegoro, 2005), h. 231.  

31W.J.S Purwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)    

h. 296.  
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atasan. Selanjutnya pengertian disiplin atau siasat menunjuk pada kepatuhan 

seseorang dalam mengikuti tata tertib karena didorong kesadaran yang ada pada 

kata hatinya.32 

Berdasarkan paparan di atas yang dimaksud kedisiplinan adalah keadaan 

dimana seseorang dituntut untuk berkembang secara teratur melalui latihan dan 

pendidikan sehingga terbentuk kesadaran dan keyakinan dalam dirinya untuk 

berbuat tanpa paksaan. 

c) Penanaman akhlak 

Sesungguhnya tujuan pokok yang hendak dicapai pada setiap aktivitas 

dakwah baik aktivitas dakwah itu dilakukan secara personel maupun secara 

institusi (kolektif) adalah untuk membina moral atau mentalitas seseorang ke arah 

yang sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Dalam pembinaan akhlak33 terdapat 

dua segi yang perlu diperhatikan, yakni “pemahaman terhadap pengertian moral 

(understanding to moral congeniality) dan tindak moral (moral behavior)”.34 

Pembinaan mental atau akhlak yang dilakukan hendaknya berdasarkan ajaran 

agama. Apabila ajaran agama telah  masuk menjadi  bagian  dari mental seseorang 

termasuk setiap insan  prajurit yang telah terbina mentalnya, maka dengan 

sendirinya ia akan menjauhi segala larangan Tuhan dan mengerjakan segala 

perintah-Nya, bukan karena terpaksa dan bukan pula karena tekanan dan takut pada 

                                                

32Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta:Bina Aksara.1990) h. 114. 

33Pembinaan akhlak dalam internal Makoopsau II Makassar lebih dikenal dengan istilah 

pembinaan mental, yang tertuang dalam Sapta Marga. Pembinaan mental oleh Bintal Koopsau II  

dimaksudkan agar setelah dilakukan pembinaan maka setiap prajurit Makoopsau II akan menjadikan 

agama sebagai pedoman dan pengendalian tingkah laku, sikap dan gerak-geriknya dalam 

bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. 

34Zakiah Daradjat, Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang,  

1985), h. 119. 
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atasan, tetapi memang benar-benar nilai-nilai mentalitas Islam telah tertanam dan 

tercermin dalam tingkah laku, perkataan, sikap dan moralnya dalam kehidupan 

sosial bermasyarakat. 

Seorientasi dengan perspektif tersebut Ali Akbar dalam salah satu 

tulisannya memaparkan bahwa: 

“Akhlak yang dituntut dan dipelihara yaitu akhlak yang merupakan sendi 

agama di sisi Tuhan, bukanlah sekedar mengetahui bahwa kebenaran itu adalah 

mulia dan kedustaan itu adalah hina, dan bukan pula sekedar mengetahui 

bahwa ikhlas itu sesuatu yang agung sedangkan tipudaya suatu kehancuran. 

Akan tetapi akhlak yang dituntut yaitu reaksi jiwa (mental) dan apa-apa yang 

mempengaruhinya untuk melakukan apa yang patut dilakukan dan 

meninggalkan apa yang tidak patut dilakukan.”35 
 

Jika mempedomani kutipan di atas, maka yang menjadi benteng bagi 

pelaksanaan segala tugas dan tanggung jawab setiap insan muslim (termasuk di 

dalamnya insan prajurit), maka setiap insan apapun profesinya akan senantiasa taat, 

patuh, teguh dan bertanggung jawab dalam segala tugas dan pengabdiannya sebagai 

prajurit setia. Melekatnya mentalitas Islam dalam diri setiap prajurit akan tercermin 

dalam setiap prilaku keseharian prajurit dalam menjalankan tugas dan 

tanggungjawabnya sebagai aparat penegak kedaulatan negara yang tidak hanya 

bertanggungjawab pada atasannya tetapi juga kepada sang “khaliq”, sebagai 

Panglima tertinggi di dunia dan di akhirat.  

Pembinaan akhlak sangat penting. Urgensitasnya bukan hanya dalam 

lingkungan pribadi saja, melainkan juga dalam semua lingkungan, baik  lingkungan 

keluarga, lembaga pemerintah, maupun masyarakat. Sebagai seorang muslim, sudah 

tentu yang dijadikan pedoman hidup adalah Islam. Dan sebagaimana diketahui 

                                                

35Ali Akbar, “Nabi Muhammad Pembawa Rahmat”, pada Suara Masjid. No. 64, h. 9.  
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bahwa Islam telah memberikan dan pedoman-pedoman, baik pedoman pembinaan, 

pendidikan dan sebagainya. Pembinaan utama pada setiap jiwa anggota masyarakat, 

adalah dimulai dari orang tua terhadap anak-anak dan generasi muda pria maupun 

perempuan, lembaga yang berwenang dalam suatu instansi seperti Bintal Koopsau 

II. Ini dimaksudkan agar mereka (prajurit) dapat memiliki akhlak atau kepribadian 

yang islami, karena dasar yang disodorkan oleh Islam secara sempurna adalah 

substansi dari pembinaan itu sendiri, yakni kepribadian islami atau akhlak   al-

Qur’an. 

 4. Subyek Pembinaan Mental  

Subyek atau pelaksanaan Pembinaan Mental  tidak hanya perwira bintal 

saja, tapi mencakup seluruh pimpinan dari tingkat teratas sampai tingkat terbawah. 

Masing-masing sesuai dengan lingkup luas tanggung jawab dan dibantu oleh 

perwira bintal  atau  pejabat  lain  yang  dinilai  mampu untuk melaksanakannya. Ini 

berarti para Komandan Satuan (Dansat) mempunyai tanggung jawab yang besar 

dalam upaya pembinaan mental, memperoleh porsi yang memadai dalam rangkaian 

kegiatan pimpinan satuan. 

Terkait hal tersebut penanggung jawab/pelaksana pembinaan mental adalah: 

a) Komandan/kepala satuan kerja merupakan penanggung jawab atas pelaksanaan 

pembinaan. 

b) Perwira staf merupakan perwira pembantu komandan dalam pelaksanaan 

pembinaan mental. 

c) Perwira Bintal sebagai perwira pembantu komandan/kepala satuan kerja dalam 

pelaksanaan pembinaan mental secara fungsional.36   

                                                

36Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/142/XII/2009 tanggal 30 

Desember 2009 tentang Buku Petunjuk Teknis TNI AU tentang Pembinaan Mental, h. 5. 
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  5. Sarana Pembinaan Mental  

           Dalam pelaksanaan Bintal di satuan, berbagai sarana pendukung sangat 

diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas. Ada berbagai sarana yang 

dibutuhkan, antara lain : 

a) Perpustakaan 

Perpustakaan adalah sarana yang sangat dibutuhkan dalam rangka 

pembinaan  mental  prajurit   di   satuan-satuan.  Hal ini sangat diperlukan  

sebagai dapur untuk menambah pengetahuan bagi anggota satuan. Perpustakaan 

dapat diisi dengan buku-buku khusus Bintal dan  buku-buku pengetahuan umum 

lainnya, brosur-brosur, majalah atau cetakan untuk penerangan satuan. 

b) Tempat Ibadah 

Tempat ibadah merupakan sarana yang mutlak diperlukan dalam pembinaan 

mental seluruh prajurit dan keluarganya. Tempat ibadah yakni” 

(1) Mesjid / Musholla bagi anggota yang beragama Islam dan keluarganya. 

(2) Gereja bagi anggota yang beragama Kristen Protestan dan Katholik berikut 

keluarganya. 

(3)  Pura bagi anggota yang beragama Hindu berikut keluarganya. 

(4)  Klenteng bagi anggota yang beragama Budha berikut keluarganya. 

c) Aula 

Guna pelaksanaan bintal secara rutin baik oleh komandan (Bintal fungsi 

Komando) maupun oleh Pabintal/rohaniawan di satuan, maka diperlukan tempat 

yang memadai berupa sebuah Aula. Disini baik Komandan maupun 

Pabintal/rohaniawan dapat melaksanakan pembinaan secara teratur kepada anggota 

satuan  dan keluarganya . Pelaksananya dapat berupa ceramah (Santiaji), diskusi 

atau tanya jawab guna memperlancar komunikasi dua arah.  
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d) Monumen Bersejarah  

Salah satu cara untuk membina mental prajurit di dalam menumbuhkan rasa 

memiliki terhadap nilai-nilai kejuangan, maka monumen-monumen bersejarah yang 

ada di wilayah masing-masing perlu untuk dilestarikan dan dijadikan sarana 

pembinaan. Caranya ialah dengan mengatur waktu-waktu perkunjungan bagi para 

anggota dan keluarganya, sehingga menumbuhkan kecintaan kepada para pejuang 

bangsa khususnya guna menambah motivasi dan semangat kejuangan di dalam 

setiap pelaksanaan tugas-tugas.  

e) Dokumentasi 

Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk lebih memantapkan 

kecintaan para prajurit terhadap perjuangan para pahlawan atau pejuang bangsa 

ialah melalui sarana dokumentasi, seperti foto-foto, film, video dan sejenisnya. 

Melalui sarana dokumentasi ini, para prajurit dapat lebih memahami arti perjuangan 

secara visual sehingga diharapkan mampu memberi nilai tersendiri bagi 

peningkatan kualitas mental. Dengan pembinaan mental ideologi kesamaan 

keyakinan akan kebenaran dan kesaktian pancasila, kesamaan cita-cita dan persepsi 

serta sikap dan perilaku berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 

akan terpelihara secara mantap.  

B. Tinjauan Umum Pendidikan Islam. 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Pada hakekatnya pendidikan merupakan usaha manusia untuk 

memanusiakan dirinya dan orang lain. Pemanusiaan itu dilakukan dengan cara 
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pengaktualisasian fitrah insāniyah yang masih laten (potensial) dengan 

memanfaatkan secara selektif dan efektif alat-alat pendidikan.37 

Sejarah pendidikan sama usianya dengan sejarah manusia itu sendiri. 

Keberadaan pendidikan bersamaan dengan keberadaan manusia. Keduanya tidak 

dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, melainkan saling melengkapi. 

Pendidikan tidak akan punya arti bila manusia tidak ada di dalamnya, karena 

manusia merupakan subyek dan obyek pendidikan. Manusia tidak akan bisa 

berkembang secara sempurna bila tidak ada pendidikan.38 

Dalam perspektif pendidikan Islam ada tiga term yang digunakan untuk 

menunjukkan  arti pendidikan yaitu al-ta’līm, al-ta’dīb dan al-tarbiyah 

a) Term al-Ta’līm 

Term al-ta’līm tidak ditemukan secara langsung dalam al-Qur’an, namun 

dapat dipahami dengan melihat akar katanya sendiri. Secara bahasa al-ta’līm 

berasal dari kata ‘allama-yuallimu-ta’līm yang berarti pengajaran yang bersifat 

pemberian atau penyampaian pengertian, memberi tanda pemahaman, dan menjadi 

terampil. Dapat pula diartikan sebagai memberi pengaruh pada sesuatu yang 

berbeda dengan yang lain.39 

Dalam hal ini Muhammad Fattah Jalal berpendapat bahwa istilah yang lebih 

komprehensif untuk mewakili istilah pendidikan adalah istilah al-ta’līm. 

Menurutnya istilah al-ta’līm adalah lebih universal dibanding dengan proses al-

                                                

37Abdurrahman, Ilmu Pendidikan, Sebuah Pengantar dengan Pendekatan Islami (Cet. 1; 

Jakarta: PT. Al-Qushwa, 1988), h. 8.  

38Samsul Nizar, PengantarDasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam (Cet.I; Jakarta: Gaya 

Media Pratama, 2001), h. 85. 

39Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, Maqāyīsu al-Lughah, Juz III (Mesir : Mustafa 

al-Babi al-Halabiy, 1391 H/1971 M), h. 109. 
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tarbiyah. Istilah al-ta’līm berhubungan dengan pemberian bekal pengetahuan.40 

Pengetahuan dalam Islam dinilai sesuatu yang memiliki kedudukan lebih tinggi. 

Istilah al-ta’līm adalah proses pembelajaran secara terus-menerus sejak 

manusia lahir melalui pengembangan fungsi-fungsi pendengaran, penglihatan dan 

hati, serta tidak berhenti pada pencapaian pengetahuan dalam wilayah kognisi 

semata, tetapi harus menjangkau wilayah psikomotor dan afeksi.41 

Dari pengertian di atas dapat dipahami pendidikan dari segi term al-ta’līm 

adalah proses pentransferan ilmu pengetahuan kepada peserta didik baik ilmu 

pengetahuan agama maupun umum. Istilah dalam ilmu pendidikan adalah 

pengajaran. 

b) Term al-Ta’dīb 

Secara bahasa al-ta’dīb berasal dari kata addaba  yang dapat diartikan 

kepada proses mendidik yang lebih tertuju kepada pembinaan dan penyempurnaan 

akhlak  atau budi pekerti peserta didik.42 Istilah al-ta’dīb digunakan untuk makna 

pendidikan karena kata tersebut hanya menunjuk pada pendidikan bagi manusia 

saja. 

Dalam hal ini Muhammad Naquib al-Attas mengatakan bahwa istilah yang 

paling tepat digunakan untuk menggambarkan secara utuh tentang konsep 

pendidikan Islam adalah al-ta’dīb dengan alasan bahwa pada hakekatnya 

pendidikan Islam itu tidak lain adalah menanamkan adab serta prilaku sopan santun 

kepada setiap pribadi muslim yang pada akhirnya akan menumbuh kembangkan 

                                                

40Abdul Fattah Jalal, Asas-asas Pendidikan Islam (Cet.I; Bandung: Diponegoro, 1988),       

h. 27. 

41Khaeruddin, Ilmu Pendidikan Islam (Cet.I; Makassar: Berkah Utami, 2002), h. 7.  

42Lihat Ibrahim Anis, Mu’jam al-Washit (Beirut; Dar al-Fikr, 1975), h. 9-10.  
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peradaban Islam.43 Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa istilah adab mengandung 

makna adanya tindakan untuk mendisiplinkan pikiran dan jiwa. Ini berarti 

pencapaian kualitas-kualitas dan sifat-sifat yang baik oleh pikiran, penyelenggaraan 

tindakan-tindakan yang betul, dan penyelamatan diri dari kehilangan kehormatan.44 

 

c) Term al-Tarbiyah  

Secara bahasa al-tarbiyah berasal dari kata rabba-yurabbi-tarbiyah berarti 

tumbuh dan berkembang.45 Rabba yarubbu yang berarti memperbaiki, mengatur, 

mengurus, dan  mendidik.46 

Berdasarkan ketiga kata yang menjadi asal kata al-tarbiyah di atas, Abd. 

Rahman al-Nahlawi menyimpulkan bahwa al-tarbiyah terdiri dari empat makna 

yaitu : menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang dewasa, mengembangkan 

seluruh potensi, mengarahkan seluruh fitrah atau potensi menuju kesempurnaan dan 

dilaksanakan secara bertahap.47 

Selain ketiga kata yang menjadi asal kata al-tarbiyah, kata rābb sebagai kata 

dasar tarbiyah, juga mempunyai pengertian menumbuh kembangkan potensi 

bawaan seseorang, baik potensi fisik (jasmani), akal (pikiran) maupun potensi 

                                                

43Muhammad Naquib al-Attas, Aims and Objective of Islam Education (Jeddah:King Abdul 

Aziz University, 1979), h. 52.  

44Syed Muhammad al-Naquib al-Attas, The Concept of Education in Islam: A Framework 
for an Islamic Philosopy of Education, diterjemahkan oleh Haidar Bagir, Konsep Pendidikan dalam 
Islam: Suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam (Cet. 3; Bandung: Mizan, 1409 

H./1988 M.), h. 59. 

45Lihat, Fahr al-Razi, Tafsir Fahr al-Rāzi, Juz I (Teheran:Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 

151.  

46Abd. Rahman al-Nahlawiy, Usūl al-Tarbiyah al-Islāmiyah wa Asālibuha (Damsyik:Dar      

al-Fikr, 1988), h. 12-13.  

47Mu’jam al- wasith (Kamus Bahasa Arab) ( Jakarta: Mathba, Angkasa, t.th), h. 326.  
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akhlak (perbuatan dan prilaku). Kata rābb dengan segala bentuk asal katanya, 

terulang sebanyak 872 kali dalam al-Qur’an48 dan digunakan untuk menjelaskan arti 

yang bermacam-macam misalnya kata ini digunakan untuk menerangkan salah satu 

sifat atau perbuatan Tuhan yaitu rābb al-‘ālamīn yang diartikan sebagai 

pemelihara, pendidik, penjaga, pengawas dan penguasa seluruh alam.49 

Oleh karena itu Ibn Manzur mengatakan bahwa kata al-rābb berarti 

memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, memelihara dan menjaga.50 Sedangkan 

Louis Ma’luf memberikan pengertian kata al-rābb yakni memiliki, memperbaiki, 

menambah, mengumpulkan dan memperindah.51 

Penggunaan term al-tarbiyah mengandung konsep bahwa proses 

pemeliharaan, pengasuhan, dan pendewasaan anak adalah bagian dari proses 

rubūbīyah Tuhan kepada manusia. Titik pusat perhatiannya adalah terletak pada 

usaha menumbuh kembangkan segenap potensi pembawaan dan kelengkapan dasar 

anak secara bertahap sampai pada titik kesempurnaannya.52 

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa pendidikan dari term al-

tarbiyah adalah proses penumbuh kembangan potensi pembawaan atau fitrah 

manusia secara berangsur-angsur sampai mencapai tingkat kesempurnaan dan 

mampu melaksanakan fungsi-fungsi hidupnya sebaik mungkin. 

                                                

48Lihat Muhammad Fu’ad Abd al-Baqy, Mu’jam al-Mufahras li Alfādz al-Qur’an al-Karim 
(Beirut: Dar al-Fikr , 1987), h. 285-299.  

49Lihat QS. al-Fatihah (1) :2. QS al-Baqarah (2) : 131. QS. al-Maidah (5):28. QS al-An’am 

(6) : 45,71, 162 dan 164. QS. al-A’raf (7) : 154 

50Ibn Manzur, Lisān al-Arab, Jilid I (Mesir: Dar al-Misriyah, t.th ), h. 384 dan 389. 

51Louis Ma’luf, al-Munjid Fi al-Lughah wa al-A’lam (Cet.XXXVII; Beirut: Dar al-Masyriq, 

1997), h. 243-244.  

 52Khaeruddin, Ilmu Pendidikan Islam (Cet.I; Makassar: Berkah Utami, 2002), h. 7.  
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Ketiga istilah yang dipergunakan oleh pakar pendidikan di atas, sebenarnya 

memberikan kesan antara satu istilah dengan istilah yang lainnya berbeda; Istilah 

al-ta’līm mengesankan pada proses yang berhubungan dengan pemberian bekal 

pengetahuan, al-ta’dīb menanamkan adab serta prilaku sopan santun atau 

pembinaan terhadap sikap moral dan etika dalam kehidupan yang lebih mengacu 

pada peningkatan martabat manusia. Sedangkan istilah al-tarbiyah lebih bermakna 

menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang dewasa, mengembangkan dan 

mengarahkan seluruh fitrah atau potensi menuju kesempurnaan.  

Penulis berkesimpulan bahwa ketiga istilah tersebut masing-masing 

mengungkapkan definisi pendidikan dari sudut pandang masing-masing, bahkan 

menurut penulis lebih komprehensif daripada teori pendidikan yang dikemukakan 

dalam Taksonomi Bloom yakni ada tiga sasaran yang perlu dicapai terhadap anak 

didik yaitu kognitif (pengetahuan) afektif (sikap) dan psikomotor. 

2. Dasar Pendidikan Islam 

Dalam bahasa Indonesia kata dasar antara lain berarti pokok atau pangkal 

sesuatu pendapat (ajaran, aturan).53 Dasar pendidikan Islam adalah gagasan atau 

ajaran pokok yang menjadi pertimbangan serta pembentukan kerangka pikir dan 

penyusunan teori dalam pendidikan Islam.54 Gagasan atau ajaran pokok itu menjadi 

pedoman sekaligus menjadi semangat yang mendasari seluruh aktivitas pendidikan 

Islam. Dengan kata lain, dasar-dasar itu dapat berbentuk sumber sekaligus materi 

pendidikan, menjadi pedoman, serta kekuatan hukum dari aktivitas pendidikan. 

                                                

53Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ed. 2, cet. 3; 

Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 187.  

54Khaeruddin, Ilmu Pendidikan Islam, Mendesain Insan yang Hakiki dan Mengintip 
Muslimah dalam Sejarahnya (Ed. 1, cet. 1; Makassar: Yayasan Pendidikan Fatiya, 2002), h. 27.  
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Dalam pembahasan ini dasar-dasar pendidikan Islam tersebut dikelompokkan 

menjadi dasar sumber dan dasar operasional. 

a) Dasar Sumber Pendidikan Islam 

Tidak ada perbedaan di kalangan ahli pendidikan Islam, bahwa yang 

menjadi dasar atau landasan pendidikan Islam adalah sumber ajaran Islam itu 

sendiri, yakni Alquran dan sunnah55 yang dijabarkan selanjutnya oleh ijtihad. 

Said Ismail Ali menyebutkan bahwa sumber-sumber pendidikan Islam itu 

terdiri dari lima, yakni Alquran, sunnah, pendapat para sahabat, kemaslahatan 

sosial atau istihsān, dan nilai-nilai serta kebiasaan sosial.56  

Menurut Penulis, pendapat yang dikemukakan oleh Said Ismail Ali di atas, 

pendapat para sahabat dimasukkan ke dalam kelompok ijtihad. Adapun 

kemasalahatan sosial dan kebiasaan sosial dimasukkan ke dalam kelompok dasar 

operasional pendidikan.  

1) Alquran  

Alquran adalah dasar pertama dan terpenting dalam pendidikan Islam. Hal 

ini bukan saja didasari oleh faktor keimanan semata, tetapi justru karena kebenaran 

yang terdapat dalam Alquran yang dapat diterima oleh nalar manusia, serta 

dibuktikan oleh sejarah atau pengalaman manusia.57 Alquran adalah kitab suci yang 

                                                

55Sementara orang ada yang berpandangan bahwa Alquran dan sunnah itu bukan sebagai 

landasan atau dasar pendidikan Islam, melainkan sebagai sumber isi pendidikan Islam. Lihat 

misalnya Burlian Somad, Beberapa Persoalan dalam Pendidikan Islam (Palembang: t.p., 1977), h. 33. 

Namun menurut hemat penulis, apa yang dimaksudkan itu sebenarnya hampir sama dengan yang 

dimaksudkan oleh yang lain sebagai dasar sumber, karena isi pendidikan bersumber dari Alquran dan 

sunnah.  

56Said Ismail Ali, "Sumber-Sumber Pendidikann Islam", Hasan Langgulung, Beberapa 
Pemikiran tentang Pendidikan Islam (Cet. 10; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995), h. 189-228. 

57Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis (Cet. 

1; Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 34-35.  
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isinya meliputi segala aspek kehidupan, sehingga ia menjadi pedoman untuk 

menentukan kehidupan manusia, dan dengan begitu Alquran pun menetapkan cara-

cara menjalani kehidupan itu termasuk berbagai solusi apabila menghadapi masalah 

dalam pencapaian arah kehidupan tersebut. Posisi Alquran sebagai pedoman (QS. 

al-Baqarah [2]: 2) tersebut dapat eksis karena adanya jaminan dari Allah sendiri 

atasnya (QS. al-Hijr [15]: 9). Kedudukan Alquran sebagai sumber pendidikan Islam 

dapat dipahami misalnya dalam surah Şâd ayat 29:  

                                

 

Terjemahannya : 
Kitab (Alquran) yang Kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka 
menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat 
pelajaran. (QS. Şād [38]: 29).58 

Alquran dijadikan sebagai dasar pendidikan Islam berarti menggali prinsip-

prinsip yang diajarkan Alquran dalam kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan, 

misalnya: 

(a) Dalam Alquran manusia dipandang sebagai makhluk yang paling mulia (QS. al-

Isrā' [17]: 70). Kedudukan manusia sebagai makhluk paling mulia ditinjau dari 

aspek jasmani adalah bentuk pisiknya yang bagus dan seimbang, dan satu-satunya 

makhluk yang dapat berdiri tegak lurus dengan dua kaki di bumi ini. Sedangkan 

dari aspek psikis kemuliaan manusia itu terletak pada akal dan perasaan, ilmu 

pengetahuan, dan kebudayaan yang seluruhnya dikaitkan dengan pengabdian 

kepada Allah swt.59 

                                                

58Departemen Agama, Alquran dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 

h. 651.  

59Zakiah Daradjat dkk, Ilmu Pendidikan Islam (Ed. 1, cet. 3; Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 

h. 4.  
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(b) Alquran memandang kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi (QS. 

al-Baqarah [2]: 30, QS. Yūnus [10]: 14). Sebagai khalifah tugas manusia adalah 

memakmurkan bumi ini dan apa yang ada di atas maupun di dalamnya. 

(c) Alquran juga memandang manusia sebagai makhluk paedagogis, yakni 

makhluk yang mempunyai potensi untuk dapat mendidik dan dapat dididik.60 

Potensi itu merupakan fitrah (QS. al-Rūm [30]: 30) yang dianugerahkan Allah swt. 

kepada setiap manusia, tetapi berkembang tidaknya fitrah tersebut sangat terkait 

dengan pengaruh dari luar dirinya. Dalam hal usaha menghadirkan pengaruh positif 

inilah diperlukan pendidikan.  

2) Sunnah 

Kedudukan sunnah dalam Islam sangat penting karena ia menduduki posisi 

struktural dan fungsional.61 Secara struktural, sunnah merupakan sumber kedua 

setelah Alquran. Sedangkan secara fungsional, ia merupakan bayān terhadap 

Alquran, baik sebagai bayān tafsīr (keterangan penafsiran), maupun bayān tafşīl 

(keterangan penjelas).62 Hal ini dinyatakan sendiri oleh Alquran surah al-Nahl ayat 

44 sebagai berikut: 

                          

        

Terjemahannya : 
(mereka kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan 
kitab-kitab. Dan Kami turunkan al-Zikr (Alquran) kepadamu, agar engkau 

                                                

60Zakiah Daradjat dkk, Ilmu Pendidikan Islam, h. 16.  

61Said Agil Husin al-Munawwar dan Abdul Mustakim, Asbāb al-Wurūd, Studi Kritis Hadis 
Nabi: Pendekatan Sosio-Historis Kontekstual (Cet. 1; Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 3. 

62Sebagai bayān Alquran, dalam perspektif pendidikan Islam, sunnah di samping berfungsi 

menjelaskan konsep dan sistem pendidikan dalam Alquran, juga menyimpulkan metode pendidikan 

dari Rasulullah. Abdurrahman al-Nahlawi, Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam, dalam 

Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis, h. 35. 
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menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan 
agar mereka memikirkan. (QS. al-Nahl [16]: 44).63  

Sunnah menjabarkan semangat Alquran yang tercermin dalam seluruh aspek 

kehidupan Nabi saw. Oleh karena itu, dalam pendidikan Islam, Nabi Muhammad 

saw. adalah guru dan pendidik utama umat Islam. Ia sendiri telah mempraktekkan 

dasar-dasar pendidikan dalam Islam.  

3) Ijtihad 

Ijtihad diperlukan karena Alquran kitab sumber ilmu pengetahuan yang 

tidak secara rinci menjelaskan segala persoalan. demikian juga sunnah hanya 

merekam masalah-masalah yang muncul sesuai zaman di mana Nabi saw. hidup. 

Sementara masalah hidup selalu berubah sejalan dengan perkembangan peradaban 

manusia. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad untuk memahami relevansi masalah 

yang disampaikan oleh Nabi saw. termasuk prediksi-prediksi yang termuat dalam 

sabdanya. Termasuk ke dalam kelompok ijtihad di sini adalah perkataan-perkataan 

sahabat, pendapat-pendapat para ulama, dan para pakar pendidikan Islam. 

Ruang lingkup ijtihad pendidikan harus mencakup semua komponen 

pendidikan, terutama metode dan materi pendidikan. Metode dan materi 

pendidikan perlu terus diperbarui karena perjalanan panjang hidup manusia yang 

sangat terkait dengan faktor ruang dan waktu.64 Kedua faktor ini menyebabkan 

hasil-hasil pemikiran manusia bisa cocok untuk suatu masa dan lingkungan 

tertentu, tetapi kurang cocok untuk masa dan lingkungan yang lain. 

b)  Dasar Operasional Pendidikan Islam  

                                                

63Departemen Agama. Alquran dan Terjemahnya. h. 370.  

64Jalaluddin dan Usman Said, Filsafat Pendidikan Islam (Ed. 1, cet. 1; Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 1994), h. 38.  
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 Dewasa ini berbagai masalah pendidikan terus berkembang terutama 

menyangkut seputar aktivitas pendidikan, seperti bagaimana seharusnya pendidikan 

itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk melakukan perumusan konsep dan 

operasionalisasi pendidikan di lapangan, akan selalu bersentuhan dengan persoalan 

tatanan kehidupan yang telah ada, baik secara konvensional maupun secara formal 

diatur dalam bentuk pemerintahan dan organisasi Negara. Oleh karena itu, 

pendidikan memerlukan dasar-dasar operasional yang bersifat mengarahkan 

sekaligus sebagai tawaran solusi terhadap kemungkinan kendala atau kegagalan 

yang dihadapi ke depan.  

Hasan Langgulung mengemukakan, bahwa pendidikan Islam harus 

mendasari dirinya pada enam asas, yakni asas historis, asas sosial, asas ekonomi, 

asas politik dan administrasi, asas psikologi, dan asas filsafat. Dan asas filsafat 

menurutnya bertugas memberi arah pada kelima asas yang lain.65 Oleh karena itu 

penulis memetakan dasar operasional pendidikan sebagai berikut: 

1) Dasar Filsafat 

Setiap aktivitas pendidikan selalu dipandang sebagai kegiatan yang bersifat 

normatif, yaitu suatu kegiatan atau proses menanamkan nilai-nilai dan norma-

norma kehidupan sesuai dengan dan bersumber dari dasar-dasar filsafat yang 

dimiliki.66 Filsafat pendidikan merupakan titik permulaan dalam proses pendidikan, 

juga menjadi tulang punggung di mana bagian-bagian dari pendidikan itu bertumpu, 

seperti tujuan pendidikan, kurikulum, metode, administrasi, alat-alat, penilaian, dan 

                                                

65Hasan Langgulung, Asas-Asas Pendidikan Islam (Cet. 2; Jakarta: Pustaka Al-Husna, 

1992), h. 6-7.  

66Tim Dosen FIP IKIP Malang, Pengantar Dasar-Dasar Pendidikan (Cet. 3; Surabaya: 

Usaha Nasional, 1988), h. 41.  
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sebagainya.67 Filsafat pendidikanlah yang memikirkan dan memberi kerangka bagi 

pelaksanaan dan interaksi antara komponen-komponen pendidikan itu.  

Hamdani Ihsan dan A. Fuad Ihsan mengemukakan, bahwa hal-hal yang perlu 

dibahas dalam rangka memberikan dasar filsafat dalam pendidikan Islam adalah 

mengenai metafisika, ilmu, dan cara menggunakan akal pikiran dalam memperoleh 

ilmu pengetahuan (epistemologi), dan mengenai etika yang kesemuanya 

berdasarkan pada akidah islamiyah.68 Hasil-hasil pemikiran filosofis mengenai hal-

hal tersebut dijadikan sebagai pertimbangan dasar dalam merencanakan dan 

melaksanakan pendidikan Islam sehingga dapat dilihat bahwa setiap negara 

memiliki ciri khas dalam sistem pendidikannya. 

2)  Dasar Historis 

Dasar historis diperlukan dalam rangka mempersiapkan pendidik dengan 

hasil-hasil pengalaman masa lalu, baik mengenai aturan-aturan, batas-batas, dan 

kekurangan-kekurangan dari pelaksanaan pendidikan di masa lalu. Kekurangan-

kekurangan yang terdapat dalam pelaksanaan pendidikan di masa lalu harus 

dijadikan pelajaran untuk mengadakan perbaikan. Begitu juga kelebihan-

kelebihannya dapat dipertimbangkan untuk ditiru atau dicari relevansinya di masa 

sekarang. 

Ditinjau dari aspek sejarahnya, pendidikan Islam telah melewati beberapa 

masa, yang antara satu masa dengan masa selanjutnya terdapat perbedaan, namun 

tetap sebagai kesinambungan dari satu masa ke masa berikutnya. Dalam literatur 

sejarah pendidikan Islam disebutkan, bahwa pendidikan Islam telah melewati lima 

                                                

67Hasan Langgulung, Asas-Asas Pendidikan Islam, h. 33.  

68Hamdani Ihsan & A. Fuad Ihsan, Filsafat Pendidikan Islam (Cet. 2; Bandung: Pustaka 

Setia, 2001), h. 33-36.  
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masa, yakni: 1) Masa pembinaan yang berlangsung pada masa Nabi saw. masih 

hidup; 2) masa pertumbuhan yang berlangsung sejak Nabi saw. wafat hingga akhir 

masa pemerintahan Bani Umayyah, ditandai dengan berkembangnya ilmu-ilmu 

naqliyah; 3) masa kejayaan yang berlangsung sejak permulaan hingga akhir 

pemerintahan Bani Abbasiyah, ditandai dengan berkembangnya ilmu-ilmu ‘aqliyah; 

4) masa kemunduran yang ditandai dengan runtuhnya Kota Bagdad sampai 

jatuhnya Mesir ke tangan Napoleon Bonaparte; dan 5) masa pembaruan yang 

dimulai sejak pendudukan Napoleon atas Mesir sampai sekarang, ditandai dengan 

munculnya kesadaran untuk bangkit kembali dengan jalan memajukan pendidikan 

Islam.69 

Perjalanan panjang pendidikan Islam itu telah mengalami masa kemajuan, 

kemunduran, dan kebangkitan kembali pada masa sekarang ini. Apa yang terjadi 

pada masa kemajuan dan kemunduran itu perlu dipelajari untuk menjadi bahan 

perbandingan dalam rangka melakukan pembaruan. Para pendidik, terutama para 

pengambil kebijakan di bidang pendidikan Islam perlu memiliki kesadaran sejarah  

untuk kemajuan pendidikan tidak hanya pada masanya saja melainkan juga untuk 

masa yang akan datang. 

3)  Dasar Sosial Budaya 

Masalah sosial budaya dimaksudkan untuk memberikan kerangka budaya 

dari mana pendidikan itu bertolak dan bergerak. Pendidikan harus melandaskan diri 

pada aspek sosial karena pendidikan sendiri merupakan salah satu bentuk interaksi 

sosial manusia. Ia adalah tindakan sosial yang hanya mungkin terwujud melalui 

hubungan-hubungan kemanusiaan.  

                                                

69Zuhairini, dkk., Sejarah Pendidikan Islam (Ed.1, cet.4; Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 13.  
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Dimensi-dimensi sosial yang perlu diperhatikan dalam pendidikan menurut 

Hasan Langgulung adalah: (a) Fungsi-fungsi sosial yang dimainkan oleh pendidikan 

yang berlaku di lembaga pendidikan, seperti proses pewarisan budaya atau nilai-

nilai, kepercayaan dari generasi tua kepada generasi muda; (b) ciri-ciri budaya yang 

dominan pada kawasan-kawasan tertentu di mana lembaga pendidikan itu berada; 

dan (c) sistem pendidikan yang biasanya berskala nasional. Sistem pendidikan tidak 

bersifat statis, tapi selalu berubah meski perubahan itu tidak disadari.70 

Menurut Said Ismail Ali, nilai-nilai dan kebiasaan sosial itu sangat banyak. 

Ia meliputi segala adat kebiasaan (adat-istiadat), larangan, teladan, tradisi, sopan 

santun, etiket, syiar-syiar, upacara-upacara, acara-acara resmi, praktek-praktek, 

mode, model-model baru, dan lain-lain. Semuanya ini mempunyai cabang-cabang 

lagi, namun kesemuanya tetap berasal dari satu, yakni nilai-nilai yang dipraktekkan 

sehingga menjadi kebiasaan sosial.71 

Dimensi sosial budaya ini perlu dipertimbangkan karena ia selalu ada dan 

mewarnai aktivitas pendidikan. Melupakan aspek ini dapat menyebabkan 

pendidikan kehilangan salah satu pijakannya. Dimensi-dimensi ini meskipun tidak 

dapat dipisahkan dari pendidikan, tetapi harus disesuaikan, atau jika perlu diganti 

dengan yang lebih sesuai dengan semangat pendidikan Islam. 

4) Dasar Psikologis 

Dalam pendidikan formal ada dua kegiatan pokok yang menjadi inti 

pendidikan, yakni belajar dan mengajar. Mengajar merupakan aktivitas guru, 

sedangkan belajar merupakan aktivitas peserta didik. Tugas guru adalah 

                                                

70Lihat Hasan Langgulung, Asas-Asas Pendidikan Islam, h. 18-19.  

71Said Ismail Ali, "Sumber-Sumber Pendidikan Islam" dalam Hasan Langgulung, "Beberapa 

Pemikiran tentang Pendidikan Islam, h. 231.  
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mengorganisasi lingkungan untuk dihubungkan dengan peserta didik disertai 

dengan bimbingan agar terjadi aktivitas belajar.72 Dengan kata lain, tugas guru 

adalah "bagaimana membelajarkan anak".73 

Untuk memahami hal ihwal peserta didik dalam belajar, para pendidik 

dituntut membekali dirinya dengan pemahaman psikologi yang memadai. Psikologi 

perlu mendasari pendidikan karena di samping untuk menentukan metode 

pendidikan, juga untuk merumuskan materi-materi pendidikan yang sesuai dengan 

tingkat perkembangan kecerdasan, bakat, minat, dan pembawaan peserta didik. 

Tingkat kesukaran materi pendidikan harus disesuaikan dengan tingkat usia dan 

perkembangan fungsi-fungsi kejiwaan peserta didik. 

3. Tujuan Pendidikan Islam 

Dalam Islam, tujuan pendidikan tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu 

sendiri. Tujuan hidup manusia lahir dari falsafah atau ideologi yang diper-

peganginya. Dalam Islam, tujuan hidup manusia itu telah digariskan dalam Alquran 

QS. al-Zāriyāt [51] : 56 :  

            

Terjemahannya : 
Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah 
kepada-Ku (QS. al-Zāriyāt [51]: 56).74 

Tujuan hidup manusia menurut Alquran adalah untuk mengabdi kepada 

Allah swt. saja. Akan tetapi, tujuan pengabdian ini tidak mudah untuk 

                                                

72S. Nasution, Didaktik Asas-Asas Mengajar  (Ed. 2, cet. 2; Jakarta: Bumi Aksara, 2000),   

h. 6. 

73Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif (Cet. 1; Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, 2000), h. 51. Lihat juga Dimyati & Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Cet. 2; 

Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 235. 

74Departemen Agama, Alquran dan Terjemahnya, h. 756. 
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dimewujudkan karena masih sangat umum. Oleh karena itu, para ahli mencoba 

merumuskan tujuan-tujuan pendidikan Islam dari tujuan yang bersifat umum 

sampai pada tujuan yang bersifat khusus dan sementara atau tahapan.75  

Berikut ini diuraikan tujuan pendidikan Islam dengan mengelompokkannya 

menjadi tujuan umum, tujuan akhir, dan tujuan antara. 

a) Tujuan umum pendidikan Islam 

 Tujuan umum dalam pendidikan Islam adalah tujuan yang hendak dicapai 

dengan semua kegiatan pendidikan baik dengan pengajaran maupun dengan cara 

lain.76 Al-Attas menyebutkan bahwa tujuan umum pendidikan Islam adalah dalam 

rangka membentuk manusia yang baik.77 Menurut Muhammad Qutb, manusia yang 

baik adalah manusia yang bertakwa, memiliki kekhusyuan, dan rasa malu.78 

Ketiga rumusan tersebut, meskipun menggunakan istilah yang berbeda, 

namun pada dasarnya mempunyai maksud yang sama. Manusia yang baik, manusia 

                                                

75Pembagian tujuan pendidikan ini didasarkan pada bentuk tujuan pendidikan itu sendiri. 

Sedangkan jika diliht dari segi sasarannya, menurut Ibnu Taymiyah, tujuan pendidikan dapat 

dibedakan menjadi tujuan individu dan tujuan sosial. Tujuan individu diarahkan pada terbentuknya 

pribadi muslim yang baik, yaitu individu yang dapat berpikir, merasa, dan bekerja pada berbagai 

lapangan kehidupan sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Alquran dan Sunnah. Tujuan sosial 

diarahkan pada terciptanya masyarakat yang baik yang sejalan dengan ketentuan Alquran dan 

Sunnah. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang menjadikan Alquran dan Sunnah sebagai 

pedoman dalam mengatur tatanan kehidupan dengan segala aspeknya. Kedua tujuan di atas 

(individu dan sosial) dimaksudkan untuk mencapai tujuan dakwah islamiayah, yakni agar semua 

umat Islam mampu memikul tanggung jawab dakwah islamiyah ke seluruh dunia. Lihat 

selengkapnya pandangan Ibnu Taymiyah tersebut dalam Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh 
Pendidikan Islam, Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam  (Ed. 1, cet. 2; Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2001), h. 142-143. 

76Zakiah Daradjat dkk, Ilmu Pendidikan Islam, h. 30.   

77Syed Muhammad al-Naquib al-Attas, Aims and Objective of Islamic Education, dalam 

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Cet. 1; Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1992), h. 46.  

78Muhammad Qutb, Sistem Pendidikan Islam, terjemahan Salman Harun, (Cet. 1; Bandung: 

PT. Al-Ma'arif, 1984), h. 398.  
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yang sempurna, dan manusia yang takwa, dan sebagainya adalah istilah-istilah yang 

menunjukkan kepribadian muslim yang sejati.  

Untuk memudahkan memahami rumusan tujuan umum tersebut, Ahmad 

Tafsir menguraikannya dengan menetapkan indikator-indikator, yakni: 1) Jasmani 

sehat, kuat, dan berketerampilan; 2) akalnya cerdas, yakni mampu menyelesaikan 

masalah secara cepat, tepat, ilmiah, dan filosofis, serta memiliki serta 

mengembangkan sains; dan 3) hatinya bertakwa kepada Allah, yakni sukarela 

melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, serta hatinya mampu 

berhubungan dengan alam gaib.79 

Rumusan Ahmad Tafsir tersebut sudah agak jelas karena telah menunjuk 

ketiga aspek (jasmani, akal, dan hati) manusia, meskipun demikian rumusan umum 

tersebut tetap saja sulit untuk diterjemahkan ke dalam bentuk kegiatan pendidikan. 

b)  Tujuan Akhir Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam berlangsung sepanjang hidup manusia dan berakhir setelah 

manusia meninggal, sehingga tujuan akhir pendidikan dalam Islam adalah menjadi 

muslim sampai akhir hayat. Hal ini ditegaskan dalam QS. Ali 'Imrān [3]: 102: 

                               

Terjemahannya : 
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar 
takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. 
(QS. Ali 'Imrān [3]: 102).80 

Sejalan dengan rumusan yang dijelaskan pada Komperensi Pendidikan Islam 

Sedunia Pertama tahun 1977 yaitu tujuan akhir pendidikan Islam adalah manusia 

                                                

79Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam. Cet. 1; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1992.h. 46.   

80Departemen Agama, Alquran dan Terjemahnya, h. 79. 
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yang menyerahkan diri secara mutlak kepada Allah swt.81 Pernyataan ini adalah 

salah satu makna dari ayat di atas.  

Dari uraian mengenai tujuan umum dan tujuan akhir pendidikan Islam di 

atas, dapat dipahami bahwa keduanya tidak terdapat perbedaan yang berarti. 

Perbedaan hanya terlihat pada titik pandang mengenai waktu. Tujuan umum 

merupakan keseluruhan yang dicita-citakan dalam pendidikan Islam. Sedangkan 

tujuan akhir lebih menitik beratkan pada keislaman sampai akhir hayat. Dengan 

bahasa sederhana dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir dari pendidikan Islam adalah 

mengantar manusia untuk mati dalam keadaan Islam. 

Jika kedua pembagian tujuan pendidikan Islam itu digabungkan, maka dapat 

dirumuskan sebagai upaya untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, yakni 

pribadi yang ideal menurut Islam yang meliputi aspek individu, sosial, dan 

intelektual.82 Secara individu, pendidikan diarahkan pada pengembangan aspek 

intelektual, emosional, dan spiritual yang secara sosial diejawantahkan dalam 

kehidupan bermasyarakat untuk kemanfaatan kepada sesama manusia. 

c) Tujuan Antara Pendidikan Islam 

Tujuan antara atau disebut juga tujuan sementara, yakni tahapan-tahapan 

tujuan pendidikan Islam yang diperinci dari tujuan yang bersifat umum. Tujuan 

antara ini dibatasi sesuai dengan tahapan tertentu mengikuti jenjang pendidikan 

dan tingkat perkembangan peserta didik. Tujuan sementara ialah tujuan yang akan 

                                                

81Ali Ashraf, Horison Baru Pendidikan Islam, dalam Ahmad Tafsir, “Ilmu Pendidikan dalam 
Perspektif Islam”, h. 48.  

82Abd. Rahman Getteng, Pendidikan Islam dalam Pembangunan: Moral, Remaja, Wanita, 
dan Pembangunan (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 1997), h. 35.  
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dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan 

dalam suatu kurikulum pendidikan formal.83 

Dalam lembaga pendidikan, biasanya tujuan ini dibedakan menjadi dua, 

yakni tujuan institusional dan instruksional. Tujuan institusional ialah tahapan 

tujuan tertentu yang terdapat pada satuan dan jenjang pendidikan, misalnya SD/MI, 

SMP/MTs, SMU/MA, dan Perguruan Tinggi. Sedangkan tujuan instruksional 

adalah tujuan yang terdapat pada setiap mata pelajaran. Tujuan ini dapat dibedakan 

menjadi tujuan instruksional/pembelajaran umum dan tujuan instruksional/ 

pembelajaran khusus. Tujuan antara seperti tersebut sebenarnya lebih bersifat 

khusus sebagai tujuan pengajaran. 

4. Metode Pendidikan Islam 

Metode berasal dari dua kata yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui 

dan hodos  berarti jalan atau cara. Metode dapat berarti jalan atau cara  yang harus 

dilalui untuk mencapai  suatu tujuan. Jika metode dikaitkan  dengan pendidikan 

Islam  maka metode diartikan sebagai jalan untuk menanamkan pengetahuan agama 

pada diri seseorang sehingga terlihat pribadi yang Islami.84 Dalam proses 

pendidikan Islam, metode mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya 

mencapai tujuan pendidikan, tanpa metode suatu materi pendidikan tidak akan 

berproses secara efisien dan efektif. 

Ada beberapa metode pendidikan Islam  yang diungkapkan oleh beberapa 

pakar pendidikan silam, di antaranya adalah metode hiwar (dialog), kisah (cerita), 

keteladanan, nasihat dan pembiasaan.85 

                                                

83Zakiah Daradjat, dkk., Ilmu Pendidikan Islam, h. 31.  

84Lihat Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam (Cet.I; Jakarta:Logos, 1997), h. 91. 

85Lihat Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam dalam Persfektif Pendidikan Islam (Ujung 

Pandang: Yayasan al-Ahkam, 1999), h. 135-139.  
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a) Metode Hiwar (Dialog) 

Hiwar adalah hubungan percakapan antara seorang anak dengan orang 

tuanya. Metode ini merupakan  suatu keharusan bagi orangtua terhadap anak-

anaknya sebab dengan metode ini akan terjadi percakapan yang dinamis, lebih 

mudah dipahami, lebih berkesan dan orangtuanya sendiri tahu sejauh mana tingkat 

perkembangan pemikiran dan sikap yang dimiliki anaknya. 

b) Metode Kisah (Cerita) 

 Kisah  yang diberikan kepada anak, seharusnya diangkat dari al-Qur’an dan 

dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menyampaikan ajaran Islam yang 

terkandung dibalik cerita tersebut misalnya aspek aqidah, ibadah, akhlak. Ketiga 

aspek ajaran Islam ini bisa diberikan kepada anak usia prasekolah melalui metode 

kisah. 

c) Metode Keteladanan 

Keteladanan dalam pendidikan Islam adalah metode yang paling efektif dan 

efisien dalam membentuk kepribadian anak. Orang tua sebagai pendidik harus 

memperlihatkan contoh yang baik kepada anaka-anaknya sehinggga anak dapat 

berprilaku baik pula kepada orangtuanya. Sebagaimana firman Allah swt. QS. al-

Ahzab (33) : 21 

                                   

     

Terjemahannya : 

Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 
hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.86 

                                                

86Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 665. 
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d) Metode Nasehat     

QS. Yusuf (12) : 3 

                            

         

Terjemahannya : 

Sesungguhnya kami menurunkannya berupa al-Qur’an dengan berbahasa Arab, 

agar kamu memahaminya.87 

e) Metode Pembiasaan 

Sebagaimana sabda Rasululllah saw.  

مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم 
عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم فى المضاجع 

 )رواه أبو داود(
Terjemahannya : 

“Suruhlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat ketika mereka berumur 

tujuh tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkannya ketika mereka 

berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka.88 (H.R. Abu 

Daud)”. 

Implementasi pendidikan Islam telah dicontohkan Rasulullah saw.  adalah 

seorang pendidik yang ulung dan berhasil  memberikan contoh dan teladan  yang 

baik. Dalam melakukan metode pendidikan, Nabi sangat memperhatikan keadaan 

dan kondisi umatnya, seperti kemampuan akal, sifat-sifat, kebutuhan dan 

kesiapannya di dalam menerima pendidikan dari Rasulullah saw. Faktor jenis 

kelamin, usia, anak kecil, orang dewasa atau tingkat pertumbuhan dan 

                                                

87Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 366. 

88Al-Imam al-Hafiz Abi Dawud Sulaiman Ibn al-Asy’at al-Sajastany al-Asady, Sunan Abi 
Dawud ,Kitab al-Dahaya, Bab fi al- Aqiqah, Juz III (Suriyah: Dar al-Hadis, 388H), h. 495  
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perkembangan menjadi pertimbangan dalam memberikan pendidikan dan 

pengajaran. 

Penggunaan metode pendidikan Islam di samping sangat perlu memper-

hatikan aspek pertumbuhan dan perkembangan anak didik, juga kepada siapa 

pelajaran diberikan, sehingga materi pendidikan yang diberikan kepadanya dapat 

tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. 

5. Materi Pendidikan Islam 

Dalam perspektif Islam, pendidikan berupaya untuk mengembangkan 

seluruh potensi yang ada pada peserta didik baik potensi jasmani, rohani dan akal. 

Pendidikan Islam berupaya mengantarkan peserta didik ke arah kedewasaan yang 

paripurna dengan memiliki Imtaq (iman dan taqwa) dan iptek (ilmu pengetahuan 

dan teknologi) dengan cara mengembangkan secara optimal seluruh potensi 

tersebut. Antara potensi satu dengan yang lainnya diharapkan saling mempengaruhi  

dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. 

Islam tidak hanya memiliki ajaran yang bersifat teoritis, tetapi juga bersifat 

praktis. Dalam arti kata bahwa pendidikan Islam tidak hanya bersifat transfer ilmu 

pengetahuan kepada seseorang tetapi lebih jauh dari itu pendidikan Islam juga 

meniti beratkan kepada pembinaan mental spiritual sesuai dengan ajaran Islam. 

Oleh karena itu, materi pendidikan Islam mempunyai ruang lingkup yang sangat 

luas dan meliputi segala aspek dimensi kehidupan manusia.89 

Materi pendidikan dalam arti yang luas adalah sistem atau nilai yang 

merupakan bentuk abstrak dari tujuan pendidikan. Secara khusus materi pendidikan 

adalah apa yang harus diberikan, disosialisasikan dan ditransformasikan sehingga ia 

                                                

89Zakiah Darajat dkk., Ilmu Pendidikan Islam, h. 28.  
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menjadi milik siswa.90 Oleh karena itu, secara garis besar materi pendidikan agama 

Islam merupakan konseptual dari fungsi manusia sebagai hamba (fungsi ibadah) dan 

sebagai khalifah. Dengan demikian apa yang harus diberikan kepada siswa adalah 

nilai-nilai pribadi hamba dan khalifah yang meliputi keterampilan, pengetahuan, 

kecerdasan dan moral. Sehingga Zuhairi menyimpulkan bahwa materi pokok 

pendidikan agama Islam ada tiga macam: 

a) Masalah keimanan (aqidah). Masalah ini bersifat i’tikad batin, mengajarkan  

keesaan Allah. Esa sebagai Tuhan pencipta mengatur dan meniadakan alam ini. 

b) Masalah keislaman (syari’ah) hubungan dengan amal lahir dalam rangkan 

mentaati segala peraturan dan hukum Tuhan, guna mengatur hubungan manusia 

dengan tuhan dan pergaulan hidup serta kehidupan manusia. 

c) Masalah ihsan (akhlak) suatu pengalaman yang bersifat lengkap, penyempurnaan 

bagi kedua amal di atas yang mengajarkan tata cara hidup manusia.91 

Seorang muslim haruslah memiliki akhlak yang Islami. Akhlak Islami ialah 

akhlak yang berdasarkan ajaran Islam. Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia 

menempati tempat yang penting secara individu maupun anggota masyarakat. 

Quraish Shihab dalam Abuddin Nata mengungkapkan bahwa ruang lingkup akhlak 

Islami adalah sama dengan ruang lingkup ajaran Islam itu sendiri, khususnya yang 

berkaitan dengan pola hubungan. Akhlak Islami mencakup berbagai aspek, dimulai 

dari akhlak terhadap Allah, hingga pada sesama makhluk (manusia, binatang, 

tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda yang tak bernyawa).92 Berbagai bentuk dan 

ruang lingkup akhlak Islami yang demikian itu dapat dipaparkan sebagai berikut: 

                                                

90Abdul Munir Mulkan, Paradigma Intelektual Muslim Pengantar Filsafat Pendidikan Islam 
dan Dakwah (Yogyakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 247.  

91Zuhairi, Metodik Khusus Pendidikan Agama (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 23-24. 

92Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 149. 
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a) Akhlak terhadap Allah 

Kebahagiaan manusia dunia dan akhirat, tergantung kepada izin dan iradah 

Allah. Dan untuk itu Allah memberikan ketentuan-ketentuan agar manusia dapat 

mencapainya. Maka untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akherat itu dengan 

sendirinya kita harus mengikuti ketentuan- ketentuan dari Allah SWT.93 Akhlak 

kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya 

dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Sang Khalik. 

Quraish Shihab mengatakan bahwa titik tolak akhlak terhadap Allah SWT adalah 

pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dia memiliki sifat-sifat 

terpuji, demikian juga sifat agung itu. Jangankan manusia, malaikat pun tidak 

mampu menjangkaunya.94 

b) Akhlak terhadap sesama manusia. 

Akhlak terhadap sesama manusia dapat diartikan sebagai sikap seseorang 

kepada orang lain. Sikap-sikap yang harus dikembangkan demi menjaga akhlak 

kepada sesama manusia diantaranya: 

(1) Menghormati perasaan orang lain dengan cara yang baik seperti yang disyariat-

kan agama. 

(2) Memberi salam dan menjawab salam dengan memperlihatkan muka manis, 

mencintai saudara sesama muslim sebagaimana mencintai dirinya sendiri, dan 

menyenangi kebaikan. 

(3) Pandai berterima kasih. Manusia yang baik adalah pandai berterima kasih atas 

kebaikan orang lain. 

                                                

93Rachmat Djatnika, Sistem Ethika Islami (AkhlakMulia) (Surabaya: Pustaka Islam, 1996), 

h.174. 

94M. Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Al Qur’an (Jakarta: Amzah, 2007), 

h. 200. 
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(4) Memenuhi janji. Janji adalah amanah yang wajib dipenuhi, baik janji untuk 

bertemu, janji membayar hutang, amupun janji mengembalikan pinjaman. 

(5) Tidak mencari-cari kesalahan orang lain. 

(6) Berbakti kepada orang tua, mendoakan keduanya dan taat segala yang 

diperintahkan serta meninggalkan segala yang dilarang mereka, sepanjang perintah 

dan larangan itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. 95 

(7) Senantiasa bersikap sabar terhadap sesama. Al-Qur’an sangat memperhatikan 

sabar karena bernilai tinggi, baik menurut perspektif agama maupun akhlak. Sabar 

bukanlah sekedar kebajikan tambahan atau pelengkap, tetapi suatu keharusan yang 

sangat dibutuhkan manusia dalam peningkatan aspek material dan spiritualnya dan 

untuk kebahagiaan pribadi serta masyarakat.96 

(8) Menjenguk dan mendoakan saudara maupun tetangga yang sedang sakit. 

Menurut riwayat Buhkari dahulu Rasulullah SAW selalu menjenguk para sahabat 

beliau yang sedang sakit. Beliau juga menjenguk salah seorang anak kecil dari Ahli 

Kitab yang dahulu pernah berkhidmah kepada beliau, ketika ia sedang sakit.97 

(9) Bersedekah kepada sesama. Sedekah menurut arti biasa ialah memberikan harta 

dan sesuatu, yang disumbangkan orang yang beruang kepada fakir dan miskin, oleh 

orang yang kuat kepada orang yang lemah.98 

(10) Senantiasa menjaga tali silaturahmi. Silaturahmi adalah menyambung tali 

kasih sayang. Gemar bersilaturahmi akan menimbulkan perasaan akrab, saling 

                                                

95M. Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Al Qur’an, h. 212. 

96Yusuf Qordhowi, Al-Qur’an Menyuruh Kita Sabar (Jakarta: Gema Insani Press, 1995),    

h. 17.  

97Shaleh Ahmad Asy-Syaami, Berakhlak dan Beradab Mulia (Jakarta: Gema Insani, 2005), 

h. 121. 

98Muhammad Quthub, Percikan Sinar Rasulullah, penerjemah: H. Khudri Thaib (Jakarta: 
CV Pedoman Ilmu Jaya, 1985), h. 114. 
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mengerti, dan saling memahami, sehingga terjalin hubungan komunikasi yang baik, 

dan bahkan sangat mungkin akan teijalin hubungan keija sama. Karena itu, kita bisa 

menjadikan silaturahmi sebagai aset kebahagiaan dan kesuksesan hidup kita, baik 

di dunia maupun di akherat.99 

c) Akhlak kepada lingkungan (alam semesta). 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang di sekitar manusia, baik binatang, 

tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda tak bernyawa. Pada dasarnya akhlak yang 

diajarkan Al-Qur’an terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai 

khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan 

sesamanya dan manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti 

pengayoman, pemeliharaan, serta bimbingan, agar setiap makhluk mencapai tujuan 

penciptaanNya.100 

Allah melalui ayat-ayat-Nya memerintahkan manusia untuk mengenal dan 

menjaga alam semesta beserta seluruh isinya tanpa menyakitinya sedikitpun. 

Larangan menyakiti makhluk ciptaan Allah ini tertuang pula dalam hadits 

Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berikut: 

عن ام سلمة ان النبي صلى هللا عليه وسلم قال: اذادخلت 

واه وبشره شيئا )ر العشرواراداحدكم ان يضحي فاليمس من شعره

 االحمد(

Terjemahannya: 

Dari Ummu Salamah, Rasulullah SAW bersabda: “Apabila telah masuk 
sepuluh (hari pertama bulan dzulhijjah), salah seorang di antara kalian ingin 
berkurban, maka janganlah sedikitpun ia menyentuh (memotong) rambut 

                                                

99Fatih Masrur dan Miftahul Asror, Adab Silaturahmi (Jakarta: CV Artha Rivera, 2007),    

h. 16. 

100Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, h. 152.  
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(bulu) nya dan mengupas kulitnya.” (HR Ahmad).101 

Hadits tersebut menjelaskan agar kita tidak memotong bulu dan menguliti 

hewan sebelum disembelih agar hewan tersebut tidak merasa kesakitan. Hal ini 

sesuai dengan anjuran untuk berakhlak yang mulia terhadap seluruh makhluk 

ciptaan Allah SWT yang ada di lingkungan sekitar kita. 

6. Pandangan Pendidikan Islam tentang Pembinaan Mental 

 Banyak pandangan para ahli tentang mental diantaranya yang dikemukakan 

oleh WJS. Poerwadarminta bahwa mental adalah “hal yang mengenai tentang 

batin”.102 Pandangan  lain memberi batasan bahwa Mental adalah hal yang 

menyangkut batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan atau tenaga.103 

Sementara itu Zakiah Daradjat seorang ahli psikologi pendidikan mengungkapkan 

pendapatnya bahwa:  

“Mental adalah semua unsur-unsur jiwa termasuk pikiran, emosi, sikap 
(attitude) dan perasaan dalam keseluruhan dan kebulatannya akan corak laku, 
cara menghadapi suatu hal yang menekan perasaan, mengecewakan, 
menggembirakan atau menyenangkan dan sebagainya”.104  

 Pusat Pembinaan Mental TNI mengartikan mental sebagai kondisi jiwa yang 

terpantul dalam sikap seseorang terhadap berbagai situasi yang dihadapinya.105 

Maka pembinaan mental adalah segala yang dilakukan untuk meningkatkan kondisi 

mental sehingga memperoleh hasil berupa kondisi mental yang lebih baik. 

                                                

101Imam Nawawi, Terjemah Riyadhus Shalihin Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 1999),       

h. 539.  

102WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: PN. Balai Pustaka 

1982), h. 88.   

103Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1987), h. 575.   

104Zakiah Daradjat, Pendidikan Agama Dalam Pembinan Mental (Jakarta: PT. Bulan 

Bintang 1975), h. 35.  

105Mabes ABRI, Himpunan Istilah Pembinaan Mental ABRI, (Jakarta: Pusat Pembinaan 

Mental ABRI, 1990), h. 4.   
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 Dalam pendidikan Islam, yang menjadi tujuan paripurna pendidikan adalah 

menjadi manusia sempurna (insan kamil).  Ciri insan kamil adalah jasmani sehat 

dan kuat, mempunyai keterampilan, akal yang cerdas, serta pandai dan hatinya 

penuh iman kepada Allah (ruhaniah tinggi).106 Berdasarkan ciri manusia sempurna, 

yang terpenting dalam pengembangan pribadi tidak hanya berdimensi jasmaniah, 

tetapi juga ruhaniah.  

Ahmad D. Marimba mengemukakan dua macam tujuan pendidikan yaitu 

sementara dan akhir. Tujuan sementara pendidikan Islam yaitu tercapainya tingkat 

kedewasaan baik jasmaniah maupun rohaniah. Dewasa jasmaniah adalah apabila 

anak telah baligh dengan cirri-ciri : pertama, laki-laki berumur 15 tahun, perempuan 

berumur 9 tahun. Kedua, haid bagi perempuan. Sedangkan dewasa rohaniah apabila 

ia telah dapat memilih sendiri, memutuskan sendiri dan bertanggung jawab sendiri 

sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Adapun tujuan akhir pendidikan Islam 

yaitu terwujudnya kepribadian muslim. Kepribadian muslim disini adalah 

kepribadian yang seluruh aspek-aspeknya merealisasikan dan mencerminkan ajaran 

Islam.  

a) Aspek-aspek kejasmanian; meliputi tingkah laku luar yang mudah nampak dan 

ketahuan dari luar. Misalnya : cara-cara berbuat, cara-cara berbicara dan lain 

sebagainya.  

b) Aspek-aspek kejiwaan; meliputi aspek yang tidak segera dapat dilihat dan tidak 

ketahuan dari luar. Misalnya : cara berfikir, bersikap (pendirian atau pandangan 

dalam menghadapi seseorang atau suatu hal) dan minat.  

                                                

106Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: Rosda Karya, 1994), 

h. 46.  
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c) Aspek-aspek kerohanian yang luhur; meliputi aspek-aspek kejiwaan yang lebih 

abstrak yaitu filsafat hidup dan kepercayaan. Ini meliputi system dan nilai-nilai yang 

telah meresap di dalam kepribadian itu, yang telah menjadi bagian dan mendarah 

daging dalam kepribadian itu yang mengarahkan dan member corak seluruh 

kepribadian individu itu. Bagi orang yang beragama, aspek-aspek inilah yang 

menuntunnya kearah kebahagiaan di dunia dan di akhirat, aspek-aspek ini yang 

member kwalitet kepribadian keseluruhannya.107 

 Pendidikan Islam menyatakan perlunya pengembangan pribadi untuk meraih 

kualitas insan paripurna yang penuh dengan ilmu-ilmu dalam otaknya dan 

bersemayam dalam hatinya iman dan takwa. Sikap dan perilakunya adalah realisasi 

nilai-nilai ajaran Islam sehingga terbentuk watak yang terpuji, kemandirian, 

kedamaian, dan kasih-sayang. Insan yang demikian bisa dipastikan bahwa jiwanya 

sehat, hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa dalam Islam 

pengembangan kesehatan jiwa terintegrasi dalam pengembangan pribadi pada 

umumnya. Dalam arti kondisi kejiwaan yang sehat merupakan hasil sampingan (by-

product) dari kondisi yang matang secara emosional, intelektual, sosial, dan 

terutama matang keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan.108 Hal ini sesuai pula 

dengan indikator sehatnya mental seseorang bahwa secara operasional tolak-ukur 

dari kondisi mental yang sehat adalah bebas dari gangguan penyakit kejiwaan, 

mampu secara luwes menyesuaikan diri, mengembangkan potensi-potensi pribadi, 

beriman bertakwa kepada Tuhan, serta berupaya menerapkan tuntunan agama 

dalam realitas kehidupan. 

                                                

107Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (PT. Alma'arif:  Bandung, 

1980), h. 6. 

108Hanna Djumhana Bastaman, Integrasi Psikologi Islami (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1995), h. 150. 
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 Dari penjelasan tersebut dapat difahami bahwa yang menjadi sasaran 

pendidikan Islam mencakup aspek manusia secara keseluruhan baik jasmaniah 

maupun rohaniah termasuk di dalamnya aspek mental, bahkan orientasinya tidak 

hanya kebaikan di dunia tetapi juga kebaikan di akhirat. 

Adanya konsep fitrah dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kesehatan 

mental. Dengan konsep fitrah dan segala potensi-potensinya dalam pendidikan 

Islam bisa diimplementasikan dalam kesehatan mental karena dengan konsep fitrah 

itu pendidikan Islam diarahkan. Dengan kata lain, pendidikan Islam relevan 

dijadikan konstruk pemikiran dan bentuk atau model bagi pembinaan kesehatan 

mental anak. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Jenis Penelitian  

Penelitian ini memilih lokasi di Makoopsau II yang berlokasi di Jalan 

Perintis Kemerdekaan Km. 15 Daya Makassar Sulawesi Selatan, di mana daerah 

itu terdapat suatu organisasi militer yang senantiasa setia dalam setiap saat 

dengan tetap mengedepankan sikap prilaku yang sehat baik dari aspek fisik, 

psikis, sosial, maupun mental religius sebagai prajurit Sapta Marga.  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif1 deskriptif2 yang 

berupaya memberikan gambaran tentang keadaan dan fenomena yang terjadi di 

lokasi penelitian, sehingga bukan bermaksud untuk menguji suatu hipotesis.  

Dalam aplikasinya, penelitian ini lebih tepat disebut sebagai grounded 

research.3 Penulis ke lapangan dengan blank mind, tetapi tetap memiliki sejumlah 

                                                

1Penelitian kualitatif menggunakan paradigma alamiah, yang mengasumsikan bahwa 

kenyataan-kenyataan empiris terjadi dalam suatu konteks sosio-kultural yang saling terkait satu 

sama lain. Karena itu, setiap fenomena sosial harus diungkap. Rangkaian dari fakta yang 

dikumpulkan, dikelompokkan, ditaksir, dan disajikan dapat menghasilkan suatu teori yang disebut 

grounded theory (teori dasar). Lihat M. Sayuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan 
Teori dan Praktek (Ed. 1, cet. 1; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 59. Oleh karena itu, 

para ahli penelitian umumnya sepakat bahwa penelitian kualitatif lebih cocok bagi penelitian 

humaniora, seperti bidang sosial, sastra, seni, dan budaya, karena titik penting penelitian kualitatif 

adalah penyajian hasil penelitian dengan menggunakan deskripsi lewat kata-kata. Lihat Suwardi 

Endraswara, Metode, Teori, dan Teknik Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistemologi dan 
Aplikasi (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 85.  

2Menurut Sutrisno Hadi, suatu riset mungkin hanya sampai pada taraf deskriptif yang 

hanya menjelaskan keadaan objek tanpa bermaksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku 

secara umum. Akan tetapi, bisa juga sampai pada taraf inferensial dimana setelah peneliti 

menjelaskan fenomena, lalu mengambil suatu kesimpulan umum dari bahan-bahan tentang objek 

persoalan. Lihat Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid 1 (Cet. 28; Yogyakarta: Andi Offset, 

1995), h. 3.  

3Dalam penelitian grounded, peneliti terjun ke lapangan tanpa membawa konsep atau teori 

dan hipotesis. Dengan tidak membawa konsep, peneliti diharapkan dapat terfokus pada kenyataan 

yang ada di lapangan, sehingga apa yang ditemukan benar-benar berupa hasil objektif berdasarkan 

pengamatan peneliti. Selengkapnya lihat Sanapiah Faisal, "Penelitian Teori Grounded sebagai 
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pengetahuan konseptual untuk memperkaya wawasan dan kepekaan dalam 

melakukan analisis serta pemaknaan hasil temuan. Jadi, penulis di samping 

mengumpulkan data juga melakukan interpretasi data. 

B.  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu 

kemiliteran, psikologis dan teologi normatif. Kehidupan militer juga tidak bisa 

terlepas dari ketiga hal tersebut, dan kegiatan pembinaan mental di institusi TNI 

tidak dapat terlepas dari nuansa kemiliterannya, dan sangat erat kaitannya dengan 

pendidikan, psikologi dan pengamalan agama, karena hakekatnya pembinaan 

tersebut adalah sebuah usaha untuk mencapai atau mewujudkan, memelihara dan 

meningkatkan  kondisi tertentu yang diharapkan. 

1. Pendekatan Ilmu Kemiliteran.   Pendekatan Ilmu Kemiliteran yang berarti 

bahwa dalam melakukan pengumpulan dan analisis data, penulis memandangnya 

berdasarkan sudut pandang yang berlaku di lingkungan militer  

Adapun pendekatan ilmu kemiliteran, digunakan terutama dalam 

menganalisis temuan mengenai tindakan atau perilaku senior, atasan, pimpinan, 

komandan, panglima dalam melakukan interaksi dengan prajurit di lingkungan 

Mako. Misalnya, ketika penulis menggambarkan bahwa terkadang ada di antara 

senior, atasan, pimpinan, komandan yang berusia muda dan masih berstatus belum 

berkeluarga, yang berbicara kepada anggota atau bawahannya seolah-olah sebagai 

teman, bukan sebagai pembina, dan terkadang bergurau berlebihan sehingga tidak 

berwibawa lagi dihadapan anggota atau bawahannya, penulis menyatakan bahwa 

                                                                                                                                  
Alternatif Model Analisis dalam Studi-studi Kualitatif", dalam Burhan Bungin, Analisis Data 
Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi 
(Ed. 1, cet. 4; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 121. 
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pemandangan seperti itu tentu tidak mencerminkan suatu perbuatan yang 

memegang teguh sikap kemiliteran, apalagi jika seorang senior, atasan, pimpinan, 

komandan, panglima melarang bawahan berbuat kemungkaran, tetapi ternyata dia 

sendiri yang melakukannya, maka, senior, atasan, pimpinan, komandan, panglima 

tersebut tidak lagi memiliki alasan yang kuat untuk mencegah anggota atau 

bawahan yang melakukan hal serupa. 

2. Pendekatan Psikologis. Pendekatan psikologis yang dimaksud di sini adalah 

pendekatan yang digunakan peneliti untuk mendalami berbagai gejala psikologis 

yang muncul dari prajurit TNI AU, atasan, bawahan, senior junior dan peneliti 

pada saat melakukan interaksi. 

3. Pendekatan Teologi Normatif.4  Pendekatan ini digunakan karena penelitian 

ini menyangkut salah satu aspek dalam ajaran Islam, yakni pendidikan yang salah 

satu manifestasinya adalah pembinaan mental prajurit TNI. Kajian tentang 

pendidikan Islam tidak pernah lepas dari kajian keagamaan atau berkaitan dengan 

masalah keyakinan yang bersumber dari teks-teks agama, yaitu Alquran dan 

sunnah. Karena penelitian ini mengangkat masalah pembinaan mental TNI, sudah 

jelas yang menjadi acuan standarnya adalah nilai sapta marga, sumpah prajurit dan 

delapan wajib TNI yang sesuai atau tidak bertentangan dengan semangat ajaran 

Islam yang sumbernya dari Alquran dan sunnah Nabi saw.  

                                                

4Menurut Abuddin Nata, pendekatan teologis normatif dalam memahami agama secara 
harfiah diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan 
yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai 
yang paling benar dibanding dengan yang lainnya. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa pendektan 
teologi dalam pemahaman keagamaan yang menekankan pada bentuk formal atau simbol-simbol 
keagamaan tersebut mengklaim dirinya sebagai yang paling benar sedangkan yang lainnya sebagai 
salah. Lihat lebih lengkap Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Ed. 1, cet. 2; Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada, 1999), h. 28-29.  
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Operasionalisasi pendekatan teologi normatif dalam menganalisis masalah 

adalah dengan mengemukakan hasil temuan, lalu mengkomunikasikannya dengan 

dalil-dalil Alquran. Misalnya, ketika penulis menggambarkan bahwa kondisi 

prajurit pada saat mengikuti kegiatan agama di masjid seperti diskusi yang 

dipimpin oleh pejabat bintal atau ustadz yang didatangkan dari luar, lalu ada di 

antara peserta yang terkadang berdiri berbicara sambil berteriak, penulis 

menyatakan bahwa perilaku prajurit seperti itu tentunya tidak menunjukkan suatu 

perilaku yang baik apalagi ditampakkan di hadapan pejabat bintal atau ustadz 

yang sedang memimpin diskusi. Jika dikaitkan dengan larangan Alquran untuk 

meninggikan suara di hadapan Nabi saw. (QS. al-Hujurāt [49]: 2), maka tentu hal 

itu dapat ditarik suatu pemahaman bahwa seorang prajurit pun juga tidak boleh 

meninggikan suara apalagi sampai berteriak di dalam sebuah mjelis apalagi di 

hadapan pimpinan atau ustadz yang memimpin sebuah diskusi. 

C. Sumber Data 

Sesuai dengan jenis penelitiannya maka data yang dikumpulkan terdiri dari 

data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data empiris yang diperoleh di 

lapangan melalui observasi, wawancara dengan berbagai sumber dari informan 

Markas Komando TNI AU II Makassar. 

 Sedangkan data sekunder berupa dokumenter yang bersumber dari buku-

buku teks (text books), majalah, media cetak dan dokumen-dokumen lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran dari 

berbagai kepustakaan. 

Untuk memperoleh data dan informasi yang valid, akurat serta meyakinkan 

yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan mental di Makoopsau II maka 

sumber data sangat dibutuhkan. Menurut Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa 
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sumber data adalah "subyek darimana data diambil atau diperoleh".5 Adapun 

sumber data dalam penelitian ini adalah : 

1. Narasumber (Informan). Yaitu orang-orang yang bisa memberikan informasi 

lisan tentang sesuatu yang ingin diketahui dalam penelitian ini, baik dari unsur 

pimpinan Makoopsau II, prajurit, keluarga maupun masyarakat di sekitar markas 

Koopsau II yang dianggap dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan 

penelitian. 

2. Peristiwa atau aktifitas. Data yang akan dihimpun juga diperoleh melalui 

pengamatan terhadap peristiwa atau aktifitas yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian. Dari peristiwa atau aktivitas tersebut, peneliti bisa mengetahui secara 

lebih pasti bagaimana suatu proses pembinaan mental itu terjadi karena 

menyaksikan sendiri secara langsung.  

3. Tempat atau lokasi peristiwa. Informasi kondisi dari lokasi tempat berlang-

sungnya aktifitas pembinaan mental bisa digali lewat sumber lokasinya, dalam hal 

ini lokasinya adalah di Makoopsau II dan di linkungan sekitarnya. Dari 

pemahaman lokasi dan lingkungan tersebut, peneliti bisa secara cermat mengkaji 

dan secara kritis menarik kemungkinan kesimpulan.  

4. Dukomen.  Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan 

dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Ia bisa merupakan rekaman atau 

dukomen tertulis seperti arsip, database, surat-surat, rekaman, gambar, benda-

benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa khususnya yang 

berkaitan dengan berlangsungnya pembinaan mental.  

 

                                                

5Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik  (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h.129.  
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka pengumpulan data yang akurat, penelitian ini menggunakan 

beberapa teknik sebagai berikut: 

1. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang prilaku atau 

dinamika kegiatan yang berkembang di Makoopsau II dalam kaitannya dengan 

pembinaan mental, baik dari sisi kelembagaannya, kegiatannya serta 

pengawakannya, sehingga dapat dilihat sejauhmana eksistensi dari pembinaan 

mental tersebut. 

Dalam metode ini dilakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap fenomena-fenomena dan fakta-fakta yang diselidiki, yang ditemui di 

lapangan.6 Adapun langkah yang akan dilaksanakan adalah dengan invention, 

yaitu melakukan observasi secara menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti, 

melacak penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan, dan mencatat semua 

fenomena-fenomena yang berhubungan dengan objek penelitian yang ditemui di 

lapangan.7 Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi tak berstruktur 

di mana pengamat dalam melakukan pengamatan atau observasinya dilakukan 

secara bebas tanpa adanya ketentuan waktu dan panduan yang harus dijalankan.8 

2.  Wawancara atau Interview mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi 

dari informan yang berkaitan dengan pembinaan mental prajurit Makoopsau II. 

Metode Interview adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab, 

                                                

6Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, Jilid II (Yogyakarta: Andi Ofset, 1982), h. 159.   

7Peter Connolly (ed.) Aneka Pendekatan Studi Agama, terj: Tim Penerjemah LkiS 

(Yogyakarta: LkiS, 2002), h. 293.   

8M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi (Jakarta: PT 

Ghalia Indonesia, 2002), h. 86. 



72 

 

yang dilaksanakan secara teratur dan sistematis,9 serta interview tersebut akan 

dilakukan secara mendalam (in-depth interview)10 dengan memiliki tujuan untuk 

mendapatkan keterangan dan informasi secara lisan dari informan.11 Dalam 

metode interview ini, penulis mengadakan wawancara dengan pejabat Makoopsau 

II, personel bintal dan beberapa anggota TNI AU di lingkungan komplek TNI AU 

Makoopsau II.  

3. Dokumentasi yakni meneliti data-data tertulis yang telah ada di setiap tingkat 

satuan pada Makoopsau II. Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data 

dengan jalan meneliti bahan-bahan dokumentasi yang ada serta mempunyai 

hubungan dengan penelitian. Metode dokumentasi adalah pencarian data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, prasasti, notulen 

rapat, dan sebagainya.12 Dengan dokumen ini dapat diperoleh data monografi serta 

demografi penduduk, guna memenuhi kelengkapan penulisan tesis tentang 

gambaran umum wilayah objek penelitian.  

4. Telaah Literatur yaitu mencari, memilih, menentukan dan mengambil teori-

teori dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini. 

E.  Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan untuk menjaring data yang 

valid adalah menggunakan beberapa instrumen yakni lembaran wawancara, 

                                                

9Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, Jilid II (Yogyakarta: Andi Ofset, 1982), h. 193.  

10Peter Connolly (ed.), Aneka Pendekatan Studi Agama, terj: Tim Penerjemah LkiS 

(Yogyakarta: Lkis, 2002), h. 289.  

11Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1989),    

h. 31. 

12Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Cet. 9; Jakarta: 

Rineka Cipta, 1998), h. 236.   
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catatan observasi, tape recorder, dan ballpoin. Lembaran wawancara digunakan  

sebagai pedoman untuk melakukan interview dengan informan. Sedang catatan 

observasi digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap dapat memberikan 

data-data pada saat dilakukan penelitian awal. Tape rocorder digunakan untuk 

merekam ketika wawancara berlangsung dengan audiens, dan ballpoin dipakai 

untuk mencatat segala sesuatu diperlukan pada saat berlangsungnya penelitian. 

F. Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif sehingga data yang 

dikumpulkan bersifat kualitatif. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam 

menganalisis data terdiri dari langkah persiapan dan penerapan data sesuai 

pendekatan penulisan.13 

1. Langkah Persiapan 

Penulis memeriksa kelengkapan data, memilah-milah dan 

mengelompokkan data utama dan data pendukung. Data yang diperoleh melalui 

wawancara dikumpulkan, diedit, lalu dikelompokkan sesuai permasalahan 

penelitian. Setelah dikelompokkan sesuai permasalahan, selanjutnya data berupa 

fakta dan informasi tersebut disusun berdasarkan urutan waktu dan kegiatan yang 

terlaksana di Makoopsau II.  

Data berupa dokumen dikelompokkan sesuai urutan pembahasan pada sub 

bab gambaran umum lokasi penelitian menyangkut sejarah singkat, kedudukan 

dan tugas serta kekuatan personel Makoopsau II terkhusus di jajaran pembinaan 

                                                

13Bandingkan langkah-langkah analisis data yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto 

yang terdiri dari: langkah persiapan, tabulasi data, dan penerapan data sesuai pendekatan 

penelitian. Lihat selengkapnya Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan 
Praktek (Cet. 9; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h. 205-208.  
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mental. Adapun data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara 

dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan dan peristiwa atau informasi sesuai 

urutan waktunya. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut 

dipisahkan menjadi dua, yakni data/informasi utama yang berkaitan langsung 

dengan masalah penelitian dan informasi pendukung. Data yang berkaitan 

langsung dengan masalah yang dikaji tersebut dikelompokkan lagi sesuai dengan 

kedua masalah penelitian. 

2. Penerapan Data Sesuai Pendekatan Penelitian 

Data yang telah dikelompokkan sesuai masalah penelitian kemudian 

dijelaskan, dan dihubung-hubungkan satu sama lain, kemudian diinterpretasi dan 

dianalisis secara induktif.14 Pada tahap inilah penulis memaparkan hasil temuan 

kemudian dengan menggunakan nalar, penulis mendiskusikannya dengan teori-

teori yang ada. 

Fakta mengenai aktifitas pembinaan mental yang berkembang di kalangan 

prajurit TNI AU Makoopsau II, setelah dipaparkan, penulis kemudian 

mengkonfirmasikannya dengan ayat-ayat Alquran dan teori-teori mengenai 

pendidikan Islam yang teraktualisasikan di Makoopsau II sebagaimana telah 

dipaparkan pada bab kajian teori.  

                                                

14Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif berproses secara induktif, yakni 

prosesnya diawali dari upaya memperoleh data yang detail mengenai masalah penelitian, kemudian 

dikategorisasi, serta dicari tema sebagai konsep teori atau temuan. Lihat Hamidi, Metode 
Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian (Ed. 1, cet. 3; 

Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), h. 15. Peneliti berangkat dari kasus-kasus 

yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan, sikap, perilaku subjek penelitian, 

atau situasi di lapangan penelitian) untuk kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, 

prinsip atau definisi yang bersifat umum. Lihat Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, 
Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya (Cet. 4; Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2004), h. 156. 
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Adapun fakta dan informasi mengenai bentuk-bentuk pembinaan mental 

yang dilakukan oleh para pejabat yang berwenang dalam lingkungan Koopsau II, 

penulis kemukakan beberapa bentuk kegiatan dan tindakan pada saat memimpin 

atau mengambil alih suatu kegiatan kebintalan, serta pada saat mereka 

berinteraksi dengan para prajurit di luar kegiatan yang terjadwal. Sikap dan 

perbuatan atau tindakan pengambil alih kegiatan tersebut dipaparkan, untuk 

selanjutnya dinilai berdasarkan kerangka pemikiran yang bernilai paedagogis serta 

metode-metode pendidikan dalam Islam seperti telah dikemukakan pada kajian 

teori, yakni metode keteladanan, metode pembiasaan, pemberian nasihat, 

pemberian ganjaran dan hukuman.  

Setelah memaparkan dan mendiskusikan fakta hasil temuan dengan teori, 

selanjutnya penulis mengemukakan analisis dan argumentasi mengenai fakta hasil 

temuan tersebut untuk selanjutnya menarik kesimpulan induktif sebagai proses 

akhir dari kegiatan penelitian ini.  

Berdasakan kesimpulan yang dikemukakan tersebut, penulis 

mengemukakan saran dan rekomendasi sebagai sumbangan pemikiran dalam 

rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pembinaan mental prajurit TNI AU di 

Makoopsau II khususnya dan bagi prajurit TNI di kesatuan lainnya pada 

umumnya.  

G.  Pengujian Keabsahan Data. 

Untuk mengecek keabsahan data dalam penelitian ini dipergunakan 

beberapa teknik, sebagai berikiut; 

1. Perpanjangan pengamatan, artinya peneliti kembali ke lapangan, melakukan 

pengamatan, melakukan wawancara dengan sumber data, baik yang pernah 
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ditemui maupun yang baru ditemui, sehingga  hubungan peneliti dengan 

narasumber akan  semakin akrab, terbuka dan saling mempercayai sehingga tidak 

ada informasi yang disembunyikan lagi. 

2. Pengamatan secara cermat dan berkesinambungan, bahwa  dengan cara ini, 

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan 

sistematis. Dengan teknik ini, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali 

apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Selain itu, peneliti juga 

dapat mendeskripsi data secara akurat dan sistematis.  

3. Triangulasi, diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang 

sehingga dapat memperoleh kepastian data yang akurat/valid. 

4. Diskusi dengan teman sejawat, yaitu dengan cara mengekspos hasil 

sementara atau hasil yang diperoleh kepada rekan-rekan sejawat dalam bentuk 

diskusi analitik. Teknik ini bertujuan agar peneliti tetap mempertahankan sikap 

terbuka dan kejujuran, dan untuk memberikan kesempatan awal yang baik untuk 

mulai menjajaki dan menguji fokus  penelitian yang telah dirumuskan oleh 

peneliti. 

5. Analisis Kasus Negatif, adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan 

hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Peneliti berusaha mencari data yang 

berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak 

ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang 

ditemukan sudah dapat dipercaya. 

6. Kelengkapan Referensial, yang dimaksud dengan bahan referensi adalah 

adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. 

Bahan referensi ini dapat berupa foto-foto, rekaman, dan dokumen autentik. 
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7. Mengadakan member check, bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data 

yang diperoleh sesuai apa yang diberikan oleh informan, apabila data yang 

ditemukan disepakati oleh pemberi data, maka berarti datanya dapat dianggap 

valid, dan semakin dapat dipercaya/kredibel.15 Jadi intinya data harus sesuai  

dengan pendapat pemberi data. 

  

 

                                                

15Lihat Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,          
h. 270.  
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BAB IV 

PEMBINAAN MENTAL PRAJURIT TNI ANGKATAN UDARA  

MAKOOPSAU II 

A. Gambaran tentang Pelaksanaan Pembinaan Mental Prajurit TNI Angkatan 

Udara Makoopsau II. 

1. Pembinaan Mental Rohani.  

 Pembinaan mental rohani adalah pembinaan mental prajurit TNI 

Angkatan Udara sesuai dengan ajaran agama masing-masing dalam rangka 

mewujudkan prajurit Sapta Marga. Penulis mewawancarai Perwira Pembantu 

Madya Pembinaan Mental (Pabandya Bintal) Koopsau II Mayor Sus M. Khozin, 

M.A. tentang seberapa pentingnya pembinaan rohani bagi prajurit, didapatkan 

keterangan sebagai berikut:  

Pembinaan rohani bagi prajurit adalah suatu hal yang penting, bagi manusia 
siapapun dan apapun profesinya saya yakin pembinaan rohani ini sangat 
penting karena semua manusia adalah insan hamba Tuhan yang harus taat 
kepada perintahnya. Prajurit TNI dalam melaksanakan tugas sebagai insan 
pertahanan Negara semua harus dilandasi dengan niat yang benar dalam 
rangka melaksanakan perintah Allah sebagai khalifah di muka bumi yaitu 
menjaga kelestarian alam ini. Komitmen TNI sebagai alat pertahanan Negara 
adalah menciptakan suasana wilayah NKRI yang kondusif aman dan 
nyaman, jauh dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terutama 
yang bersumber dari luar, kalau yang menyangkut kamtibmas adalah tugas 
Kepolisian dan dibantu TNI bila dibutuhkan, sehingga memungkinkan 
seluruh rakyat Indonesia dapat melaksanakan aktifitasnya tanpa ada 
ancaman. Situasi tersebut tidak akan terwujud apabila para prajurit yang 
bertugas mewujudkan situasi tersebut melaksanakan tugasnya tidak didasari 
keimanan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu melalui 
jabatan yang saya duduki saat ini saya harus melaksanakan pembinaan rohani 
prajurit sesuai dengan petunjuk-petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh 
komando atas sebagai pedoman pelaksanaannya. Sasarannya ada bagaimana 
meningkatkan iman dan takwa prajurit.1      

Disadari bahwa ajaran agama harus menjadi landasan moral bagi prajurit 

sapta marga, oleh karena itu Makoopsau II melaksanakan pembinaan mental 

rohani ini dengan memberikan perhatian besar terhadap persoalan-persoalan 

                                                             

1Wawancara dengan Mayor Sus M. Khozin, M.A., Pabandya Bintal Koopsau II tanggal 

25 Mei 2015.  
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keagamaan yang direncanakan oleh seksi yang menangani pembinaan mental. 

Tujuan dari pembinaan mental rohani ini tidak lain adalah agar setiap anggota 

mampu secara professional melaksanakan tugas yang senantiasa didasari oleh 

kesadaran sebagai insan hamba Tuhan yakni kesadaran beragama sebagai 

manusia susila yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, pemeluk agama 

yang saleh, mengakui kebesaran Tuhan Maha Pencipta, Maha kuasa, Maha Adil, 

dan bahwa hidup matinya berada di dalam kekusaanNya, serta sadar bahwa 

melaksanakan tugas dengan baik berarti juga melaksanakan amanat Tuhan. 

Ajaran-ajaran agama diamalkan baik di lingkungan rumah tangga, masyarakat, 

dalam kedinasan maupun kehidupan pribadi, guna mencapai kebahagiaan dunia 

dan akhirat. 

Dari penelusuran di lapangan, dalam pelaksanaan pembinaan mental 

rohani di Makoopsau II ini dilakukan dengan cara memanfaatkan secara 

maksimal even-even keagamaan seperti :    

(a) Pembacaan renungan harian bintal rohani hari senin setiap bulan berjalan. 

Hal ini rutin dibacakan setiap selesai apel pagi atau apel bendera di lapangan apel 

oleh personel yang telah ditunjuk, berdasarkan radiogram dari Mabesau.  Hasil 

wawancara penulis dengan Kaurbintal Denma Koopsau II tentang renungan 

harian bintal dimaksud sebagai berikut : 

Setiap akhir bulan berjalan saya selalu menerima disposisi pimpinan untuk 
menindak lanjuti surat telegram tentang materi renungan harian pembinaan 
mental baik rohani, ideologi, tradisi kejuangan dan psikologi. Yang saya 
lakukan adalah mengetik atau menyalin kembali untuk dibacakah sesuai 
dengan arahan pada hari apa renungan tersebut dibacakan yang tertera di 
dalam surat telegram, saya mempersiapkan satu hari sebelumnya, saya print 
dan saya serahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk membacakan 
renungan harian tersebut setelah pelaksanaan apel pagi selesai sebelum 
pasukan membubarkan diri pada esok harinya. Alhamdulillah selama ini 
dapat berjalan sesuai rencana dan belum pernah menemui kesulitan untuk 
pelaksanaannya.2    

                                                             

2Wawancara dengan PNS Agustina Rabung, Kaurbintal Denma Koopsau II tanggal 25 

Mei 2015.  
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(b) Peringatan hari besar agama. Tentang peringatan hari besar agama ini 

penulis mewawancarai salah seorang bintara sebagai berikut: 

Saya selalu mengikuti peringatan hari besar agama Islam yang diadakan oleh 
Koopsau II ini, yang merencanakan dan mengkoordinir saya lihat dari bintal, 
pengerahan pasukannya dilaksanakan oleh Kasiops Denma, saya masih ingat 
pernah memanggil ustadz atau penceramah dari dosen salah satu perguruan 
tinggi tapi saya lupa namanya, ceramahnya bagus bisa menambah wawasan 
keagamaan dan menghibur kami dari kepenatan setelah hampir setiap saat 
mengerjakan tugas-tugas pokok yang diperintahkan atasan kepada saya. 
Yang saya rasakan kegiatan agama seperti peringatan hari besar agama Islam 
tersebut sangat memberi dampak positif bagi saya, karena dari situlah saya 
mendapatkan kembali nasihat-nasihat keagamaan yang menyentuh hati 
saya.3     

 Berangkat dari hasil wawancara tersebut penulis mencoba menelusuri 

arsip maupun dokumen kegiatan, penulis berkesimpulan bahwa dalam setiap 

pelaksanaan kegiatan peringatan keagamaan baik Islam maupun yang non Islam 

selalu mengikuti petunjuk yang dikeluarkan dari Mabesau melalui radiogram, 

kemudian radiogram tersebut diteruskan ke satuan-satuan di bawah jajaran 

Koopsau II melalui radiogram yang ditanda tangani oleh pimpinan Koopsau II. 

Untuk pelaksanaan kegiatan di Mako Koopsau II, berdasarkan radiogram tersebut 

dibuatkan Rencana Garis Besar (RGB) kegiatan oleh perwira Bintal. Setelah 

mendapatkan persetujuan dari pimpinan barulah kegiatan tersebut dapat 

dilaksanakan. Adapun peringatan hari besar agama yang dilaksanakan adalah: 

(1) Maulid Nabi Muhammad Saw 1435 H/2014 M. dilaksanakan pada hari Rabu, 

29 Januari 2014 bertempat di Masjid al-Ikhlas kompleks perumahan TNI AU 

Daya yang dihadiri sekitar 200 personel Makoopsau II dengan penceramah Prof. 

DR. H. Nasir A. Baki M.A. Adapun  temanya adalah “Melalui Peringatan Maulid 

Nabi Muhammad SAW Kita Tingkatkan Kebersamaan Prajurit TNI dengan 

Rakyat dalam Rangka Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia”.   

                                                             

3Wawancara dengan Peltu Andrison anggota Siops Denma Koopsau II taanggal 25 Mei 

2015. 
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(2) Isra’ Mi’raj 1435 H/2014 M dilaksanakan pada hari senin, 16 juni 2014 

bertempat di Masjid al-Ikhlas kompleks perumahan TNI AU Daya, pesertanya 

adalah Seluruh anggota yang beragama Islam beserta istri dan Pengurus Pia 

Ardiya Garini D II/Cabang Makoopsau II, yang dihadiri sekitar 200 orang dengan 

penceramah Bapak Ustadz H Amri Amir, S. Sos, M.A. dengan thema “Jadikan  

Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW Untuk Meningkatkan 

Kebersamaan Dengan Rakyat Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia”.  

(3) Rangkaian amaliyah Ramadhan dan shalat Idul Fitri. Seperti halnya 

peringatan Maulid dan Isra’ Mi’raj, pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatannya 

berdasarkan petunjuk dari Mabesau melalui radiogram. Langkah selanjutnya 

menerbitkan surat perintah kepanitiaan, pembuatan RGB sampai dengan 

pelaksanaan shalat Id. Rangkaian kegiatannya tertuang dalam RGB tersebut. 

Peringatan Nuzulul Qur’an dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Juli 2014 pukul 

16.30 wita di Masjid al-Ikhlas Makoopsau II Daya dengan penceramah Ustadz 

DR. H. Syahrir Nuhun, L.c, M.T.Hi. Untuk Shalat Id di laksanakan pada hari 

senin 28 Juli 2014 di lapangan apel 1 Koopsau II.4  

(4) Shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan Qurban. Tempat pelaksanaan 

shalat Idul Adha dilaksanakan di lapangan apel 1, dan pelaksanaan 

penyembelihan hewan qurban bertempat di depan poliklinik Koopsau II.   

(c) Pelayanan ibadah dan perawatan rumah ibadah. Di Makoopsau II terdapat 

satu Mushallah Ababiil di Mako, satu masjid al Ikhlas di komplek perumahan dan 

satu gereja. Khusus untuk mushallah dan masjid tersebut, usaha untuk 

menciptakan kenyamanan bagi seluruh personel yang akan melaksanakan ibadah 

menjadi perhatian yang harus dilakukan. Oleh karena itu terutama di mushallah 

Ababiil yang terletak di dalam areal perkantoran, setiap hari dilakukan perawatan 

                                                             

4Arsip laporan pelaksanaan kegiata amaliyah Ramadhan Koopsau II tahun 2014.  
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kebersihan dengan menunjuk beberapa personel sebagai penanggungjawab 

kebersihannya, agar pada saat melaksanakan shalat dzuhur dan ashar tercipta 

kenyamanannya. 

2. Pembinaan Mental Ideologi  

 Pembinaan Mental Ideologi adalah pembinaan mental prajurit TNI 

Angkatan Udara sesuai dengan ideologi Pancasila dalam rangka mewujudkan 

prajurit Sapta Marga. Hal ini diterapkan kepada seluruh anggota TNI Angkatan 

Udara sesuai dengan ideologi Pancasila dalam mewujudkan anggota yang 

pancasilais. Pembinaan mental ideologi bagi prajurit ini sangat penting untuk 

menjaga agar seluruh prajurit tetap berpegang teguh kepada ideologi negara, 

melaksanakan tugas demi kepentingan Negara, sehingga merasa bahwa 

kepentingan Negara lebih utama dari pada kepentingan pribadi dan golongan. 

Untuk menumbuhkan sikap yang demikian maka pembinaan yang dilakukan 

diarahkan agar prajurit tetap berpegang pada nilai-nilai ideologi negara, 

menjunjung tinggi sapta marga dan sumpah prajurit. Bentuk penanaman mental 

ideologi tersebut utamanya lebih mengarah pada internalisasi nilai-nilai Pancasila 

sebagai ideologi Negara, sapta marga dan sumpah prajurit dalam bentuk karya 

nyata/tindakan nyata.  

 Menurut Letkol Adm Sudarmono dalam sebuah wawancara dengan 

penulis menjelaskan : 

Sesuai apa yang diamanahkan Undang-Undang bahwa TNI merupakan 
kekuatan pertahanan Negara, sebagai alat Negara dan tentunya bekerja atas 
dasar Keputusan Panglima TNI yang mengacu pada kebijakan politik 
Negara. Jadi yang menjadi acuannya adalah bagaimana Negara Kesatuan 
Republik Indonesia ini tetap tegak dan utuh, yang dibangun atas dasar 
politik Negara yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan. 
Untuk menanamkan nilai-nilai tersebut kepada prajurit TNI AU Makoopsau 
II maka dilakukan pembinaan yang mengarah kepada pengejawantahan nilai-
nilai ideologi bangsa seperti kegiatan karya bhakti dengan tujuan untuk 
menumbuhkan kekompakan, kebersamaan, perasaan senasib sepenanggungan 
dan memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga NKRI, donor darah 
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untuk menumbuhkan kepedulian antar sesama anak bangsa serta masih 
banyak lagi kegiatan lain yang sejenis yang dapat dilakukan.5 

 Mengacu dari hasil wawancara tersebut penulis melakukan penelusuran di 

lapangan, baik arsip maupun dokumen kegiatan dan menemukan beberapa 

kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembinaan mental ideologi di antaranya:  

a) Pembacaan renungan harian bintal ideologi setelah pelaksanaan apel pagi 

setiap hari selasa.  

b) Pelaksanaan kegiatan karya bakti. Pelaksanaan kegiatan karya bakti ini 

dilaksanakan melekat dengan even-even peringatan hari besar satuan/TNI 

AU/TNI, seperti yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2014 di TMP 

Panaikang.  

c) Donor darah. Ini juga dilakukan dalam even-enen tertentu utamanya pada 

peringatan satuan, seperti yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 2013 di 

gedung Ballariallaka Koopsau II yaitu dalam rangka HUT TNI AU ke 67.  

3. Pembinaan Mental Tradisi Kejuangan. 

 Pembinaan Mental Tradisi Kejuangan adalah pembinaan mental prajurit 

TNI Angkatan Udara sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam perjuangan 

bangsa Indonesia pada umumnya, TNI dan TNI AU pada khususnya dalam 

rangka mewujudkan Prajurit Sapta Marga. Pembinaan ini dilaksanakan dalam 

rangka mewujudkan sikap pantang menyerah dan rela berkorban.  

 Dengan beberapa personel Makoopsau II penulis berbincang-bincang 

santai di dekat shelter Koopsau II diperoleh keterangan sebagai berikut: 

Di Koopsau II ini banyak sekali kegiatan yang dilakukan dengan kesan 
formal, utamanya menyangkut perayaan-perayaan nasional maupun satuan. 
Terkadang timbul pemikiran bahwa kegiatan tersebut hanya formalitas 
belaka. Tetapi kalau kita mencoba menengok ke belakang, dengan membaca 
dan memahami sejarah perjuangan bangsa terutama pada masa perjuangan 
untuk mencapai kemerdekaan, dapat dirasakan betapa berat dan besarnya 
pengorbanan para pendiri negeri ini. Sikap rela berkorban dan pantang 
menyerah yang ditunjukkan oleh mereka untuk mewujudkan kemerdekaan 
seharusnya menginspirasi generasi muda saat ini dengan semangat untuk 
mengisi kemerdekaan. Kegiatan formal seperti upacara bendera, upacara-

                                                             

5Wawancara dengan Letkol Adm Sudarmono Perwira Pembantu Madya Pembinaan 

Personel (Pabandya Binpers) Koopsau II tanggal 26 Mei 2015.  
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upacara peringatan hari besar nasional maupun satuan sesungguhnya 
merupakan kegiatan untuk menumbuhkan penghargaan kepada perjuangan 
yang dilakukan oleh para pendiri bangsa ini, serta semangat untuk menjaga 
nilai-nilai kejuangan, semangat rela berkorban dan pantang menyerah.6      

 Berangkat dari wawancara tersebut penulis menelusuri di lapangan, dalam 

rangka menanamkan nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia tersebut kepada 

prajurit TNI AU Makoopsau II,  dilaksanakan serangkaian kegiatan sebagai 

berikut: 

a) Pembacaan renungan harian bintal tradisi kejuangan rutin dilaksanakan 

setiap hari jum’at setelah apel pagi. Materi renungan langsung dari Mabesau 

yang dikirim melalui surat telegram.  

b) Upacara bendera setiap hari senin dan tanggal 17 an. Tahun 2014 tercatat 

bahwa pelaksanaan upacara setiap tanggal 17 bulan berjalan terlaksana sebanyak 

12 kali, upacara bendera hari senin terlaksana sebanyak 48 kali. 

c)  Peringatan hari-hari besar Nasional, TNI/TNI AU/kesatuan. Data yang 

berhasil penulis kumpulkan, ada beberapa peringatan yang telah dilaksanakan 

oleh Koopsau II selama tahun 2014 yaitu: 

(1)   Hut TNI AU tanggal 9 April 2014 

(2) Hut Koopsau tanggal 15 Juni 2014 

(3) Peringatan Hari Bhakti TNI AU tanggal 7 Agustus 2014 

(4) Hut Proklamasi kemerdekaan RI ke 69 tanggal 17 Agustus 2014 

(5) Hut TNI ke 59  tanggal 5 oktober 2014. 

d) Hanmars, speedmars. Latihan ini merupakan latihan terprogram oleh Denma 

dalam hal ini sebagai perencana dan motor penggerak pelaksanaan kegiatannya 

adalah Kepala Seksi Operasional (Kasiops) Denma Koopsau II. Dari penelusuran 

di lapangan diperoleh data bahwa tahun 2015 ini telah dilaksanakan latihan 

hanmars pada tanggal 28, 29, 30 Januari 2015 dengan peserta latihan 215 

personel terdiri dari perwira 72 orang, bintara 95 orang dan tamtama 48 orang. 

                                                             

6Perbincangan santai dengan beberapa personel Makoopsau II di dekat Shelter lapangan 

apel II Makoopsau II tanggal 28 Mei 2015. 
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Rute latihan hanmars ini adalah start dari Lapangan Apel II – Jl. Paccerakang – 

Jl. Pajayyang – Jl. Daeng Ramang – Komp. Industri Kima - Jl. Perintis 

Kemerdekaan – Lapangan Apel II (jarak tempuh ± 15 KM).   

e) Ziarah ke Taman Makam Pahlawan. Pelaksanaa upacara ziarah ke Taman 

Makam Pahlawan ini selalu include dengan kegiatan peringatan hari-hari besar 

Nasional, TNI/TNI AU/kesatuan. 

4. Pembinaan Mental Psikologi 

 Pembinaan Mental Psikologi adalah pembinaan mental prajurit TNI 

Angkatan Udara dalam rangka membentuk, memelihara, dan meningkatkan 

keseimbangan jiwa dalam hal hubungan waktu, tempat dan kondisi tertentu 

berdasarkan nilai-nilai agama, ideologi dan tradisi kejuangan sehingga terwujud 

kepribadian prajurit TNI Angkatan Udara yang stabil, percaya diri dan memiliki 

jiwa korsa.  

 Menurut Mayor Sus M. Khozin Pabandya Bintal Koopsau II diperoleh 

penjelasan sebagai berikut : 

Pembinaan mental psikologi bagi prajurit Makoopsau II merupakan suatu hal 
yang sangat penting untuk meningkatkan keseimbangan jiwa, namun 
kegiatan ini tidak banyak yang dapat dilakukan, karena Koopsau II tidak 
memiliki perwira psikologi yang diharapkan menjadi motor penggerak 
kegiatan dengan disiplin ilmu psikologinya, yang selama ini dilakukan hanya 
menjalankan fungsi-fungsi psikologi khususnya konseling pernikahan atau 
konseling rumah tangga saja. Hal ini tentu saja masih jauh dari harapan 
pelaksanaan kegiatan yang ideal.7  

Dari hasil penelusuran di lapangan, ada beberapa kegiatan yang 

dilaksanakan dalam rangka pembinaan psikologi ini antara lain: 

a) Pembacaan renungan harian bintal psikologi setiap hari rabu setelah 

pelaksanaan apel pagi. 

b) Konseling rumah tangga atau pemberian nasihat perkawinan. Bagi personel 

Koopsau II baik militer maupun PNS yang hendak melaksanakan nikah wajib 

                                                             

7Wawancara dengan Mayor Sus Drs. H. M. Khozin, M.A. Pabandya Bintal Koopsau II 

tanggal 28 Mei 2015. 
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menghadap pejabat bintal untuk mendapatkan konseling rumah tangga atau 

nasihat perkawinan untuk membekali calon mempelai tentang kehidupan rumah 

tangga. Selama tahun 2014 terdapat 29 personel yang mendapatkan konseling  

rumah tangga atau nasihat perkawinan oleh pejabat bintal maupun perwira rohani 

(paroh) Koopsau II sehubungan dengan pengajuan untuk melangsungkan 

pernikahan. 

6. Prosedur dan Tahap-tahap Pembinaan Mental. 

 Prosedur yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pembinaan mental 

adalah bahwa semua kegiatan pembinaan mental harus diketahui, diizinkan/atas 

perintah pimpinan, karena program pembinaan mental merupakan program yang 

terintegrasikan dalam program kegiatan satuan. Adapun tahap yang dilalui 

adalah:  

a) Tahap perencanaan. Pada tahap ini pejabat bintal dan seluruh stafnya 

terlebih dahulu mengestimasi pelaksanaan kegiatan dan menginventarisir seluruh 

kebutuhan baik personel maupun materil dalam pelaksanaanya nanti, sambil 

menunggu telegram dari komando atas tentang arahan untuk pelaksanaan 

kegiatan.  

b) Tahap Pengorganisasian. Pada tahap ini setelah mendapatkan arahan dari 

komando atas, selanjutnya membuat surat perintah penunjukan kepanitiaan, 

mulai dari mengkonsep, mengkoordinasikan dengan pejabat yang berwenang 

dalam hal ini asisten personel, mengoreksi dan mengajukan ke Panglima untuk 

pengesahan. Setelah disahkan lalu didistribusikan kepada personel yang terlibat 

kepanitiaan. Berlanjut dengan membuat rencana garis besar pelaksanaan kegiatan 

secara rinci dan detail, RGB yang dibuat tersebut diajukan ke Panglima untuk 

mendapatkan persetujuan, bila ada koreksi segera diperbaiki sesuai arahan. 

Setelah RGB di setujui Panglima, seluruh panitia mengadakan rapat koordinasi 

untuk mematangkan pelaksanaan kegiatan. Masing-masing penanggung jawab 

seksi dalam kepanitiaan tersebut membuat rencana kegiatan dan mengajukan 
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kebutuhan dana kepada ketua panitia yang disampaikan pada rapat lanjutan. 

Setelah kegiatan dan anggaran masing-masing tersebut dibahas dalam rapat dan 

disinkronkan, maka menghasilkan satu misi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, 

sambil masing-masing mempersiapkan segalanya pada pelaksanaanya, tahap 

demi tahap pekerjaan sudah jelas dan detail.  

c) Tahap Pelaksanaan. Pada tahap ini diharapkan semua berjalan sesuai 

rencana, adapun bila terjadi perkembangan dinamika di lapangan, segera 

dilaporkan ketua panitia, ketua panitia melaporkan kepada pimpinan untuk 

mengambil kebijakan / mutuskan.  

d) Tahap evaluasi. Pada tahap ini setelah seluruh rangkaian kegiatan 

dilaksanakan, diakhiri dengan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai 

bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, sambil mengevaluasi seluruh 

proses jalannya kegiatan.  

 Serka Nursalam memberikan keterangan sebagai berikut : 

Setiap pelaksanaan kegiatan bintal di Makoopsau II saya selalu 
diperintahkan untuk membantu pelaksanaannya mulai dari tahap persiapan, 
sampai dengan tahap akhir dari seluruh rangkaian kegiatan. Yang paling 
sering diperintahkan kepada saya oleh Pabandya Bintal adalah pembuatan 
konsep Surat Perintah Kepanitiaan, pembuatan RGB dan laporan 
pelaksanaan. Ini adalah pekerjaan rutin yang dibebankan saya sehingga saya 
tidak menemui kesulitan berarti dalam melaksanakannya karena saya sudah 
mempersiapkan diri dengan menyimpan file-file kegiatan yang dilaksanakan 
sebelumnya, tinggal merubah dan menyesuaikan dengan arahan pimpinan.8   

Ciri khas institusi TNI dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok 

masing-masing adalah adanya garis komando. Dengan garis komando ini, mulai 

dari tingkatan yang paling atas sampai dengan tataran yang paling bawah harus 

se iya dan se irama berada dalam satu garis lurus, sehingga dalam aplikasi 

pelaksanaan tugaspun  harus mengacu kepada petunjuk dan pedoman yang 

diberikan oleh atasan. Jadi tugas dalam bentuk apapun sesungguhnya harus 

berdasarkan pada perintah atasan.  

                                                             

8 Wawancara dengan Serka Nursalam Bintara Bintal Koopsau II tanggal 28 Mei 2015. 
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 Sebagai bentuk pengejawantahan dari prosedur dan tahap pembinaan 

mental TNI AU Makoopsau II maka setiap ada momen kegiatan pembinaan 

mental, mulai dari pusat sampai ke satuan-satuan terkecil pada masing-masing 

angkatan, mendapatkan arahan dari komando atas secara umum tentang teknis 

pelaksanaan pembinaan mental di masing masing satuan. Mula-mula Mabes TNI 

mengeluarkan surat telegram yang berupa instruksi kepada masing masing 

angkatan baik Darat, Laut maupun Udara, kemudian Mabes Angkatan menindak 

lanjuti dengan membuat telegram berdasarkan telegram dari Mabes TNI tersebut, 

dikirimkan kepada seluruh satuan setingkat Komando Utama (Kotama), 

kemudian seluruh Kotama menindak lanjuti dengan mengirimkan telegram ke 

seluruh jajaran untuk dilaksanakan. Kemudian seluruh jajaran termasuk juga di 

lingkungan Makoopsau II melaksanakan kegiatan melalui tahapan-tahapan 

tersebut di atas, yakni mulai dari mengestimasi perencanaan waktu perlaksanaan, 

membuat kepanitiaan, membuat RGB, melaksanakan kegiatan dan terakhir 

evaluasi pelaksanaan kegiatan serta melaporkan kepada komando atas. 

Contoh  dalam hal pelaksanaan puasa sampai dengan pelaksanaan shalat 

idul fitri, TNI selalu mengacu kepada ketetapan pemerintah tentang kapan 

jatuhnya tanggal 1 Ramadhan sebagai awal pelaksanaan puasa, setelah itu di 

sampaikan kepada seluruh jajaran dengan :  

a) Mabes TNI mengeluarkan telegram tentang arahan pelaksanaan ramadhan 

dan idul fitri sesuai ketetapan pemerintah. 

b) Mabes AU menindak lanjuti mengeluarkan telegram kepada seluruh Kotama, 

yang salah satunya adalah Koopsau II. 

c) Koopsau II selanjutnya menindak lanjuti dengan mengirimkan telegram ke 

Lanud-Lanud jajaran,  

d) Lanud-lanud jajaran melaksanakan kegiatan melalui tahapan-tahapan mulai 

dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan.    
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7. Metode dan Teknik Pembinaan Mental  

Hakekat pembinaan mental bagi seorang prajurit adalah merupakan suatu 

kesatuan yang meliputi cipta (pikiran), rasa (perasaan) dan karsa (kehendak). 

Pembinaan mental ini dilaksanakan secara berkesinambungan mulai dari proses 

pembentukan prajurit di lembaga pendidikan sampai dengan penempatan dimana 

prajurit tersebut ditugaskan. Mata rantai pembinaan mental ini tidak boleh 

terputus karena pembinaan yang dilakukan sebelumnya sangat menentukan 

keberhasilan pembinaan selanjutnya. Dalam pelaksanaan pembinaan mental di 

lingkungan TNI AU pada umumnya, dan Mako Koopsau II khususnya, metode 

yang digunakan adalah metode Santiaji, Santikarma dan Santiraksa. Seluruh 

kegiatan pembinaan mental baik yang menyangkut rohani, ideologi tradisi 

kejuangan dan psikologi menggunakan metode tersebut secara integratif. 

Pembinaan salah satunya berarti juga pembinaan yang lainnya.  

Berikut ini gambaran kerangka pembinaan Mental:                        
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Dalam setiap kegiatan pembinaan mental baik mental rohani, ideologi, 

tradisi kejuangan dan psikologi tersebut tidak dapat dipisahkan serta berjalan 

secara bersama-sama (integratif). Metode yang digunakan memiliki ciri khas 

tersendiri dengan menggunakan istilah khusus yang sering digunakan di 

lingkungan TNI yaitu :  

a) Metode Santiaji  

Adalah metode pembinaan mental yang sering digunakan TNI untuk 

mendapatkan kemantapan mental melalui pemberian pengarahan, penekanan, 

nasihat, pemahaman dari atasan kepada bawahan. Kegiatan ini bertujuan agar 

seluruh personel memiliki pemahaman yang memadai berkaitan dengan tugasnya 

sehingga mendapatkan ketenangan bagi para prajurit TNI AU dalam 

melaksanakan tugasnya serta memahami koridor yang telah ditetapkan. Dengan 

ketenangan yang dimiliki diharapkan seorang prajurit mampu memecahkan 

segala persoalan maupun masalah yang dihadapinya dengan penuh kesabaran dan 

keyakinan. Ini berarti pula bahwa ia dapat melaksanakan setiap tugas yang 

dibebankan kepadanya dengan sebaik-baiknya.  

Kapten Adm Ismail Kuba dalam sebuah wawancara dengan penulis 

mengungkapkan : 

Pengarahan, penekanan, nasihat maupun yang sejenisnya sangat sering  

diberikan oleh atasan kepada seluruh personel Makoopsau II ini, tujuannya 

adalah untuk saling mengingatkan, materi yang disampaikan dapat berupa 

masalah kedinasan maupun masalah-masalah lain yang menyangkut 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu saja hal ini sangat dibutuhkan 

oleh seluruh personel Makoopsau II agar dapat melaksanakan tugas sesuai 

dengan tupoksinya masing-masing, selain itu agar seluruh prajurit TNI AU 

mampu menempatkan diri di masyarakat sebagai sosok yang baik, yang 

menjunjung tinggi norma-norma kehidupan berbangsa dan bernegara dengan 

tetap berpegang pada jati dirinya sebagai insan TNI. Biasanya diakhir 

pengarahan tersebut dibuka kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan 

kepada si pemberi santiaji jika ada hal-hal yang mau dipertanyakan.9     

                                                             

9Wawancara dengan Kapten Adm Ismail Kuba, Kasubsi Pers Sibin Denma Koopsau II, 

tanggal 3 Juni 2015. 
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Pemberian santiaji ini sudah menjadi tradisi di lingkungan TNI 

dimanapun, dan dengan santiaji ini membuka kesempatan yang seluas-luasnya 

adanya feed back, dialog dan komunikasi antara yang memberi dan yang 

menerima Santiaji, sehingga dalam melaksanakan tugas, seorang prajurit benar-

benar faham dengan tugasnya masing-masing, mampu beramal secara ilmiyah 

dan berilmu yang amaliyah.  

Dari hasil penelusuran di lapangan, penulis menemukan beberapa kegiatan  

santiaji ini, dan memang salah satu cara yang digunakan didalam pelaksanaan 

santiaji ini adalah pengarahan oleh atasan, senior mengenai hal apa saja yang 

berkaitan dengan kehidupan prajurit agar tidak menjadi penghambat dalam 

melaksanakan tugas pokok Koopsau II.  

Contohnya pengarahan yang diberikan oleh Komandan Polisi Militer 

(Pom) Koopsau II Kolonel Pom Ridwan Djoko Leksono pada hari selasa tanggal 

23 September 2014 setelah apel pagi yang dihadiri sekitar 215 orang, tentang 

bagaimana seharusnya prajurit dalam mematuhi hukun lalu lintas, maka setiap 

pribadi yang memiliki kendaraan harus melengkapi kendaraannya dengan surat-

surat kendaraan seperti STNK dan BPKB, harus memiliki Sim, menggunakan 

helm standar bagi pengendara motor dan sebaginya, yang paling penting adalah 

seorang prajurit harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sebagaimana 

tertuang dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. 

Penekanan-penekanan tersebut di follow up dengan mengadakan sweeping atau 

razia yang dilakukan secara terprogram dan biasanya dilakukan dalam rangka 

menghadapi even-even tertentu seperti yang dilaksanakan tanggal 22 Oktober 

2014.10  

 Untuk mewadahi pemberian pengarahan atau santiaji ini maka pada setiap 

hari Rabu diadakan apel perseksi sebagai wahana untuk bertukar fikiran antara 

                                                             

10Hasil penelusuran dokumentasi koopsau II tanggal 1 Desember 2014 di Makoopsau II.  
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senior dan junior yang berada dalam satu seksi, tujuannya adalah saling memberi 

saran dan masukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada seksi tersebut.  

b) Metode Santikarma   

Metode Santikarma ialah Metode pembinaan mental untuk mendapatkan 

kemantapan mental melalui pengamalan ilmu dan pengetahuan. Titik berat dari 

santi karma ini adalah melalui pengalaman nyata dan tindakan atau perbuatan 

secara nyata, sehingga implementasi di dalam pelaksanaan Santikarma ini ialah 

melalui sikap atau tindakan ketauladanan, antara lain :  

(1) Berpola hidup sederhana  

 Di sini seorang atasan dapat memberikan contoh nyata tentang pola hidup 

sederhana bagi seluruh anggota atau bawahannya. Dengan demikian, setiap 

anggota satuan tidak mudah terpengaruh  dengan pola hidup konsumtif karena 

dapat meneladani perilaku atasan atau pimpinannya. Contohnya; Mengatur 

pengeluaran untuk kebutuhan-kebutuhan primer secara lebih efisien bilamana 

gaji tidak memungkinkan kebutuhan yang sifatnya tidak terlalu mendesak 

(sekunder). Suatu ketika Kepala Keuangan Koopsau II memberikan santiaji di 

depan seluruh personel Koopsau II sebagai berikut : 

 
Seluruh prajurit diharapkan dapat memahami dan membedakan antara 
kebutuhan dengan keinginan, sehingga berorientasi pada pemenuhan 
kebutuhan bukan memperturutkan keinginan sebagai manusia pada 
umumnya yang cenderung tiada batasnya.11  

(2) Sifat keikhlasan dan rela berkorban, berjuang dan berbakti dalam 

pelaksanaan tugas-tugas yang ditunjuk oleh seorang komandan.  

(3) Sikap dan tindakan hidup yang tahan menderita dalam menghadapi setiap 

tantangan dan permasalahan di dalam pelaksanaan tugas.  

c) Metode Santiraksa.   

                                                             

11Pengamatan lapangan, Pengarahan oleh Kepala Keuangan Koopsau II tanggal 8 

Desember 2014. 
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Metode santiraksa adalah metode pembinaan mental yang digunakan untuk 

menumbuhkan pengembangan empati, nurani dan intuisi. Perasaan empati, nurani 

dan intuisi tersebut juga merupakan faktor yang sangat penting bagi prajurit TNI 

karena dalam melaksanakan tugas, semuanya merupakan satu tim yang bergerak 

secara bersama sama dalam mencapai tujuan, saling bahu membahu dan saling 

mendukung, sehingga apabila ada salah satu anggota yang mengalami 

permasalahan baik itu berupa insiden, accident maka seluruhnya turut merasakan 

kesedihan, nuraninyapun  sangat peka. Demikian pula sebaliknya apabila meraih 

kesuksesan maka seluruhnya turut merasakan kebahagiaan. 

Metode santiraksa ini antara lain dilakukan dengan memberikan perhatian 

khusus terhadap hal-hal sebagai berikut  : 

(1) Memberikan support kepada anggota yang ditimpa kemalangan. Seluruh 

anggota memberikian dukungan dan mengkoordinasikan seluruh prosesi yang 

akan dilakukan baik secara kedinasan maupun secara agama. 

(2) Menjenguk dan memberikan dorongan semangat bagi anggota yang sedang 

mengalami sakit. 

(3) Melaksanakan doa bersama bagi mereka yang sedang mendapatkan 

kesusahan agar mendapatkan jalan keluar terbaik, ataupun melaksanakan 

selamatan dan doa bersama untuk kesuksesan baik sebelum dan sesudah 

melaksanakan kegiatan dalam event-event tertentu apalagi event yang besar.12   

Adapun teknik yang digunakan dalam pembinaan mental di Makoopsau II 

sangat berfariasi yang digunakan secara kombinasi sesuai dengan kondisi di 

lapangan. Adapun teknik-teknik yang dimaksud adalah sebagai berikut:  

(1) Persuasif  

Teknik persuasif ini digunakan untuk menumbuhkan kesadaran seluruh 

anggota prajurit, untuk ikut secara aktif dalam setiap usaha yang diselenggarakan 

oleh kesatuan, terutama dalam memberi teladan ataupun contoh yang baik.  

                                                             

12Diambil dari Dokumentasi Kegiatan Koopsau II tahun 2014.  
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(2) Stimulatif . 

 Teknik ini digunakan untuk menumbuhkan kegairahan dan kesungguhan 

dalam menjalankan agama dikalangan TNI AU beserta keluarganya dengan 

memberi rangsangan moral dan sarana peribadatan yang baik.  

(3) Sugesti  

Teknik ini digunakan untuk memberikan saran dan pendapat serta nasihat 

kepada para anggota TNI AU beserta keluarganya dalam rangka pembinaan yang 

baik dan berhasil.  

(4) Edukatif  

Teknik edukatif ini digunakan untuk seluruh warga TNI AU beserta 

keluarganya agar ikut serta secara aktif dalam setiap usaha di bidang pembinaan 

mental yang diselenggarakan baik di kesatuan maupun di pendidikan-pendidikan.  

(5) Instruktif  

Teknik ini digunakan dalam melaksanakan program-program pembinaan, 

pendidikan maupun ceramah-ceramah di lingkungan kesatuan maupun tugas.13  

B.  Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Mental Prajurit 

TNI AU Makoopsau II 

 Dalam setiap upaya yang mengarah pada pencapaian tujuan atau sebuah 

sasaran yang ingin dicapai, sangat membutuhkan komitmen dan usaha keras di 

dalam mewujudkannya. Setiap tahapan kegiatan yang dilakukan tentunya tidak 

selalu semuanya berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah direncanakan, 

terkadang harus menghadapi kendala yang harus dicarikan jalan keluarnya. Ada 

hal-hal yang sangat mendukung dan dapat mempermudah pencapaian sasaran dan 

ada pula hal-hal yang menghambat dalam pencapaian sasaran.  

 Demikian halnya dengan pelaksanaan pembinaan mental prajurit TNI AU 

Makoopsau II, ada hal-hal yang mendukung terlaksananya kegiatan pembinaan 

                                                             

13Dambil dari Dokumentasi Koopsau II, tanggal 15 Desember 2014.    
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mental dan mendorong percepatan pencapaian sasaran yang diinginkan namun 

terdapat pula hal-hal yang menghambat pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian 

sasaran.  

1. Faktor Pendukung 

 Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan Pembinaan 

Mental Prajurit TNI AU Makoopsau II Makassar dapat berasal dari internal 

maupun eksternal Makoopsau II. Adapun faktor-faktor tersebut dapat berupa 

sesuatu yang bersifat gagasan dalam pengertian konsep maupun dalam bentuk 

tindakan dan kebijakan pimpinan di antaranya : 

a) Dukungan  Dari Panglima Koopsau II    

Dari hasil riset yang  telah dilakukan membuktikan bahwa Makoopsau II 

dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik dan menekan pelanggaran-

pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh personel Makoopsau II, 

karena unsur pimpinan Makoopsau II sangat mendukung dan memberikan 

perhatian serta penekanan khusus agar pembinaan mental bagi prajurit lebih 

digiatkan dan diintensifkan lagi sesuai dengan instruksi dari komando atas, 

karena disadari bahwa hanya dengan kondisi mental prajurit yang baik, tangguh 

dan sehat akan melahirkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya, sehingga 

seluruh tugas yang diembankan di Koopsau II dapat berjalan tepat sasaran. 

“Pembinaan mental merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus terus 
dilakukan secara berkesinambungan dan tidak boleh berhenti untuk 
mewujudkan prajurit yang tetap berpegang teguh pada jati dirinya. Sifat 
yang melekat pada manusia salah satunya adalah lupa, oleh karena itu perlu 
adanya kegiatan yang dapat mengingatkan,dan kegiatan pembinaan mental 
adalah salah satu cara yang tepat untuk mengingatkan kepada seluruh 
anggota agar kembali kepada koridor yang seharusnya. Dalam hal ini 
Panglima Koopsau II sangat mendukung kegiatan pembinaan mental ini. 
selanjutnya kepada seluruh staf, masing-masing diperintahkan untuk 
melaksanakan pembinaan mental sesuai dengan porsi dan kapasitasnya  
berdasar pada pedoman dan petunjuk yang telah  dibuat oleh TNI AU.”14 

b) Sistem Komando yang Berlaku di Institusi Militer 

                                                             

14Wawancara dengan Kolonel Pnb Ir. Tri Bowo Budi S, M.M Asisten Personel. tanggal 

20 Desember 2014.  
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 Harus di akui bahwa sintem komando yang berlaku di institusi militer 

memiliki plus dan minus, semuanya tergantung kepada ketepatannya dalam 

memanfaatkan sistem komando tersebut. Apabila sistem ini disalah gunakan 

dapat berakibat fatal, akan tetapi sistem ini juga daapat membawa manfaat yang 

besar bila dipergunakan pada tempatnya.  

 Khusus dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan mental ini sistem 

komando sangat membawa manfaat yang besar dan mendukung terlaksananya 

kegiatan pembinaan mental dalam mencapai sasaran pembinaan.  

“Sistem komando adalah sistem yang mengedepankan hubungan antara 
atasan dengan bawahan, antara senior dengan junior, dimana kebijakan, 
perintah, penekanan yang dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi yang ada di 
kesatuan tersebut merupakan sesuatu yang mutlak harus dilaksanakan oleh 
seluruh anggota bawahannya, sehingga ketika Panglima menekankan agar 
pembinaan mental harus lebih digiatkan untuk menumbuhkan mental prajurit 
yang tangguh maka seluruh steak holder pejabat mulai dari asisten sampai 
dengan prajurit yang terendah pangkatnya harus seirama melaksanakan 
penekanan tersebut. Para asisten giat memberikan pengarahan baik melalui 
santiaji, santikarma dan santiraksa dengan mempertimbangkan fleksibilitas 
pelaksanaannya, seperti memberikan pengarahan setelah apel, melaksanakan 
cegah dini terhadap prajurit yang ada indikasi mengalami masasah dan 
cenderung melakukan penyimpangan dsb, sementara seksi atau bagian yang 
mengurusi pembinaan mental menindak lanjuti dengan aktif memberikan 
pembinaan rohani baik melalui peningkatan pelaksanaan ibadah oleh seluruh 
anggota saat jam kantor maupun dengan cara mendatangkan narasumber dari 
luar untuk memberikan pencerahan iman kepada seluruh personel 
Makoopsau II dan lain sebagainya.”15   

c) Iklim dan Budaya Organisasi yang kondusif    

Potret Koopsau II sebagai institusi yang bergerak di bidang pertahanan 

Negara yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik perlu ditunjang oleh 

iklim  dan budaya kerja yang kondusif. Penciptaan iklim dan budaya kerja satuan 

yang kondusif perlu dilakukan untuk merespons dinamika kehidupan berbangsa 

dan bernegara yang selalu berubah mengikuti kebijakan politik Negara. 

Jika sebuah lembaga pertahanan Negara tidak diikat oleh budaya 

organisasi serta kondisi lingkungan yang menyenangkan, maka lembaga itu tidak 

akan mengalami keharmonisan dan kelanggengan dalam kehidupan yang 

                                                             
15Wawancara dengan Mayor Sus Jhony Tarigan Paroh Hinda tanggal 10 Desember 2014.   
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bersangkutan. Penciptaan  dan pemeliharaan  iklim dan budaya yang kondusif 

ditandai  dengan  terciptanya lingkungan  kerja yang aman, nyaman, dan tertib, 

sehingga pelaksanaan tugas pokok dapat berlangsung secara efektif. Iklim dan 

budaya kerja yang  kondusif di Makoopsau II sangat penting agar seluruh 

personelnya merasa  senang dan bersikap positif terhadap institusinya.  

Kehidupan di Makoopsau II akan semakin menyenangkan kitika setiap 

personelnya saling menghargai satu sama lain, dan masing-masing bertanggung 

jawab dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan bekerja, antara satu 

dengan lainnya merasa saling memiliki dan bertanggung jawab untuk 

mewujudkan iklim kerja yang kondusif di kesatuannya. Kondisi seperti  itu dapat  

terjadi melalui penciptaan  norma dan  kebiasaan yang positif, hubungan  dan 

kerja sama yang harmonis  yang didasari oleh sikap  saling menghormati. Selain 

itu, iklim dan budaya kerja yang kondusif  mendorong setiap anggotanya untuk 

bertindak  dan melakukan  sesuatu  yang terbaik  yang mengarah  pada prestasi 

yang tinggi.  

Prestasi kerja yang meningkat menjadi harapan bagi TNI AU, hal ini 

dapat tercapai jika seluruh personel Makoopsau II mulai dari pimpinan dan 

seluruh stafnya sampai tingkat yang paling bawah memahami standar operasional 

prosedur Koopsau II yang harus dipedomani dalam setiap pelaksanaan tugas. 

Oleh karena itu  pencapaian prestasi kerja disamping ditandai dengan 

profesionalisme juga ditandai dengan terciptanya iklim dan budaya kerja di 

Makoopsau II yang baik.   

Persepsi sebagai kesatuan TNI AU yang memiliki iklim kerja yang kondusif 
diperlihatkan secara jelas dengan sarana dan prasarana yang bersifat fisik 
yang terawat dengan baik, penampilan Mako Koopsau II yang selalu bersih, 
rapi, nyaman dan aman, pekarangan  dan  lingkungan  perkantoran yang 
ditata sedemikian  rupa  sehingga memberi kesan  asri, teduh, dan nyaman, 
poster-poster informasi (poster berisi pesan-pesan dan slogan-slogan positif) 
dipajang di berbagai  tempat  stategis yang mudah  dilihat oleh siapapun, 
tata ruang perkantoran yang diatur sedemikian rupa agar lebih 
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menyenangkan sehingga tercipta suasana  kenyamanan dalam mengerjakan 
rutinitas tugas.16 

Terciptanya iklim kerja yang kondusif inilah mendorong antara satu 

dengan lainnya untuk saling membantu dalam menyelesaikan tugas masing- 

masing, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan mental, seluruh seksi 

yang terkait dengan kegiatan bintal tersebut baik yang berhubungan dengan 

kegiatannya, perlengkapannya, serta dukungan-dukungan yang lainnya saling 

bahu- membahu untuk mensukseskan kegiatan bintal yang direncanakan tersebut. 

d) Budaya senioritas yang berjalan dengan baik.  

 Di lingkungan militer terdapat budaya senioritas yang berkembang. 

Senioritas ini erat kaitannya denga kepangkatan prajurit, dimana pangkat yang 

paling bawah harus hormat kepada pangkat yang berada satu klik di atasnya, 

demikian seterusnya sampai kepada pangkat yang tertinggi. Konsekuensi dari 

strata kepangkatan tersebut adalah bahwa setiap prajurit yang berada di atasnya 

berkewajiban untuk memberikan pembinaan kepada prajurit yang memiliki 

kepangkatan di bawahnya. Secara umum golongan kepangkatan dalam militer 

tersebut sebagai berikut : 

(1) Perwira tinggi (Pati) mulai dari bintang satu sampai dengan bintang empat. 

(2) Perwira Menengah (Pamen) mulai dari Mayor sampai dengan Kolonel. 

(3) Perwira Pertama (Pama) mulai dari Letnan Dua sampai dengan Kapten. 

(4) Bintara (Ba) mulai dari Sersan Dua sampai dengan Bintara Tinggi yaitu 

Pembantu Letnan Satu (Peltu) 

(5) Tamtama (Ta) mulai dari Prajurit Dua sampai dengan Kopral Kepala 

(Kopka). 

 Apabila ada kesalahan atau trouble yang dilakukan oleh anggota sesuai 

dengan golongan kepangkatan tersebut cara memberikan punishment nya juga 

berbeda-beda. Seorang perwira apabila diberikan teguran secara lisan oleh 

                                                             

16Wawancara dengan Mayor Sus M. Khozin, Pabandya Bintal Koopsau II  pada tanggal, 

16 Desember 2014.  
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atasannya sama dengan tamparan berat yang diberikan kepada golongan 

Tamtama dan Bintara. Oleh karena itu seorang perwira sangat menjaga sikapnya 

agar tidak mendapatkan teguran termasuk dalam hal memberikan pembinaan 

mental kepada juniornya. 

 Sistem ini sangat mendukung dalam pelaksanaan pembinaan mental 

karena setiap tugas dan tanggung jawab pembinaan yang di tugaskan oleh 

seniornya kepada juniornya, secara berjenjang akan dilaksanakan dan 

disampaikan ke bawah, sehingga cara pembinaan seperti ini dapat dilakukan, 

dengan cara memanfaatkan senioritas tanpa harus menyampaikan pesan satu 

persatu kepada orang perorang, tinggal mengawasi dan memantau pelaksanaan 

pembinaan kepada siapa tugas pembinaan diberikan.   

2 Faktor Penghambat 

 Adapun faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan pembinaan 

mental di antaranya sebagai berikut :  

a) Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang semakin 

canggih, turut mempengaruhi pola fikir dan tingkah laku prajurit kearah yang 

negative, seperti pergaulan bebas, menurunnya penghayatan dan penagamalan 

terhadap ajaran Islam, dan lain-lain, sehingga mau tidak mau Koopsau II harus 

lebih memperketat pengawasan terhadap anggotanya dalam hal kedisiplinan 

dengan memberlakukan prosedur perizinan untuk keluar masuk kesatrian pada 

saat jam dinas serta lebih mengefektifkan bimbingan dan konseling.  

b) Personel yang mengawaki struktur organisasi pembinaan mental masih 

terbatas. Sesuai hasil penelusuran di lapangan diperoleh data bahwa di jajaran 

Pabandya bintal seharusnya di isi 9 personel sesuai dengan formasi dalam wadah 

organisasi yang sudah ditentukan, namun baru terisi 4 personel, berarti masih 

kurang 5 personel. Sementara di Denma Koopsau II bagian urusan bintal 

kekurangan 1 personel dari 2 formasi yang di tentukan, dan untuk rohaniawan 

yang seharusnya 4 rohaniawan tetapi hanya terisi 1, kekurangan 3 rohaniawan.  
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 Dari kenyataan tersebut tentu saja menjadi kendala dalam proses 

pelaksanaan kegiatan pembinaan mental. Bidang pekerjaan yang seharusnya 

dikerjakan oleh masing-masing personel sesuai dengan spesifikasi tugas masing-

masing, harus dikerjakan oleh personel seadanya dengan beban tugas rangkap. 

Meskipun demikian mau tidak mau pekerjaan yang seharusnya tidak begitu berat 

menjadi bertambah berat, tetap harus dikerjakan demi terlaksananya kegiatan 

pembinaan mental khususnya dan tugas-tugas pertahanan yang telah di 

canangkan sebelumnya.   

c) Pembinaan mental belum menjadi prioritas utama. Oleh karena tugas pokok 

TNI AU adalah menyangkut pertahanan Negara maka kegiatan-kegiatan yang 

mengarah kepada pertahanan Negara seperti operasi dan latihan menjadi prioritas 

utrama, sementara tugas pembinaan mental adalah tugas pendukung untuk 

mewujudkan ketahanan dari sisi mental personel agar dapat melaksanakan tugas 

pertahanan tanpa adanya penyimpangan. 

 Hal ini harus diakui bahwa tatkala ada rencana kegiatan bintal yang 

bertepatan waktunya dengan rencana kegiatan operasi dan latihan maka kegiatan 

bintal harus lebih fleksibel pengaturan waktunya yaitu di pending 

pelaksanaannya setelah kegiatan operasi dan latihan tersebut selesai. Namun 

demikian tidak berarti pembinaan mental tersebut tidak penting, tetapi hanya 

lebih fleksibel saja dalam hal pelaksanaannya. Berbeda dengan di lembaga 

pendidikan, tentunya pembinaan mental ini menjadi prioritas utama karena 

keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari sejauh mana peserta didiknya 

mampu menyerap pelajaran, tetapi juga diukur dari karakter yang terbentuk 

setelah proses pembelajaran tersebut berlangsung, hal ini sesuai dengan yang 

diamanatkan dalam kurikulum tahun 2013.  
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C. Hasil Pembinaan Mental Dalam Kehidupan Beragama Prajurit TNI AU 

Makoopsau II Makassar 

 Pola pembinaan mental yang di jalankan di Makoopsau II dengan segala 

cirikhas dan aturan main yang telah digariskan di lingkungan TNI, harus di akui 

telah membawa hasil yang cukup baik bagi terciptanya kondisi mental prajurit 

TNI AU sesuai dengan jati diri insan prajurit sebagaimana tertuang dalam Sapta 

Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Meskipun harus diakui masih 

banyak hal yang harus dilakukan pembenahan-pembenahan dan penyempurnaan 

untuk pencapaian hasil yang lebih baik lagi. 

 Di antara hasil yang dapat dirasakan langsung terhadap perubahan sikap 

mental tersebut antara lain: 

1. Kesadaran dalam menjalankan perintah agama yang tetap terjaga. 

Domain tugas TNI Angkatan Udara di Makoopsau II sebagai alat 

pertahanan Negara dalam rangka menjaga kedaulatan Negara menjadi tugas 

utama yang harus dikedepankan. Filosofi dari tugas pertahanan tersebut adalah 

segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat berjalan dengan baik 

apabila bangsa Indonesia ini dapat mengatasi ancaman, gangguan hambatan dan 

tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Semua itu dapat 

terwujud apabila seluruh komponen bangsa termasuk insan TNI AU Makoopsau 

II selalu menjaga ketaatannya kepada sang Khalik.  

Kesadaran bahwa kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendiri 

bangsa ini diperoleh atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, bahkan semangat 

perjuangan yang berkobar kala itu ialah semangat juang di atas panji kalimat 

“Laa ilaaha illallah” atau kalimat “Allahu Akbar” adalah spirit yang harus 

senantiasa dijaga yang harus dibuktikan dengan ketaatan menjalankan perintah 

agama. 

Oleh karena itu perjuangan TNI AU dalam mengisi kemerdekaan saat ini 

juga tidak mengabaikan sisi kerohanian sebagai insan TNI.  Wujud perhatian 
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tersebut dilakukan dengan memanfaatkan dan memaksimalkan momen-momen 

tertentu  seperti momen pelaksanaan ibadah wajib, peringatan hari besar agama, 

nasihat pernikahan, bimbingan dan konseling rumah tangga, pengajian-pengajian 

dan sebagainya sebagai wadah pembinaan mental rohani, yang ternyata cukup 

membekas di hati para Prajurit TNI AU Makoopsau II sehingga terhindar dari 

kekosongan spiritual. 

“Perintah Panglima yang mengharuskan seluruh anggota yang beragama 

muslim untuk melaksanakan shalat berjama’ah di Mushallah Ababiil sebelum 

melaksanakan makan siang yang didukung oleh Panglima, awalnya saya 

merasa berat dan ada perasaan terpaksa melaksanakannya karena saya belum 

terbiasa dengan itu, tetapi seiring dengan berjalannya waktu ternyata 

semakin hari saya semakin dapat merasakan keindahan shalat dzuhur 

berjama’ah tersebut sehingga saya baru tersadar bahwa ketaatan dalam 

menjalankan perintah agama kalau benar-benar dilakukan dengan ikhlas 

membawa ketentraman jiwa seperti yang saya rasakan sekarang, oleh 

karenanya Alhamdulillah kebiasaan ini masih tetap saya jaga sampai 

sekarang dan saya berterima kasih kepada Panglima dan atasan yang 

mengeluarkan kebijakan tersebut.17  

2 Disiplin yang tetap terjaga.  

 Komitmen kedisiplinan yang ditunjukkan oleh Prajurit TNI AU 

Makoopsau II tidak terlepas dari pola pembinaan mental yang diterapkan. Slogan 

kedisiplinan adalah nafasku terpatri disetiap hati sanubari insan TNI. Sementara  

dalam melaksanakan tugas sehari hari juga dikemas sedemikian rupa agar tidak 

mengabaikan kedisiplinan. Apel pagi serta pengecekan kekuatan personel 

sebelum menjalankan tugas dan apel siang sebagai pengecekan personel sebelum 

selesai mengerjakan tugas adalah suatu hal yang sangat ditekankan, serta 

kegiatan harian yang telah terjadwal sedemikian rupa oleh Denma Koopsau II 

melalui Kasiops Denma sangat membawa hasil terhadap disiplin yang 

ditunjukkan. Disamping itu pemberian punishman terhadap prajurit yang tidak 

disiplin cukup memberikan efek jera bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan 

tindakan indisipliner.  

                                                             

17Wawancara dengan Pratu Damar, aggota Sekretariat tanggal 26 Maret 2015.  
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“Dari 344 anggota Makaoopsau II ini saya merasakan mereka masih 

memegang teguh disiplin. Selama saya menjabat sebagai Kasi Operasional 

Denma yang mengatur kegiatan markas termasuk pengecekan kekuatan apel 

pagi dan apel siang, kehadirannya dapat dipertanggung jawabkan. Ketika 

saya mengatur kegiatan korve maupun kegiatan latihan longmars, speedmars, 

menembak dan sebagainya, secara umum mereka menunjukkan ketaantan, 

kedisiplinan dalam menerima delegasi tugas dari saya selaku yang diberi 

tugas untuk mengatur kegiatan markas setiap hari.”18  

3. Akhlak yang baik. 

 Akhlak yang baik juga ditunjukkan oleh Prajurit TNI AU Makoopsau II 

meskipun masih ada segelintir oknum yang masih menunjukkan akhlak yang 

kurang terpuji. Pembinaan mental dalam rangka pembentukan akhlah terpuji bagi 

prajurit TNI AU Makoopsau II baik dalam hubungannya sebagai individu, 

sebagai anggota Makoopsau II dan sebagai warga masyatakat, telah dituangkan 

dalam Sapta Marga, Delapan Wajib TNI dan Sumpah prajurit. Nilai nilai akhlak 

yang terdapat di sinilah yang diterapkan mulai dari bagaimana sikap seorang 

bawahan terhadap atasan dan sebaliknya atasan kepada bawahan, dimana 

bawahan harus respek dan hormat kepada atasan sementara atasan harus 

membimbing dan mengarahkan bawahan, bagaimana seorang prajurit bersikap 

kepada masyarakat, dimana ia tidak boleh merugikan rakyat, menakuti dan 

menyakiti hati rakyat, menjadi contoh yang baik dalam sikap dan 

kesederhanaannya, dan sebagainya, semua itu selalu ditekankan dalam setiap 

santiaji, santikarma dan santiraksa yang diberikan atasan kepada bawahan pada 

setiap momen-momen tertentu secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan 

pada saat waktu yang tepat.  

 Disamping itu pemberian pemahaman terhadap konsekuensi bagi prajurit 

yang melanggar norma akhlak dengan pemberian sanksi berat juga turut 

mendorong prajurit untuk menjaga etika moral dan akhlaknya sebagai prajurit. 

                                                             

18Wawancara dengan Mayor Kal Lazwardi Kasiops Denma Koopsau II tanggal 26 Maret 

2015. 
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 Dalam pembinaan mental tradisi kejuangan yang dilakukan dengan 

memanfaatkan momen-momen peringatan hari-hari besar nasional dan satuan, 

dimana upacara peringatan selalu dilakukan, ini sesungguhnya adalah upaya 

pembinaan untuk menumbuhkan rasa hormat dan penghargaan kepada para 

pejuang pendahulu kita, karena diyakini bahwa bangsa yang beradab adalah 

bangsa yang menghargai para pahlawan pendiri bangsanya. Nilai-nilai ini sangat 

relevan dengan ajaran Islam agar setiap insan harus senantiasa bersyukur kepada 

Allah dan membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan yang lebih dari yang 

diberikan kepadanya. 

Di kompleks perumahan Koopsau II daya ini saya sudah tinggal cukup lama, 

saya merasa nyaman di sini karena umumnya warga kompleks ini sangat 

menjaga keharmonisan, saling menghargai dan tidak ketinggalan juga saling 

tolong menolong apabila ada yang membutuhkan bantuan.19  

4. Sikap Berani  Bertanggung Jawab. 

 Sikap berani bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat disebut 

juga dengan gentlemen. Salah satu sikap yang selalu ditanamkan kepada insan 

prajurit TNI AU adalah sikap berani mempertanggung jawabkan perbuatannya, 

berani mengakui kesalahan dan mempertanggung jawabkannya apabila 

melakukan kesalahan.  

 Sikap tanggung jawab ini juga ditunjukkan ketika seorang bawahan 

diberikan tugas pekerjaan oleh atasan, maka ia mengerjakannya dengan penuh 

kesungguhan dan keikhlasan dan tidak lupa melaporkan atas pelaksanaan 

pekerjaan yang dilaksanakan kepada atasan pemberi tugas tersebut. Jika 

mengalami kendala dalam pelaksanaannya iapun menyampaikannya kepada 

atasan untuk dicarikan solusi pemecahannya.  

 Budaya ini berjalan tidak terlepas dari sistem komando sebagai ciri khas 

sistem yang dijalankan di lingkungan militer, penanaman terhadap sistem ini 

                                                             

19Wawancara dengan Hasanuddin Pns Koopsau II tanggal 27 Maret 2015.  
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dilakukan sejak awal rekruitmen menjadi anggota TNI dalam pendidikan dasar 

pembentukan TNI sampai dengan akhir ia menjadi anggota TNI, sehingga 

mendarah daging bagi prajurit. Pembangkangan terhadap perintah atasan berarti 

dia melakukan tindakan insubordinasi yang berkonsekuensi terhadap pemberian 

hukuman disiplin keprajuritan.  

5. Kerukunan yang terjaga. 

 Nilai-nilai kerukunan hidup kepada sesama anak bangsa tidak hanya 

kepada sesama insan TNI selalu ditanamkan, karena salah satu jati diri TNI 

adalah sebagai tentara rakyat, ini berarti tentara yang berasal dari rakyat, oleh 

dan untuk rakyat, sehingga seluruh kegiatannya harus bermuara untuk 

kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu TNI dan seluruh rakyat Indonesia 

dimanapun berada harus  senantiasa menjaga kerukunan dan bersama-sama 

berusaha mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman damai sentosa. Sikap 

arogansi adalah sikap yang sama sekal tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh 

prajurit TNI, sehingga dimanapun seorang prajurit tinggal bersama dengan 

masyarakat, ia selalu bersinergi untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.  

“Saya tinggal di komplek perumahan Haji Banca Batangase Maros, saya 

berbaur dengan masyarakat luas dengan berbagai latar belakang, tidak hanya 

TNI AU saja, tapi alhamdulillah saya dapat bersosialisasi dengan baik 

dengan masyarakat setempat, hidup bermasyatakat dengan rukun karena 

sampai sekarang sy belum pernah mengalami konflik yang cukup berarti 

dengan tetangga-tetangga saya, bahkan saya selalu dilibatkan dalam 

kegiatan sosial kemasyarakatan terutama apabila ada even-even peringatan 

hari besar seperti hut kemerdekaan RI dan lain lain. Ini mungkin karena saya 

dapat menempatkan diri dengan baik dengan kesadaran  bahwa saya sebagai 

TNI harus selalu berbuat baik kepada masyarakat.”20  

 Dari pemaparan hasil penelitian lapangan tentang pembinaan mental di 

atas dapat ditelaah bahwa pembinaan mental yang dilaksanakan di institusi TNI 

AU khususnya di Makoopsau II, jika ditinjau dari segi pendidikan Islam sangat 

                                                             

20Waawancara dengan Mayor Adm Djamaluddin Mide Kepala Sekretariat Koopsau II 

tanggal 1 April 2015.  
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banyak kegiatan yang diterapkan, mencerminkan nilai-nilai pendidikan Islam, 

meskipun dengan penggunaan istilah khusus yang digunakan sendiri di 

lingkungan militer, maupun metode dan teknik yang dirumuskan dengan karakter 

kemiliterannya. Di antaranya yang penulis paparkan sebagai berikut : 

1. Istilah pembinaan mental fungsi komando yang diartiakan bahwa setiap 

Panglima/Komandan/pimpinan sesuai lingkup tugas atau tanggung jawab serta 

tingkat komandonya, berkewajiban dan bertanggung jawab atas pembinaan 

mental di kesatuannya. ini berarti bahwa sebagai Panglima/Pimpinan di Koopsau 

II maka sesuai lingkup tugas dan tingkat komandonya, melekat di pundaknya 

tanggung jawab yang tidak bisa dielakkan atas pembinaan mental bagi anggota 

yang dipimpin di kesatuannya. Dalam pelaksanaannya ia bertanggung jawab 

kepada komando atasnya dalam hal ini kepada Kasau, bahkan tidak hanya itu saja 

di dalam diri seorang pimpinan juga ditanamkan bahwa kepemimpinan yang 

diembannya kelak akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah Swt. Hal ini 

sangat sejalan dengan konsep Islam yang dinyatakan dalam hadis yang 

diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berikut : 

ُكْم َراعٍ َوُكلُّكُ 
ُ َعلَْيِه َوَسلهَم قَاَل أَََل ُكلُّ ِ َصلهى َّللاه ِ ْبِن ُعَمَر أَنه َرُسوَل َّللاه ْم َعْن َعْبِد َّللاه

ِذي َعلَى النهاِس َراعٍ َعلَْيهِ 
ْم َوهَُو َمْسئُوٌل َعْنُهْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعيهتِِه فَاْْلَِميُر اله

ُ َراِعيَةٌ َعلَى بَْيِت بَْعِلَها  ُجُل َراعٍ َعلَى أَْهِل بَْيتِِه َوهَُو َمْسئُوٌل َعْنُهْم َواْلَمْرأَة َوالره

 َعْنُهْم َواْلعَْبدُ َراعٍ َعلَى َماِل َسي ِِدِه َوهَُو َمْسئُوٌل َعْنهُ فَُكلُُّكمْ 
 َراعٍ َوَولَِدِه َوِهَي َمْسئُولَةٌ

 )رواه البخارى ومسلم(    َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعيهتِهِ 

Terjemahannya: 

Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda : setiap 
orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas 
kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggung 
jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya 
perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah 
tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan 
seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang 
milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu 
sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungan jawab) darihal 
hal yang dipimpinnya. (H.R. Bukhari dan Muslim) 
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 Dalam konteks ini maka seorang Pangkoopsau II sebagai Panglima atau 

pucuk pimpinan di institusi tersebut secara moril harus menyadari bahwa ia 

dibebani segudang tanggung jawab bagi pembinaan mental bawahan yang 

dipimpinnya dan ia tidak hanya mempertanggung jawabkan kepada atasannya 

saja tetapi juga kelak di hadapan Allah Swt. akan dimintai pertanggung jawaban 

atas kepemimpinannya. Jangankan seorang Panglima, masing-masing pribadi 

adalah pemimpin sesuai lingkupnya masing-masing dan kelak akan dimintai 

pertanggung jawaban kepemimpinannya di hadapan Allah Swt. 

2. Beberapa metode yang digunakan dalam pembinaan mental prajurit TNI 

Angkatan Udara adalah Santiaji, Santikarma dan Santiraksa.  

 Metode santiaji dimaknai sebagai pemberian pengarahan, pemahaman, 

penekanan dan nasihat yang diberikan oleh pimpinan atau atasan kepada 

bawahan guna memperoleh kemantapan mental. Kemantapan mental ini salah 

satu ukurannya adalah ketika seorang prajurit telah mampu berpegang teguh 

kepada nilai kebenaran dalam menjalankan tugasnya. Metode ini jika dikaitkan 

dengan pendidikan Islam sangat relevan dengan metode nasihat dalam 

pendidikan Islam. Pemberian nasihat adalah salah satu metode yang dicontohkan 

dalam Islam dimana masing-masing kita saling mengingatkan untuk taat kepada 

kebenaran, sebagaimana yang di isyaratkan dalam surat Al-ashr ayat 3:  

                          

Terjemahannya: 

 Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 

menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya 

menetapi kesabaran. (Q.S. Al-Ashr : 3)  

 Dalam ayat yang lain Q.S. Ali Imran : 104 Allah Swt. berfirman : 
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Terjemahannya: 

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, 
merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali Imran : 104) 

 Prinsip nasihat inilah yang ternyata dalam pembinaan mental digunakan, 

yaitu pemberian nasihat yang baik dan mencegah kemungkaran terutama dari 

atasan kepada bawahan, antara senior junior bahkan antara teman sejawat. 

Diyakini pula bahwa metode ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

pembinaan mental bagi prajurit TNI AU Makoopsau II. 

 Metode santikarma dimaknai sebagai metode pengamalan ilmu  

pengetahuan, melalui pengalaman nyata dan tindakan/perbuatan secara nyata, 

implementasinya ialah sikap atau tindakan ketauladanan. Melaui sikap 

keteladanan inilah diyakini sasaran pembinaan mental TNI AU Makoopsau II 

terwujud.  

 Dalam pandangan Islam metode keteladanan ini menjadi kunci dan sangat 

dijunjung tinggi demi mencapai keberhasilan dalam setiap perjuangan, sebab 

tidak dibenarkan bahkan sangat dibenci di sisi Allah Swt. bagi siapa saja orang 

Islam yang hanya pintar menyampaikan kebaikan tetapi dia sendiri enggan 

melaksanakan kebaikan tersebut. Sebagai mana Firman Allah Q.S. Ash-Shaf :    

2-3:  

                          

      

Terjemahannya:  

Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang 
tidak kamu kerjakan?  Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu 
mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. (Q.S. Ash-Shaf : 2-3) 

Sejarah telah mencatat bahwa keberhasilan perjuangan Rasulullah dalam 

menyebarkan ajaran tauhid di muka bumi ini oleh karena beliau mampu menjadi 
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suri tauladan yang baik, tidak hanya sebatas mengajarkan kebaikan secara teoritis 

saja, tetapi beliau menjadi pelopor dengan mencontohkan sendiri dalam 

kehidupan sehari-harinya. Keteladanan yang beliau tunjukkan sangat 

mengesankan bagi kalangan umat manusia sehingga tanpa ada unsur paksaan 

banyak kaum yang bersyahadat mengikuti ajaran yang dibawanya.  

 Metode santiraksa dimaknai sebagai cara untuk menumbuhkan empati, 

nurani dan intuisi. Melalui metode ini diharapkan seorang prajurit memiliki 

kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya terutama antar sesama prajurit, 

sehingga timbul rasa kebersamaan, saling bahu membahu, apabila salah seorang 

mengalami kesusahan maka yang lainnya turut berempati dan sebaliknya apabila 

ada yang meraih kesuksesan seluruhnya turut merasakan kegembiraan.  

 Dalam Islam tentu saja hal ini merupakan suatu yang sangat dianjurkan, 

karena antara muslim yang satu dengan lainnya diikat tali persaudaraan dan 

kewajiban untuk saling tolong-menolong, bahkan kepedulian untuk mencintai 

dan membantu orang lain tersebut menjadi tolak ukur kualitas keimanan 

seseorang, sehingga untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, harus 

direfleksikan terlebih dahulu kepada dirinya sendiri. Sebagaimana Sabda 

Rasulullah Saw  yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim berikut:  

ِ َصلهى هللاُ َعلَْيِه َوَسلهَم قَاَل : َلَ  يُْؤِمُن أََحدُُكْم َحتهى يُِحبه ْلَِخْيِه َما يُِحبُّ  َعِن النهبِي 

 ِلنَْفِسِه 

 (رواه البخاري ومسلم)

Terjemahannya: 

Dari Rasulullah shallallahùalaihi wa sallam, beliau bersabda, “Tidak beriman 
salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa 
yang dia cintai untuk dirinya sendiri. (H.R. Bukhari dan Muslim) 
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BAB V 

P E N U T U P 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis hasil penelitian yang dikemukakan pada 

bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan pokok sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pembinaan mental Prajurit TNI Angkatan Udara Makoopsau 

II dijalankan sesuai dengan prosedur dan ketentuan baku yang berlaku di 

Llingkungan TNI pada umumnya, TNI AU dan Makoopsau II pada khususnya. 

Seluruh kegiatan yang  berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok yaitu tugas 

pertahanan menjaga kedaulatan NKRI baik udara, darat maupun laut, harus tetap 

mengacu kepada petunjuk yang telah disusun sesuai dengan tingkatannya yaitu 

mulai dari Buku petunjuk Induk TNI AU, Buku Petunjuk lapangan, Buku 

Petunjuk Teknis, Protap, sampai kepada Check List kegiatan. Demikian juga 

pembinaan mental yang dilaksanakan harus mengacu kepada aturan main yang 

telah digariskan tersebut. Inilah merupakan ciri khusus yang dimiliki TNI, seluruh 

kegiatan diatur sedemikian rupa secara baku untuk mewujudkan keseragaman 

kegiatan di satuan –satuan TNI di seluruh Nusantara. Kurikulumnya 

sesungguhnya sangat sederhana dengan memanfaatkan even-enen keagamaan 

sebagai sarana pembinaan mental seperti perayaan hari-hari besar keagamaan, 

perayaan-perayaan nasional atau TNI, ziarah, anjangsana,  serta berbagai kegiatan 

pembinanan yang bersifat sangat fleksibel, dinamis dan situasional seperti 

ceramah-ceramah agama maupun umum, pembinaan keagamaan dengan berbagai 

bentuknya. Pembinaan mental yang dilaksanakan diyakini bahwa dengan menitik 

beratkan kepada kualitas daripada kuantitas yang diselaraskan dengan sistem yang 
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berkembang di lingkungan TNI, akan membawa hasil yang sangat baik. Di 

Makoopsau II kegiatan pembinaan mental ini dapat dilaksanakan dengan cukup 

baik meskipun masih terdapat kekurangan yang perlu mendapatkan pembenahan. 

 2. Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan mental terdapat faktor pendukung 

dan faktor penghambat yang sangat mempengaruhi, diataranya :  

a. Faktor pendukung, antara lain: 

1) Dukungan dari Panglima Koopsau II dan unsur pimpinan Makoopsau II. 

2) Sistem komando yang berlaku di Institusi Militer. 

3) Iklim dan budaya organisasi yang kondusif. 

4) Budaya senioritas yang berjalan dengan baik. 

b. Faktor penghambat, antara lain : 

1) Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang semakin 

canggih, mempengaruhi pola fikir dan tingkah laku prajurit kearah yang negative, 

seperti pergaulan bebas, menurunnya penghayatan dan penagamalan terhadap 

ajaran Islam. 

2) Jumlah personel yang mengawaki struktur organisasi pembinaan mental 

masih belum sesuai dengan jumlah yang seharusnya. 

3) Pembinaan mental belum menjadi prioritas utama, meskipun sesungguhnya 

Panglima dan unsur pimpinan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya 

pembinaan mental, namun tetap saja yang menjadi prioritas utama adalah yang 

menyangkut tugas pertahanan, sementara tugas bintal diarahkan untuk lebih 

fleksibel dari segi pelaksanaannya. 

3.` Hasil pembinaan mental dalam kehidupan beragama Prajurit TNI AU yang 

dapat dirasakan langsung terhadap perubahan sikap mental yaitu: 
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 a. Kesadaran dalam menjalankan perintah agama cukup baik dan tetap 

terjaga. 

 b. Disiplin yang tetap dipegang teguh. 

 c. Akhlak yang baik yang ditunjukkan oleh Prajurit TNI AU Makoopsau II. 

 d. Tumbuhnya sikap berani bertanggung jawab. 

 e. Kerukunan hidup yang terjaga. 

B.  Rekomendasi dan Saran  

 Dengan tetap mengacu pada hasil penelitian sebagaimana telah 

dikemukakan pada baba-bab terdahulu, selanjutnya dikemukakan beberapa 

rekomendasi dan saran. 

 1. Rekomendasi. 

a) Pelaksanaan pembinaan mental yang dijalankan di lingkungan TNI dengan 

ciri khas yang dimiliki dengan berbagai pola pembinaan yang dilaksasnakan 

merupakan suatu pola yang dapat di adopsi oleh dinas/instansi diluar TNI karena 

disatu sisi memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan upaya pembinaan 

mental. Segi positifnya dapat dipadukan dengan sistem atau pola –pola pembinaan 

mental yang dilakukan oleh dinas/instansi selain militer, karena jika terjadinya 

keterpaduan sistem tersebut akan membawa dampak pembinaan mental yang 

berhasil guna, dinamis dan fleksibel.   

b) Faktor pimpinan menjadi faktor kunci dalam setiap pencapaian tujuan 

termasuk tujuan pembinaan mental, di samping faktor-faktor lainnya. Oleh karena 

itu seorang pimpinan dalam suatu dinas/institusi harus menyadari hal tersebut dan 

tidak ada alasan untuk tidak memberikan dukungan terhadap kegiatan pembinaan 

mental, karena diyakini unsur mental ini sangat mempengaruhi terhadap 

keberhasilan pelaksanaan tugas satuan. 
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c) Dalam setiap upaya menuju ke arah yang baik termasuk kegiatan pembinaan 

mental pada akhirnya akan mencapai dua kemungkinan pencapaian yaitu 

pencapaian hasil yang baik atau kurang baik (gagal). Apabila pencapaiannya baik 

maka jangan cepat puas dengan hasil yang sampai disitu saja, tetapi tetap harus 

berinovasi untuk mencapaian yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Apa 

bila dirasa pencapaiannya kurang baik (gagal) jangan menyerah dan putus asa, 

akan tetapi harus tetap berusaha melakukan perbaikan-perbaikan. Pengalaman 

kegagalan sebelumnya harus menjadi acuan agar tidak terjadi kegagalan kembali 

dimasa mendatang. 

 2. Saran 

a) Agar pembinaan mental prajutit yang di jalankan di Makoopsau II lebih 

efektif maka penulis menyarankan agar TNI AU lebih mewadahi program 

pembinaan mental ini dengan merubah struktur jabatan pembinaan mental yang 

ada yakni meningkatkan greet jabatan pembinaan mental dari Pabandya Bintal 

yang di jabat oleh seorang Letnan Kolonel yang berada di bawah struktur jabatan 

Asisten Personel, menjadi Kepala Bintal Koopsau II yang dijabat oleh seorang 

Kolonel dan struktur jabatannya berada di bawah Pangkoopsau II langsung 

sebagai staf khusus bidang pembinaan mental. 

b) Institusi bintal hendaknya lebih mengintensifkan koordinasi dengan instansi-

instansi luar khususnya yang ada kaitannya dengan kegiatan pembinaan mental, 

seperti dinas/kementrian agama setempat dalam kaitannya dengan program 

pembinaan rohani prajurit, lembaga-lembaga pendidikan setempat, satuan 

samping (TNI AD, TNI AL dan POLRI). Dengan koordinasi tersebut 

memungkinkan untuk melakukan studi komparatif mengenai kebintalan, dan 

memperoleh informasi yang up to date setiap perkembangan lingkungan strategis.  
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