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ABSTRAK 

Nadirah,105011701616, 2020. Efektivitas Kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul 
Wathan Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik Di MTs Pondok 
Pesantren Puteri Ummul Mukminin Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan, 
dibimbing oleh Bapak Abd. Rahman Getteng dan Bapak Darwis Muhdina,  
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Kegiatan 
ekstrakurikuler Hizbul Wathan di MTs Pondok Pesantren Puteri Ummul 
Mukminin Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan, (2) Karakter siswa di MTs 
Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Aisyiyah Wilayah Sulawesi 
Selatan, (3) Efektivitas kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan  dalam 
pembentukan  karakter siswa di MTs Pondok Pesantren Puteri Ummul 
Mukminin Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan. yang mencakup tiga ukuran 
efektivitas yakni, ketepatan sasaran program, pelaksanaan program, dan 
pemantauan program.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriftif dengan mengguanakan 
pendekatan kualitatif. Adapun subjek penelitannya yaitu, waka kesiswaan 
MTs Ummul Mukminin , Pembina Hizbul Wathan dan ketua Qabilah Hizbul 
Wathan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu 
kredibilitas, dependibilitas, dan konfirmasibilitas data dan teknik deskriptif.  

Hasil penelitian diperoleh sebagai berikut. 1) Kegiatan 
ekstrakurikuler Hizbul Wathan di MTs Ummul Mukminin rutin di lakukan. 
Dan pelaksanaannya di luar jam sekolah yakni setiap hari jum’at atau 
setelah pulang sekolah. 2) Nilai-nilai karakter yang ditanamkan dalam 
kegiatan Hizbul Wathan MTs Ummul Mukminin telah didasarkan pada Janji 
Hizbul Wathan dan undang-undang hizbul wathan. Selain itu, metode 
Hizbul Wathan yang telah dilaksanakan salah satunya metode di alam 
terbuka yang mencakup penerapan nilai nilai karakter. 3). Ekstrakurikuler 
Hizbul Wathan dalam pembentukan Karakter  di MTs Ummul Mukminin 
dapat dinyatakan efektif. Hal tersebut diperoleh dari hasil ukuran efektivitas 
yakni, (a) Ketepatan sasaran program. Secara keseluruhan kegiatan 
ekstrakurikuler Hizbul Wathan MTs Ummul Mukminin sudah menerapkan 
nilai-nilai karakter yang tertera pada tujuan gerakan Hizbul wathan, prinsip 
dasar dan metode Hizbul wathan, serta pengamalan Janji Pandu Hizbul 
wathan dalam setiap kegiatannya. (b) Pelaksanaan program. Kegiatan 
dilaksanakan setiap hari jum’at. (c) pemantauan program secara rutin pada 
saat kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan berlangsung, oleh Waka 
Kesiswaan, Pembina Hizbul Wathan, serta Pengurus Qabilah Hizbul 
wathan Ummul Mukminin. Proses pemantauan meliputi: pemeriksaan 
daftar hadir, pemeriksaan persiapan kegiatan, pembagian tugas, 
pemeriksaan persiapan siswa atau anggota, serta mengawasi kegiatan. 
Pemantauan perkembangan siswa dapat dilihat dari hasil evaluasi dan 
sikap siswa kearah yang lebih positif.  
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