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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.  
Kata kunci: efektivitas, ekstrakurikuler Hizbul Wathan, karakter 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan merupakan salah satu asset terbesar Negara dimana 

pendidikan berkontribusi dalam upaya pengembangan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa. Pendidikan sebagai wadah untuk 

mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan demi meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang baik 

dapat didukung oleh pendidikan yang baik pula. Seperti tertuang di dalam 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(UU Sisdiknas) Pasal 3 yang berisi tentang fungsi dan tujuan pendidikan 

nasional. Bunyi Pasal 3 UU Sisdiknas yaitu:  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  
 

Berdasarkan bunyi pasal di atas tertera jelas bahwa fungsi dan 

tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mencetak masyarakat Indonesia 

agar menjadi insan yang bermoral, cerdas, mandiri dan tentunya 

berkarakter baik.  

Dewasa ini, bangsa Indonesia dihadapkan dengan fenomena 

menurunnya etika dan moral di kalangan pelajar. Hal tersebut dapat 

disebabkan oleh berkembangnya kemajuan globalisasi dan teknologi yang 
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begitu cepat serta akses informasi yang semakin mudah didapat sehingga 

membawa dampak negatif bagi hampir semua lapisan masyarakat. Selain 

itu, kebobrokan remaja saat ini juga dipengaruhi oleh kurangnya perhatian 

pemerintah, orang tua dan masyarakat luas akan pentingnya 

menanamkan pendidikan karakter pada anak sejak dini.  

Selama ini pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah hanya 
terfokus pada pembangunan dalam aspek fisik saja dan tidak 
diimbangi dengan pembangunan karakter, maka banyaknya 
masalah sosial yang masih terjadi di masyarakat, misalnya 
terjadinya konflik sosial, pergaulan generasi muda yang tidak 
terkendali, perkelahian dan tawuran antar pelajar, menurunnya nilai-
nilai nasionalisme dan patriotisme serta pengagungan terhadap nilai 
budaya asing, sehingga menyebabkan nilai-nilai lokal dan nasional 
menjadi terabaikan” (Noviani, 2011: 206).  
 
Hal tersebut berdampak pada menurunnya kesadaran siswa akan 

kewajibannya sebagai pelajar yaitu belajar. Anak menjadi lebih banyak 

bermain, kurang disiplin, sopan santun kurang, kurang peka terhadap 

lingkungan, dan lain sebagainya. Hal tersebut juga bisa disebabkan 

karena kurang tersedianya tempat bagi remaja untuk menyalurkan bakat 

dan minat melalui kegiatan positif.  

Karakter merupakan aspek penting dari kualitas SDM karena 

kualitas karakter bangsa menentukan kemajuan suatu bangsa. Karakter 

yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini. Usia dini 

merupakan masa kritis bagi pembentukan karakter seseorang.  

Menurut Freud kegagalan penanaman kepribadian yang baik di usia 
dini ini akan membentuk pribadi yang bermasalah di masa 
dewasanya kelak. Kesuksesan orang tua membimbing anaknya 
dalam mengatasi konflik kepribadian di usia dini sangat menentukan 
kesuksesan anak dalam kehidupan sosial di masa dewasanya kelak 
(Muslich Masnur, 2011: 35).  
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Karakter peserta didik akan terbentuk dengan baik, jika dalam 

proses tumbuh kembang mereka mendapatkan cukup ruang untuk 

mengekspresikan diri secara leluasaPendidikan yang dapat diperoleh 

siswa tidak hanya melalui pendidikan formal yang didapatkan dari 

pendidikan di kelas saja. Siswa dapat menambah pengetahuan, 

mengasah bakat dan keterampilannya melalui pendidikan non formal 

seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. 

Ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan yang dilakukan di 
luar jam pelajaran tatap muka yang dilaksanakan baik di dalam 
maupun di luar lingkungan sekolah dalam rangka memperluas 
pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan menginternalisasi 
nilai-nilai atau aturan-aturan agama serta norma-norma sosial baik 
lokal, nasional, maupun global untuk membentuk insan yang 
paripurna” (Mamat, 2010 :87).  
 
Kegiatan ekstrakurikuler sebenarnya telah dikenal dalam kurikulum 

1975 sebagai kegiatan pengembangan dan minat bakat siswa. Dalam hal 

ini siswa. memiliki potensi yang berbeda-beda dan membutuhkan kondisi 

yang kondusif untuk tumbuh dan berkembang.  

Mengingat pendidikan karakter yang universal dan syarat dengan 
muatan nilai-nilai sedangkan alokasi waktu yang tersedia terbatas, 
maka harus dicarikan upaya lain agar nilai-nilai tersebut 
terinternalisasi dalam setiap individu siswa. sehingga tumbuh 
kesadaran sebagai tumbuh insan beragama. Dan kegiatan 
ekstrakurikuler sebagai wahana yang tepat dalam pengembangan 
pendidikan karakter. (Abdul Majid, 2013 :41)  
 
Adanya kegiatan ekstrakurikuler ini diharapkan dapat membentuk 

karakter siswa.. Dengan banyaknya mata pelajaran yang diberikan kepada 

siswa. yang terkadang membuat siswa. jenuh dan bosan. Dengan adanya 

kegiatan ekstrakurikuler diharapkan akan dapat menambah nilai positif 
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bagi diri siswa. Cara pembentukan karakter ini tidak hanya melalui 

kegiatan intrakurikuler saja tetapi juga ekstrakurikuler. 

Secara umum di sekolah-sekolah sudah terdapat ekstrakurikuler 

tetapi juga terdapat beberapa sekolah yang tidak terlalu mementingkan 

ekstrakurikuler hanya sebagai penambahan kegiatan ekstrakurikuler 

sementara. Dan MTs Ummul mukminin merupakan salah satu sekolah 

yang sangat memperhatikan kegiatan ekstrakurikuler Siswanya. Karena 

MTs Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukmini adalah sekolah yang 

memiliki keunggulan yang berbasis Islami artinya di MTs Pondok 

Pesantren Puteri Ummul Mukminin Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan 

(MTs Ummul Mukminin) ini para siswa diajarkan banyak hal tentang 

perilaku terpuji, sifat saling menghargai, bersikap ksatria dan bertanggung 

jawab melalui pelajaran-pelajaran keagamaan tambahan sebagai program 

unggulan, antara lain; sholat berjamaah, tadarrus bersama sebelum 

pelajaran dimulai dan sesudah, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang 

mendukung dalam pembentukan karakter. Hal ini bertujuan agar siswa 

dapat memiliki ketahanan mental dan juga spiritual. Selain itu juga 

memiliki kualitas pendidikan karakter yang baik, sehingga banyak 

masyarakat atau orang tua yang berminat menyekolahkan anaknya di 

MTs Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Aisyiyah Wilayah 

Sulawesi Selatan. Untuk mewujudkan pendidikan karakter yang baik di 

MTs Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Aisyiyah Wilayah 

Sulawesi Selatan tidak hanya mengajarkan mata pelajaran intrakurikuler 
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tetapi juga ekstrakurikuler. Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler 

diharapkan dapat membentuk karakter siswa yang kurang baik menjadi 

lebih baik. 

Kualitas lulusan sekolah Muhammadiyah dan Aisyiyah dituntut untuk 

memenuhi standar keagamaan. Salah satunya, selain mampu menguasai 

materi pelajaran, peserta didik harus dapat berperan dalam bidang agama 

dan aktif dalam hubungan sosial. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan 

salah satu alat pengenalan peserta didik pada hubungan sosial. Di 

dalamnya terdapat pendidikan pengenalan diri dari pengembangan 

kemampuan selain pemahaman materi pelajaran. Berangkat dari 

pemikiran tersebut, di MTs Pondok Pesantren Puteri  Ummul Mukminin 

Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan  diselenggarakan berbagai kegiatan 

ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler diantaranya : Hizbul wathan, 

paduan suara, tata boga, TSPM (tapak suci putera muhammadiyah) dan 

lain-lainnya. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya dalam 

mencapai tujuan pendidikan nasional dan juga menjawab tantangan 

zaman yang permasalahannya kian kompleks. Hal inilah yang menjadi 

alasan sehingga peneliti ingin menelah lebih jauh terkait pengembangan 

karakter peserta didik dengan melakukan penelitian ilmiah tentang 

“Efektivitas Kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul Wathan Dalam Pembentukan 

Karakter siswi Di MTs Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Aisyiyah 

Wilayah Sulawesi Selatan “ 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan maka 

rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah : 

1. Bagaimana kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan di MTs Pondok 

Pesantren Puteri Ummul Mukminin Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan? 

2. Bagaimana karakter siswa di MTs Pondok Pesantren Puteri Ummul 

Mukminin Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan? 

3. Bagaimana efektivitas kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan  dalam 

pembentukan  karakter siswa di MTs Pondok Pesantren Puteri Ummul 

Mukminin Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan? 

 

C. Fokus Penelitian  

Untuk memudahkan proses penelitian dilapangan dan menghindari 

kesimpang siuran maka peneliti merumuskan fokus penelitian, agar hasil 

penelitian terarah dan sesuai dengan rumusan masalah yang telah 

ditetapkan. Fokus penelitian tersebut sebagai berikut : 

Kegiatan ekstrakurikuler hizbul wathan adalah kegiatan tambahan 

atau kegiatan di luar jam pelajaran untuk memperkaya dan memperluas 

wawasan pengetahuan dan kemampuan peserta didik untuk menyiapkan 

dan membina anak, remaja, pemuda yang memiliki akidah, mental dan 

fisik, berilmu dan berteknologi serta berakhlak karimah dengan tujuan 

terwujudnya pribadi muslim.  
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Kegiatan 

Ekstrakurikuler  Hizbul Wathan dalam Pembentukan Karakter siswa di 

MTs Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Aisyiyah Wilayah 

Sulawesi Selatan. Maka dalam penelitian ini yang akan diungkapkan 

adalah bagaimana efektivitas kegiatan ekstrakurikuler Hizbul wathan 

dalam pembentukan karakter siswa di MTs Pondok Pesantren Puteri 

Ummul Mukminin Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan dan Kegiatan-

kegaiatan apa saja yang dilakukan Hizbul wathan dalam pembentukan  

karakter di MTs Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Aisyiyah 

Wilayah Sulawesi Selatan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan bermanfaat baik 

secara teoritis maupun praktis, yang dapat dijadikan sebagai bahan 

bacaan dalam meningkatkan mutu pembelajaran 

1. Manfaat Teoritis  
 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kelembagaan 

ilmu pendidikan umumnya dan ilmu Islam khususnya.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pijakan kegiatan 

penelitian berikutnya.  

2. Manfaat Praktis   

 Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :  
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a. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan informasi bagi lembaga pendidikan sekolah, khususnya 

sekolah yang bersangkutan mengenai efektivitas kegiatan 

ekstrakurikuler dalam pengembangan karakter siswa, yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan diindonesia 

terutama dalam pembinaan karakter siswa melalui kegiatan 

ekstrakurikuler Hizbul Wathan. 

b. Bagi penulis, dapat mengetahui efektivitas kegiatan 

ekstrakurikuler dalam hal ini Hizbul Wathan dalam pembentukan 

karakter siswa di MTs Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin 

Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan 

c. Bagi siswa, dapat dijadikan sebagai pijakan pendidikan karakter 

melalui kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan.  

d. Bagi pembaca, sebagai pijakan untuk memperbaiki karakter agar 

lebih baik dan sebagai acuan dalam meningkatkan karakter 

melalui kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A.  Tinjauan Hasil penelitian  

Telah dilakukan penelitian oleh Nurmi Alam Bakri (2016) dengan 

judul “pengembangan pendidikan akhlak melalui kegiatan ekstrakurikuler 

berbasis pembiasaan di SMP Ummul Mukminin Aisyiyah Wilayah 

Sulawesi selatan”.  

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran pengembangan 
pendidikan akhlak melalui kegiatan ekstrakurikuler berbasis 
pembiasaan adalah mengembangkan kemampuan dan kreatifitas 
peserta didik sesuai dengan potensi, bakat dan minat mereka, 
mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab social 
peserta didik, mengembangkan suasana rileks, mengembirakan dan 
menyenangkan bagi peserta didik yang menunjang proses 
perkembangan dan mengembangkan kesiapan karir peserta didik 
dimasa yang akan dating. (Nurmi Alam Bakri , 2016) 
 
Penelitian Wakhid Nur Hadi dengan  judul “Implementasi Penanaman 

Karakter Disiplin Dan Mandiri Dalam Ekstrakurikuler Tapak Suci Putera 

Muhammadiyah”.  

Hasil penelitian menyimpulkan  bahwa penanaman karakter disiplin 
dan mandiri dalam ekstrakurikuler tapak suci putera muhammadiyah 
sangat penting untuk dikembangkan. Hasil dari penelitian  
ekstrakurikuler tapak suci dapat memunculkan sikap karakter disiplin 
dan mandiri pada siswa.  (Wakhid Nur Hadi, 2014) 

 
Penelitian Azzah zayyinah dengan judul “Peran Ekstrakurikuler 

Dalam Meningkatkan Karakter Santri Pondok Pesantren Nurul Ummah 

Putri”.  

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk memberikan motivasi 
kepada santri dalam meningkatkan nilai karakter baik yang mengikuti 
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ekstrakurikuler maupun yang belum mengikuti  ekstrakurikuler. Hasil 
penelitian ini adalah ekstrakurikuler di pondok berperan dalam 
meningkatkan pendidikan karakter. Karena adanya semangat/ 
motivasi, rasa ikhlas kekompakan yang dimiliki santri yang mengikuti 
ekstrakurikuler. (Azzah zayyinah, 2013) 
 
Keterkaitan dengan penelitian di atas adalah sama-sama membahas 

tentang Ekstrakurikuler dan karakter. Perbedaannya adalah pada Tesis 

Nurmi Alam Bakri berfokus pada pengembangan pendidikan akhlak 

melalui kegiatan ekstrakurikuler berbasis pembiasaan di SMP Ummul 

Mukminin Aisyiyah Sulawesi selatan, pada Tesis Wakhid Nur Hadi 

berfokus pada Ekstrakurikuler tapak suci putera Muhammadiyah, dan 

Pada tesis Azzah zayyinah berfokus pada peran ekstrakurikuler yang 

masih umum. Sedangkan peneliti berfokus pada pembentukan karakter  

dalam kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan 

B. Tinjauan teori dan konsep 

  1. Kajian tentang Efektivitas  

a. Konsep Efektivitas 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari 

kata “efektif” yang berarti berhasil guna. Efektivitas adalah pengukuran 

dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya (Soewarno, 1995: 16). Efektivitas adalah ukuran yang 

menyatakan sejauhmana sasaran/tujuan (kuantitas, kualitas, waktu) 

telah tercapai. (Aan Komariah dan Cepi Triana, 2008: 34). Sama halnya 

dengan pernyataan diatas, Adnan Said mengemukakan sebagai 

berikut. 
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Efektivitas berarti berusaha untuk mencapai sasaran yang telah 
ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sesuai pula 
dengan rencana, baik dalam penggunaan data, sarana, maupun 
waktunya atau berusaha melalui aktivitas tertentu baik secara fisik 
maupun non fisik untuk memperoleh hasil yang maksimal baik 
secara kuantitatif maupun kualitatif. (Adnan Said 1981: 32) 
 

 Dengan demikian, efektivitas dapat artikan sebagai ukuran 

keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai sasaran/tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya.  

 Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini dapat diartikan 

sebagai keberhasilan dalam pembentukan karakter melalui kegiatan 

ekstrakurikuler Hizbul Wathan. pembentukan karakter melalui 

ekstrakurikuler Hizbul Wathan  ini dikatakan efektif apabila dapat 

memperbaiki perilaku siswa yang menyimpang.  

b. Ukuran Efektivitas  

  Menurut Kemp dalam Mudlofir mengungkapkan bahwa, “ukuran 

efektif dapat diukur dari beberapa jumlah siswa yang berhasil mencapai 

tujuan dalam waktu yang telah ditentukan”. (Mudlofir 1990: 146)  

Sedangkan Yudha mengatakan:  

Efektivitas dalam kegiatan berkenaan dengan sejauh mana apa 
yang direncanakan atau diinginkan dapat dilaksanakan”. Dengan 
demikian, efektivitas dapat diukur dengan keberhasilan 
pencapaian suatu tujuan dalam waktu yang telah ditentukan. 
Yudha, 1998: 14) 
 

 Efektivitas suatu program dapat diukur dengan menggunakan 

variabel-variabel sebagai  berikut :  

1) Ketepatan sasaran program, Yaitu sejauhmana peserta program 
tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.  
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2) Sosialisasi program, Yaitu kemampuan penyelenggara program 
dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi 
mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada 
masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada 
khususnya.  

3) Tujuan program, Yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil 
pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah 
ditetapkan sebelumnya.  

4) Pemantuan program, Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah 
dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada 
peserta program. (Ni Wayan Budiani. 2007:53), 

 Berdasarkan pendapat di atas, peneliti mengambil kesimpulan yakni 

efektivitas suatu program dapat diukur dari: (1) ketepatan sasaran 

program, (2) pelaksanaan program, dan (3) pemantauan program.  

2. Kajian tentang Kegiatan Ekstrakurikuler  

  a. Konsep Ekstrakurikuler  

 Menurut Suharsimi Arikunto, kegiatan ekstrakurikuler adalah 

kegiatan tambahan di luar struktur program yang pada umumnya 

merupakan kegiatan tambahan. (Suryosubroto, 1997:271) Oleh karena 

itu kegiatan ekstrakurikuler merupakan  kegiatan yang dilakukan diluar 

jam pelajaran (tatap muka) baik dilaksanakan di sekolah maupun di luar 

sekolah dengan maksud untuk lebih memperkaya dan memperluas 

wawasan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimilikinya dari 

berbagai bidang studi. 

Pengertian kegiatan ekstrakurikuler menurut Depdikbud sebagai 
berikut. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam 
pelajaran sekolah biasa, yang dilakukan di sekolah atau di luar 
sekolah dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan siswa, 
mengenai hubungan antar mata pelajaran, menyalurkan bakat dan 
minat, serta melengkapi pembinaan manusia seutuhnya. Kegiatan 
ini dilakukan berkala atau hanya dalam waktu-waktu tertentu dan 
ikut dinilai. (Yudha, 1998: 6) 
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 Artinya kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di luar jam pelajaran 

dengan tujuan memperluas pengetahuan siswa, menyalurkan bakat dan 

minat, serta melengkapi pembinaan manusia seutuhnya.  

 Kegiatan ekstrakurikuler merupakan pendidikan nonformal. Sesuai 

dengan yang telah tercantum dalam Undang-undang No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 12 dan 13 yang 

menyebutkan bahwa, “pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di 

luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan 

berjenjang, dan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga 

dan lingkungan”. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan di 

luar struktur program yang ada pada umumnya merupakan kegiatan 

pilihan (Suharsimi Arikunto dalam B.Suryosubroto, 2002: 271). Kegiatan 

ekstrakurikuler merupakan kegiatan diluar jam biasa yang mempunyai 

tujuan agar siswa lebih memperdalam dan menghayati apa yang 

dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler (Yudha, 1998: 4).   

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan yang diperoleh siswa tidak serta merta hanya pendidikan 

yang diperoleh dalam kegiatan belajar di kelas saja, tetapi juga bisa 

didapat di luar kegiatan kelas seperti dalam kegiatan ekstrakurikuler.  

b. Tujuan Ekstrakurikuler  

 Berdasarkan Permendiknas No. 39 Tahun 2008, tujuan kegiatan 

ekstrakurikuler yaitu:  
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1) Mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu 
yang meliputi bakat, minat dan kretivitas;   

2) Memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan 
ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga 
terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan 
dengan tujuan pendidikan;  

3) Mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi 
unggulan sesuai bakat dan minat;  

4) Menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang 
berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi 
manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (civil 
society).  
 

 Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya tujuan kegiatan ektrakurikuler yaitu untuk membantu 

memberikan sumbangan, baik pada perkembangan kepribadian, 

perkembangan intelektual dan perilaku siswa yang ikut serta dalam 

kegiatan tersebut.  

c. Bentuk Pelaksanaan Ekstrakurikuler  

 Pelaksanaan kegiatan ektrakurikuler harus memperhatikan aspek 

keselamatan. kegiatan yang akan dilakukan harus memperhatikan 

aspek keselamatan. Semua aturan keselamatan diperhatikan, dan 

keadaan lingkungan menjamin peserta tanpa takut terjadinya cedera. 

Hal tersebut berfungsi agar membantu kenyaman dan ketenangan 

anak ketika mengikuti kegiatan tersebut.  

  Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di luar jam pelajaran dan 

telah terprogram sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah. 

Penjadwalan waktu bagi masing-masing kegiatan ekstrakurikuler, 

disajikan dalam sebuah susunan program dan merupakan kebijakan 

dan tanggung jawab dari sekolah tersebut.  
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 Salah satu bentuk pelaksanaan ekstrakurikuler yakni 

ekstrakurikuler kepanduan yang dalam hal ini disekolah umum disebut 

pramuka, sedangkan di sekolah Muhammadiyah disebut Hizbul 

Wathan. Ekstrakurikuler Hizbul Wathan merupakan ekstrakurikuler 

yang diwajibkan bagi pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. 

Hal tersebut didasari oleh Permendikbud RI No. 63 Tahun 2014 

tentang, Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler 

Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.  

 Pendidikan kepramukaan merupakan salah satu pilar pendidikan 

bagi kaum muda Indonesia. Pendidikan kepramukaan dituntut untuk 

lebih berkontribusi secara nyata dalam hidup dan kehidupan 

berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menyelesaikan masalah 

kaum muda. Dan dalam hal ini di MTs Ummul Mukminin Pendidikan 

kepramukaan itu adalah Hizbul Wathan 

3. Kajian tentang Hizbul Wathan 

 a. Pengertian Hizbul Wathan   

Hizbul Wathan (HW) adalah nama kepanduan dalam 

Muhammadiyah. Hizbul Wathan artinya “Pembela Tanah Air”. Hizbul 

Wathan didirikan tahun 1918 oleh K.H.Ahmad Dahlan, Sebelumnya 

telah berdiri Nederlands Indisce Padvinders Vereniging (NIPV) tahun 

1914, cabang dari Nederlands Padvinders Organisastie (NPO),  dan 

Javanse Padvinders Organisatie (JPO) tahun 1916 yang diprakarsai 

oleh S.P. Mangkunegara VII di Surakarta. 
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K.H. Ahmad Dahlan adalah seorang ulama, muballigh, dan 

pendidik yang memiliki orientasi pemikiran yang jauh ke depan. Beliau  

memiliki perhatian yang besar terhadap generasi muda dan masa 

depan masyarakatnya/bangsanya. Fikiran dan tindakannya sangat 

strategis. Beliau tertarik dengan kepanduan yang telah ada. Beliau 

mengambil “metodenya” untuk mendidik anak-anak muda 

Muhammadiyah di luar sekolah.  

Melalui Hizbul Wathan diharapkan generasi muda 

Muhammadiyah  sanggup serta mampu menghamba kepada Allah, 

berbuat kebajikan untuk nusa dan bangsanya. Mereka harus dibekali 

dengan keyakinan tauhid, akhlak mulia serta ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Hizbul Wathan merupakan suatu organisasi otonom di lingkungan 
persyarikatan muhammdiyah yang khusus dalam bidang 
kepanduan. Hizbul wathan berasaskan Islam. Hizbul wathan 
didirikan untuk menyiapkan dan membina anak, remaja, pemuda 
yang memiliki akidah, mental dan fisik, berilmu dan berteknologi 
serta berakhlak karimah dengan tujuan terwujudnya pribadi 
muslim yang sebenar-benarnya dan siap menjadi kader 
persyarikatan, umat dan bangsa. (http://www.gerakan – 
kepanduan.html)  
 
Kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan adalah kegiatan 

tambahan atau kegiatan di luar jam pelajaran untuk memperkaya dan 

memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan peserta didik 

untuk menyiapkan dan membina anak, remaja, pemuda yang memiliki 

akidah, mental dan fisik, berilmu dan berteknologi serta berakhlak 

karimah dengan tujuan terwujudnya pribadi muslim .   
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b. Prinsip Dasar  Hizbul Wathan adalah   

1) Pengamalan akidah Islamiyah;  

2) Pembentukan dan pembinaan akhlak mulia menurut ajaran Islam;  

3) Pengamalan kode kehormatan pandu. (http://www.gerakan –

kepanduan.html)  

c. Tujuan Hizbul Wathan   

1) Menyiapkan dan membina anak, remaja dan pemuda yang 
memiliki aqidah dan fisik yang kuat, berilmu dan berteknologi 
serta berakhlaq karimah dengan tujuan untuk terwujudnya 
pribadi muslim yang sebenar-benarnya dan siap menjadi kader 
persyarikatan, umat, dan bangsa.   

2) Memiliki kepribadian yang beriman, takwa, berakhlak mulia, 
berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai 
luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani.  

3) Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh 
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi 
warga masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat 
membangun dirinya secara mandiri serta bersama-sama 
bertanggungjawab atas pembangunan bangsa dan negara, 
memiliki kepdulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. 
(Permendikbud RI Nomor 81A tahun 2013)  

 Tujuan ekstrakurikuler Hizbul Wathan adalah menyiapkan dan 

membina anak, remaja dan pemuda yang memiliki aqidah dan fisik yang 

kuat, berilmu dan berteknologi serta berakhlaq karimah serta menjadi 

warga masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun 

dirinya secara mandiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas 

pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepdulian terhadap sesama 

hidup dan alam lingkungan.  

d. Fungsi kegiatan Hizbul Wathan   

1) Kegiatan menarik bagi anak atau pemuda. Kegiatan menarik di sini 

dimaksudkan kegiatan yang menyenangkan dan mengandung 

https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
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pendidikan. Karena itu permainan harus mempunyai tujuan dan 

aturan permainan, jadi bukan kegiatan yang hanya bersifat hiburan 

saja.  

2) Pengabdian bagi orang dewasa. Bagi orang dewasa hizbul wathan 

bukan lagi permainan, tetapi suatu tugas yang memerlukan 

keikhlasan, kerelaan, dan pengabdian. Orang dewasa mempunyai 

kewajiban untuk sukarela membaktikan dirinya demi suksesnya 

pencapaian tujuan organisasi.  

3) Alat bagi masyarakat dan organisasi. Hizbul wathan merupakan 

alat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

setempat dan juga alat bagi organisasi untuk mencapai tujuan 

organisasinya. 

      Kegiatan hizbul wathan yang diberikan sebagai latihan berkala 

dalam satuan Hizbul wathan itu sekedar alat saja, dan bukan tujuan 

pendidikannya. Mengacu Permendikbud RI Nomor 2013, Tahun 2013 

tentang implementasi kurikulum 2013, lampiran III dijelaskan bahwa 

fungsi hizbul wathan adalah kegiatan ekstrakurikuler pada satuan 

pendidikan yang memiliki fungsi pengembangan, sosial, rekreatif dan 

persiapan karir yaitu :  

a) Fungsi pengembangan, yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta didik 

melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberian 
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kesempatan untuk pembentukan karakter dan pelatihan 

kepemimpinan.  

b) Fungsi sosial, yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dan rasa tanggungjawab sosial 

peserta didik. Kompetensi sosial dikembangkan dengan 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas 

pengalaman sosial, dan internalisasi nilai moral dan nilai sosial.  

c) Fungsi rekreatif, yaitu bahwa kegiatan ektrakurikuler dilakukan 

dalam suasana rileks, menggembirakan dan menyenangkan 

sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Kegiatan 

ekstrakurikuler harus dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer 

sekolah lebih menantang dan lebih menarik bagi peserta didik.  

d) Fungsi persiapan karir, yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik 

melalui pengembangan kapasitas.   

 Jadi fungsi kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan adalah untuk 

mendukung perkembangan personal siswa melalui perluasan minat, 

pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk 

pembentukan karakter dan pelatihan kepemimpinan. Untuk 

mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta 

didik.  kegiatan ektrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks atau 

santai, menggembirakan dan menyenangkan untuk mengembangkan 

kesiapan karir siswa melalui pengembangan kapasitas.  
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e. Sifat Hizbul Wathan  

 Hizbul Wathan merupakan sistem pendidikan untuk anak, 

remaja, dan pemuda di luar lingkungan keluarga dan sekolah bersifat :  

1. Nasional, artinya ruang lingkup usaha Hizbul Wathan meliputi 
seluruh wilayah Negara Kesatuan Repulik Indonesia.  

2. Terbuka, artinya keanggotaan Hizbul Wathan terbuka untuk 
seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan gender, usia, 
profesi, atau latar belakang pendidikan. Penggolongan 
keanggotaan Hizbul Wathan menurut usia hanyalah untuk 
membedakan status sebagai siswa atau anggota dewasa 
(pembina) bersifat.  

3. Sukarela, artinya dasar seseorang menjadi anggota Hizbul 
Wathan adalah suka dan rela, tanpa paksaan atau tekanan 
orang lain.  

4. Tidak berorientasi pada partai politik, artinya secara 
organisatoris Hizbul Wathan tidak berafiliasi kepada salah satu 
partai politik dan Hizbul Wathan tidak melakukan aktivitas 
politik praktis. Induk organisasi Hizbul Wathan adalah 
Persyarikatan Muhammadiyah. 

     (https://id.wikipedia.org/wiki/Hizbul_Wathan)  
 
f. Kurikulum atau Silabus  Hizbul Wathan 

kurikulum atau silabus Hizbul Wathan dari golongan Atfhal hingga 

Penghela. Sebagai salah satu pendidikan luar sekolah, Pandu Hizbul 

Wathan memiliki Kurikulum atau silabus guna mengatur dan mengelola 

materi pendidikan kepada para anggotanya. Kurikulum ini digunakan 

Pandu Hizbul Wathan agar peserta didiknya tidak merasa bosan 

dan para pelatih atau pembina tidak kekurangan materi. Format yang 

dapat diterap kandalam latihan Hizbul Wathan ini untuk tiap minggu 

latihannya dapat dibagi sebagai berikut : 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik
https://id.wikipedia.org/wiki/Hizbul_Wathan
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1. Minggu pertama; materi keagamaan, keislaman dan ke-
Muhammadiyahan 

2. Minggu kedua; materi Ke-Hizbul Wathanan melingkupi materi 
pengenalan, mars,semboyan, tata cara upacara, ke dewan 
kerabatan, dan lain sebagainya. 

3. Minggu ketiga; materi kepanduan yang melingkupi materi baris 
berbaris, permainankelompok, tali temali, sandi dan sebagainya. 

4. Minggu keempat, materi pengetahuan umum, seperti cara 
membuat email, membuat blog, merakit komputer, 
kepemimpinan, manajemen organisasi dan berbagai materi 
seputar persoalan remaja. http://www.hwklaten.org/2016/02/ 
kurikulum-silabus-hizbul wathan.html 

 
Kurikulum yang digunakan tersebut mengacu pada kurikulum pusat 

yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan siswa, adapun Karakter 

yang bisa kita tanamkan melalui kegiatan ekstrakurikuler Hizbul wathan 

adalah: 1) Religius, 2) jujur, 3) Disiplin, 4) bersahabat atau komunikatif, 

5) kreatif, 6) tanggung jawab, 7) Mandiri, 8) peduli lingkungan, 9) cinta 

tanah air dan 10) Peduli sosial 

4. Kajian tentang Karakter   

a. Pengertian karakter 

Karakter berasal dari bahasa yunani, charassein yang artinya 
membuat tajam atau membuat dalam. Kata karakter juga diambil 
dari bahasa inggris character. Sebuah pola, baik itu pikiran, sikap 
maupun tindakan  yang melekat pada diri seseorang dengan sangat 
kuat dan sulit dihilangkan disebut dengan karakter. (Saptono, 
2002:17)  
 
Karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau 

individu ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian 

benda atau individu tersebut dan merupakan mesin pendorong 

bagaimana seorang bertindak, bersikap, berujar, dan merespon sesuatu. 

Karakter tidak  diwariskan,  tetapi sesuatu yang dibangun secara 
berkesinambungan hari demi hari melalui pikiran dan perbuatan, 

http://www.hwklaten.org/2016/02/%20kurikulum-silabus-hizbul%20wathan.html
http://www.hwklaten.org/2016/02/%20kurikulum-silabus-hizbul%20wathan.html
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pikiran demi pikiran, tindakan demi tindakan. Karakter dimaknai 
sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk 
hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkungan keluarga, 
masyarakat, bangsa dan negara. (Muchlas Samani dan Hariyanto, 
2011 : 41).  
 
Karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti 

yang membedakan seseorang dengan yang lain. Dengan demikian 

karakter adalah nilai-nilai yang unik baik yang terpatri dalam diri 

terejawantahkan dalam perilaku. 

Karakter juga merupakan nilai dasar perilaku yang menjadi acuan 
tata nilai interaksi antar manusia. Secara universal berbagai karakter 
dirumuskan sebagai nilai hidup bersama berdasarkan atas pilar: 
kedamaian (peace), menghargai (respect), kerja sama 
(cooperation), kebebasan (freedom), kebahagiaan (happiness), 
kejujuran (honesty), kerendahan hati (humility), kasih sayang (love), 
tanggung jawab (responbility), kesederhanaan (simplicity), toleransi 
(tolerance), dan persaudaraan (unity). (Muchlas Samani dan 
Hariyanto, 2011: 43) 
 
Akhlak adalah ketaatan seorang makhluk terhadap Sang Pencipta 

yaitu dengan berlaku baik dan memberikan ketentraman serta kedamaian 

terhadap sesama makhluk yang telah diciptakan oleh Tuhan 

Akhlak  adalah sifat dan jiwa yang melekat dalam diri seseorang 
menjadi pribadi yang utuh dan menyatu dalam diri orang tersebut 
sehingga akhirnya tercermin melalui tingkah laku  dalam kehidupan 
sehari-hari bahkan menjadi adat kebiasaan. ( Alwan Khoiri, 2005: 7). 
  

Karakter merupakan kepribadian yang mencakup beberapa aspek 

yang luas, baik itu kualitas atau kekuatan mental seseorang, tercakup di 

dalamnya juga akhlak atau juga budi pekerti dan ini merupakan 

kepribadian khusus yang dimiliki oleh individu. Akhlak adalah ketaatan 

seorang makhluk terhadap Sang Pencipta yaitu dengan berlaku baik dan 
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memberikan ketentraman serta kedamaian terhadap sesama makhluk 

yang telah diciptakan oleh Tuhan 

Pada kenyataannya keduanya memiliki ruang untuk saling mengisi. 

Bila sejauh ini pendidikan karakter telah berhasil dirumuskan oleh para 

penggiatnya sampai pada tahapan yang sangat operasional meliputi 

metode, strategi, dan teknik, sedangkan pendidikan akhlak sarat dengan 

informasi ideal dan sumber karakter baik, maka memadukan keduanya 

menjadi suatu tawaran yang sangat inspiratif. Hal ini sekaligus menjadi 

entry point bahwa pendidikan karakter memiliki ikatan yang kuat dengan 

nilai–nilai spiritualitas dan religiusitas 

b. Nilai- nilai karakter 

Individu yang berkarakter baik adalah orang yang selalu berusaha 

dalam melakukan berbagai hal yang terbaik pada Tuhan, dirinya sendiri, 

lingkungannya, orang lain, atau bangsa dan negaranya. Karakter yang 

baik berarti individu yang tahu tentang potensinya sendiri serta 

mempunyai nilai-nilai. 

Menurut Doni Koesoema, terdapat beberapa nilai-nilai karakter 

yaitu:  

(1) nilai keutamaan: manusia memiliki keutamaan kalau ia 
menghayati dan melaksanakan tindakan-tindakan baik seperti nilai 
jujur, tanggung jawab, menghargai tata tertib sekolah, dan nilai 
lainnya, (2) nilai keindahan: pada masa lalu, nilai keindahan ini 
ditafsirkan terutama pada keindahan fisik, berupa hasil karya seni, 
patung, bangunan, sastra, dan lainnya, (3) nilai cinta tanah air 
(patriotisme), nilai perjuangan dan (4) nilai demokrasi. Nilai 
demokrasi termasuk didalamnya kesediaan untuk berdialog, 
berunding, bersepakat dan mengatasi permasalahan konflik dengan 
cara-cara damai, sesuai ideologi bagi pembentukan tata masyarakat 
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yang lebih baik, (5) nilai kesatuan, dalam konteks berbangsa dan 
bernegara di Indonesia, nilai kesatuan ini menjadi dasar berdirinya 
Negara ini, yang menghidupi nilai perjuangan jiwa-raga.Jiwa inilah 
yang menentukan apakah seseorang itu sebagai individu 
meruapakan pribadi baik atau tidak. Maka, nilai-nilai ini sangat vital 
bagi pendidikan karakter, (6) nilai-nilai kemanusiaan, apa yang 
membuat manusia sungguh-sungguh manusiawi. Hal itu merupakan 
bagian dan keprihatinan setiap orang. Contohnya menghayati nilai-
nilai kemanusiaan, tolong menolong, plural dalam kultur agama, 
keadilan di depan hukum kebebasan, dan lainnya. (Doni Koesoema 
(2008:208) 
 
 Menurut Permendiknas No. 2 Tahun 2010, nilai-nilai pendidikan 

karakter diantaranya: Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, 

Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Semangat Kebangsaan, 

Cinta Tanah Air, Menghargai Prestasi, Bersahabat atau Komunikatif, 

Cinta Damai, Gemar Membaca, Peduli Lingkungan, Peduli Sosial, 

Tanggung-jawab. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peneliti ingin 

menghimpun informasi terkait dalam penelitian ini adalah nilai 

keutamaan dan nilai kemanusiaan. Nilai-nilai yang dapat dihayati dari 

nilai keutamaan seperti: nilai jujur, tanggung jawab, menghargai tata 

tertib sekolah, dan lainnya. Sedangkan nilai-nilai yang dapat dihayati dari 

nilai kemanusiaan seperti: tolong menolong, plural dalam agama, adil, 

dan lainnya.  

Adapun nilai-nilai yang dapat dihayati dalam penelitian ini 

diantaranya meliputi nilai: 1) Religius, 2) jujur, 3) Disiplin, 4) bersahabat 

atau komunikatif, 5) kreatif, 6) tanggung jawab, 7) Mandiri, 8) peduli 

lingkungan, 9) cinta tanah air dan 10) Peduli sosial 
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c. Nilai-nilai pendidikan karakter  

 Menurut Kemendiknas No. 2 Tahun 2010 terdapat 18 nilai dalam 

pendidikan karakter yang bertujuan untuk membangun karakter manusia, 

yaitu Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.  

Memperjelas pendalaman tentang nilai pendidikan karakter maka 

akan dijabarkan seperti dibawah ini :  

1) Religius  

 Adalah sikap yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama 

yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, 

dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.  

Religius adalah proses mengikat kembali atau bisa dikatakan 
dengan tradisi, sistem yang mengatur tata keimanan 
(kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang 
Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan 
pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. 
(Nurcholish Madjid, 2010 : 34) 
 
Nilai religius merupakan nilai pembentuk karakter yang sangat 

penting artinya. Manusia berkarakter adalah manusia yang 

religius. Kata religius memang tidak selalu identik dengan kata 

agama. Lebih tepat diterjemahkan sebagai keberagamaan. 

Keberagamaan lebih melihat aspek yang didalam lubuk hati nurani 

pribadi, sikap personal yang sedikit banyak misteri bagi orang lain 

karena menapaskan intiminasi jiwa, cinta rasa yang mencangkup 
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totalitas ke dalam pribadi manusia, bukan pada aspek yang besifat 

formal.  

 Sebagaimana firman Allah swt dalam Qs Al lukman 12-14  

نَا َولَقَدۡ  نَۡ َءاتَي  َمَٰ َمةَۡٱۡ لُق  ِحك  ُكرۡ ٱ أَنِۡ ل  ِۡه ش  ُكرۡ  َوَمۡن ِِلّ ُكرُۡ فَإِنَّما يَش  ِسهِۡ يَش   ۦِۖلنَف 
نُۡ قَالَۡ َوإِذۡ  ١٢ َحِميدۡ  َغنِيۡ  ِلَّۡٱ فَإِنّۡ َكفَرَۡ َوَمن َمَٰ نِهِِۡلِ لُق   ۥيَِعُظهُۡ َوهُوَۡ ۦب 
بُنَيّۡ ِركۡ  لَۡ يََٰ كَۡٱ إِنّۡ ِّلِۖۡٱبِۡ تُش  ر  مۡ  لش ِ نَا ١٣ َعِظيمۡ  لَُظل  نَۡٱۡ َوَوّصي  نَسَٰ ِ  ۡل 
هِۡ ِلَدي  هُۡ بَِوَٰ هُۡ َحَملَت  نًا ۥأُمُّ نۡ  َعلَىَٰۡ َوه  لُهُۡ َوه  نِۡ فِي ۥَوفَِصَٰ ُكرۡ ٱ أَنِۡ َعاَمي   ِلي ش 

كَۡ ِلَدي  َمِصيرُۡٱ إِلَيّۡ َوِلَوَٰ   ١٤ ل 
 

Terjemahnya : 

Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmah kepada 
Lukman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa 
yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia 
bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barang siapa yang tidak 
bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha 
Terpuji".Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada 
anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran kepadanya :”Hai 
anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) 
sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah  benar-benar  
kelaliman  yang  besar".   Dan Kami perintahkan kepada 
manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; 
ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. 
Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu 
bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (Departemen 
Agama RI. 412) 

 Namun demikian, keberagamaan dalam character building 

sesungguhnya merupakan manifestasi lebih mendalam atas 

agama. Jadi Religius adalah penghayatan dan implementasi 

ajaran agama dalam kehidupan seharihari. Dalam kerangka 

character building , aspek religius perlu ditanamkan secara 

maksimal. Penanaman nilai religius ini menjadi tanggung jawab 

orangtua dan sekolah. Menurut ajaran islam, sejak anak belum 
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lahir sudah harus ditanamkan nilai-nilai agama agar si anak kelak 

menjadi manusia yang religius.   

 Di keluarga, penanaman nilai religius dilakukan dengan 

menciptakan suasana yang memungkinkan terinterasisasinya nilai 

religius dalam diri anakanak. Sementara di sekolah, ada banyak 

strategi yang dapat dilakukan untuk menanamkan nilai religius. 

Pengembangan kebudayaan religius secara rutin dalam hari-hari 

belajar biasa. Kegiatan ini rutin terintgrasi dengan kegiatan yang 

telah diprogramkan sehingga tidak memerlukan waktu khusus.   

2) Jujur  

 Adalah perilaku yang didasarkan pada upaya yang 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya 

dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Secara harfiah, jujur 

berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang. Jujur merupakan 

nilai penting yang harus dimiliki setiap orang. Jujur tidak anya 

diucapkan, tetapi juga harus tercermin dalam perilaku sehari-hari. 

Pepetah kuno mengatakan “kejujurn adalah mata uang yag laku 

dimana-mana. Bawalah sekeping kejujuran dalam saku, anda 

maka itu telah melebihi mahkota raja diraja sekalipun”.  

Nilai jujur penting untuk ditumbuh kembangkan sebagai 
karakter karena sekarang ini kejujuran semakin terkikis. 
Ketidakjujuran itu tidak ada manfaatnya, bahkan merugikan 
dirinya sendiri. Kejujuran merupakan kebajikan terbaik yang 
akan selalu menerangi kehidupan, meskipun untuk 
menjalankannya tidak selalu mudah. Godaan, hambatan dan 
tantangan akan selalu ada. Tetapi, jika kita teguh dengan 
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kejujuran yang kita pegang, kita akan bisa menjadi manusia 
berkarakter yang ideal. (Ngainun Naim, 2012: 132)  
 
 Sebagaimana firman Allah di dalam QS. Al-Ankabut :3   

ِلِهم ۖۡ ِمن لِّذينَۡٱ فَتَنّا َولَقَدۡ  لََمنّۡ قَب  لََمنّۡ لِّذيۡنٱ ِّلُۡٱ فَلَيَع  ِذبِينَۡٱَۡۡصَدقُواَْولَيَع  َكَٰ   ٣ ل 

Terjemahnya :  
“Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang 
sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui 
orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui 
orang-orang yang dusta”.  

 

Menanamkan kejujuran merupakan hal yang sangat penting 

bagi setiap siswa, karena kemerosotan kejujuran pada institusi 

Pendidikan sangat terlihat akhir-akhir ini. Contohnya ketika siswa 

melakukan ujian sering kali banyak terjadi kecurangan dan lain-lain 

sebagainya.  

3) Disiplin   

 Adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan. Beberapa hal yang perlu 

dilakukan oleh guru untuk membentuk karakter disiplin pada diri 

peserta didik, diantaranya adalah konsisten. Bersifat jelas dengan 

menetapkan peraturan yang jelas, memperhatikan harga diri siswa 

ketika guru menegur, memberikan alasan yang bisa dipahami, jika 

guru memberikan peraturan, menghadiahkan pujian, memberikan 

hukuman, bersikap luwes, melibatkan peserta didik bersikap tegas, 

tidak emosional.   

 Ditinjau dari asal kata, kata disiplin berasal dari bahasa latin 
discere yang memiliki arti belajar. Dari kata ini kemudin 
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muncul disciplina yang berarti pelajaran atau pelatihan. 
Seiring perkembangan waktu, kata disciplina juga mengalami 
perkembangan makn. Kata disiplin sekarang ini dimaknai 
secara beragam. Ada yang mengartikan disiplin sebagai 
kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan 
dan pengendalian. Ada juga yang mengartikn disiplin sebagai 
latihan yang bertujuan mengembngkn diri agar dapat 
berperilaku tertib.  (Ngainun Naim, 2012: 142)  

 
 Disiplin merupakan pengaruh yang dirancang untuk 

membantu yang dirancang untuk membantu anak mampu 

menghadapi lingkungan. Disiplin tumbuh dari kebutuhan menjaga 

keseimbangan antara kecenderungan dan keinginan individu untuk 

bebuat agar memperoleh sesuatu, dengan pembatasan atau 

peraturan yang diperlukan oleh lingkunagn terhadap dirinya.   

 Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan 

melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk 

tunduk kepada keputusan, perintah, dan peraturan yang berlaku. 

Dengan kata lain disiplin adalah sikap menaati peraturan dan 

ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. 

 Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Huud ayat 112   

تَِقمۡ ٱفَۡ تَۡ َكَما ۡ س  اْۡه َولَۡ َمعَكَۡ تَابَۡ َوَمن أُِمر  غَو  َملُونَۡ بَِما ۥإِنّهُۡ تَط    بَِصيرۡ  تَع 

Terjemahnya : 

“Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana 
diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat 
beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. 
Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.  
(Departemen Agama RI. 234) 

 Tujuan mendisiplinkan adalah mengajarkan kepatuhan. Dalam 

konteks pembelajaran di sekolah, ada beberapa bentuk 
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kedisiplinan. Pertama, hadir di ruangan tepat waktunya. Kedua, 

tata pergaulan disekolah. Ketiga, mengikuti kegiatan 

ekstrakulikuler. Kegiatan ekstrakurikuler juga merupakan 

serentetan progam sekolah, siswa juga dituntut berdisiplin atau 

aktif mengikutinya dengan mencurahkan segala potensi yang 

mereka miliki, baik bersifat fisik, mental, emosional, dan 

intelektual. Merespons apa saja yang ada dalam kegiatan 

ekstrakurikuler sangat berarti untuk penerapan lebih lanjut 

terhadap pelajaranyang telah dipelajarinya. Keempat, belajar di 

rumah. Dengan kedisiplinan belajar di rumah siswa menjadi lebih 

ingat terhadap pelajaran yang telah dipelajari dan lebih siap untuk 

menghadapi pelajaran yang akan dihadapi atau yang akan 

diberikan.  

4) Bersahabat/ komunikatif   

 Adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, 

bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.  Membangun 

hubungan dengan orang lain sangat di pengaruhi oleh pola 

komunikasi yang digunakan. Komunikasi dengan kenalan, teman 

atau sahabat disebut sebagai komunkasi interpersonal, yaitu 

interaksi tatap muka antar-dua atau beberapa orang, yang mana 

pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan 

penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara 

langsung pula.  
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 Firman Allah dalam QS.An-Nahl ayat 125:  

عُۡٱ َمةِۡٱبِۡ َرب ِكَۡ َسبِيلِۡ إِلَىَٰۡ د  ِحك  ِعَظةِۡٱۡوَۡ ل  َمو  َحَسنَةِۖۡٱ ل  ُهم ل  ِدل   ِهيَۡ لّتِيٱبِۡ َوَجَٰ
َسُنۡه لَمُۡ هُوَۡ َربّكَۡ إِنّۡ أَح  لَمُۡ َوهُوَۡ ۦَسبِيِلهِۡ َعن َضلّۡ بَِمن أَع  تَِدينَۡٱبِۡ أَع  ُمه   ل 
١٢٥  

Terjemahnya :   

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah 
dan pelajaranyang baik dan bantahlah mereka dengan cara 
yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 
mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalanNya dan 
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 
petunjuk. (Departemen Agama RI. 281) 

 
 Persahabatan harus selalu dijaga secara baik. perbedaan 

pendapat, pemikiran, dan pandangan hidup merupakan suatu hal 

yang biasa, bahkan tidak mungkin dihindari. Di sini dibutuhkan 

kearifan dan kemampuan unuk mengelola emosi sehingga 

perbedaan yang ada tidak menjadi penyebab putusnya 

persahabatan. Kemampuan mengelola emosi ini penting artinya 

sebab ttidak jarang persahabatan putus karena salah satu atau 

bahkan keduannya tidak bisa mengelola emosi.   

Belajar tak lain adalah proses menyatakan diri secara utuh 

dan menampakkan kemanusiawiannya secara menyeluruh, yaitu 

sebagai makhluk yang memiliki fitrah, makhluk yang dicipta 

dengan diberi kreativitas untuk menciptakan ulang dirinya sendiri, 

membentuk karakternya sebagai pribadi unik, otentik, tak 

terbandingkan dengan apa pun dan siapa pun yang bukan dirinya. 

Rasa ingin tahu harus ditumbuh kembangkan, dirawat, dan diberi 

jawaban secara benar. Munculnya berbagai perilaku destruktif 
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pada generasi muda sebagian besar berawal dari rasa ingin tahu 

yang idak mendapatkan jawaban secara memadai.  

5) Peduli sosial   

Kehidupan masyarakat sekarang ini bergeser menjadi lebih 

individualis. Kebersamaan dan saling tolong menolong dengan 

penuh ketulusan yang dahulu menjadi ciri khas masyarakat kita 

semakin menghilang, kepedulian terhadap sesama pun semakin 

menipis. Konsentrasi kehidupan masyarakat sekarang ini 

didominasi pada bagaimana mencapai mimpi-mimpi materialistis    

Peduli social Adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin 
memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang 
membutuhkan. Karena manusia adalah makhluk sosial. Ia 
hidup dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari 
lingkungannya. Karenanya, manusia tidak bisa sepenuhnya 
egois dan beranggapan kalau dirinya bisa hidup sendiri tanpa 
peran serta orang lain. Selain tidak logis, sikap egois 
semacam ini juga membawa implikasi kurang baik bagi 
tatanan sosial. (Ngainun Naim, 2012: 207)  
 

Firman Allah dalam Qs. Al Ma‟un :1-7  

تَۡ بُۡ لِّذيٱ أََرَءي  ينِۡٱبِۡ يَُكذ ِ ِلكَۡ  ١ لد ِ يَتِيمَۡٱۡ يَُدعُّۡ لِّذيٱ فَذََٰ  يَُحضُّۡ َولَۡ  ٢ ل 

ِكينِۡٱ َطعَامِۡ َعلَىَٰۡ ِمس  لۡ  ٣ ل  ُمَصل ِينَۡ فََوي  ل   َصََلتِِهمۡ  َعن هُمۡ  لِّذينَۡٱ ٤ ل ِ
نَعُونَۡ  ٦ يَُرا ُءونَۡ هُمۡ  لِّذينَۡٱ  ٥ َساهُونَۡ َماُعونَۡٱ َويَم    ٧ ل 

Terjemahnya : 

“1.Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2.  
Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3.Dan tidak 
menganjurkan memberi makan orang miskin. 4.  Maka 
kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, 5.  (yaitu) orang-
orang yang lalai dari shalatnya, 6.  Orang-orang yang berbuat 
riya 7.  Dan enggan (menolong dengan) barang berguna”. 
(Departemen Agama RI. 602)  
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 Peduli sesama harus dilakukan tanpa pamrih. Tanpa pamrih 

beratri tidak mengharapkan balasan atas pemberian atau bentuk 

apa pun yang kita lakukan kepda orang lain. Jadi, saat melakukan 

aktivitas sebagai bentuk kepedulian, tidak ada keengganan atau 

ucapan menggerutu. Semunnya dilakukan dengan Cuma-Cuma, 

tanpa pamrih, hati terbuka, dan tanpa menghitung-hitung. 

Kepedulian sejati itu tidak bersyarat. 

6) Tanggung jawab  

 Adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap 

dirinya, orang lain dan lingkungannya. (Retno Listyarti, 2012:5).   

 Dalam firman Allah QS. AL.Qiyamah :36  

 

َسبُۡ نُۡٱ أَيَح  نَسَٰ ِ َركَۡ أَن ۡل    ٣٦ ُسًدى يُت 

 

Terjemahnya : 

“Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu 

saja (tanpa pertanggungjawaban)?”. (Departemen Agama RI. 

578)  

Penanaman sikap tanggung jawab merupakan hal yang sangat 

penting bagi siswa agar dalam perilaku sehari-hari siswa dapat 

menjalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya, 

berani bertanggungjawab apabila melakukan kesalahan, selalu 

melaksanakan ibadah shalat lima waktu dan lainnya. 
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7) Mandiri   

 Adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.  Kemandirian 

tidak otomatis tumbuh dalam diri seorang anak.  

Pada dasarnya mandiri merupakan hasil dari proses 
pembelajaran yang berlangsung lama. Mandiri tidak selalu 
berkaitan dengan usia. Bisa seorang anak sudah memiliki 
sifat mandiri karena proses latihan atau karena faktor 
kehidupan yang memksanya untuk menjadi mandiri. Tetapi 
tidak jarang seorang yang sudah dewasa, tetapi tidak juga 
bisa hidup mandiri, ia selalu bergantung pada orang lain. 
(Ngainun Naim, 2012: 162)  
 

 Firman Allah Qs. Al Muddassir : 38  

ِس ۡ ُكلُّۡ    ٣٨ َرِهينَة ۡ َكَسبَتۡ  بَِما نَف 

 

Terjemahnya :  

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah 

diperbuatnya.”  (Departemen Agama RI. 576)  

       Sikap mandiri ini mengajarkan siswa untuk mengerjakan 

segalanya dengan diri sendiri tanpa bantuan apalagi di suruh  

orang lain, seperti ketika mengutip sampah. Cobalah ambil 

sampah dengan tangan sendiri tak perlu orang lain. atau dalam 

membersihka ruangan, cobalah tergerak dengan hati sendiri itu 

namnay mandiri 
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8) Kreatif   

 Berperilaku dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara 

atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. (Ngainun Naim, 

2012: 152)  

 Firman Allah Qs. An-Nahl : 17  )  

لُقُۡ أَفََمن  لُُقۡه لّۡ َكَمن يَخ    ١٧ تَذَّكُرونَۡ أَفَََلۡ يَخ 
Terjemahnya :  
“Maka apakah (Allah) yang menciptakan itu sama dengan 
yang tidak dapat menciptakan (apa-apa).Maka Mengapa 
kamu tidak mengambil pelajaran.” (Departemen Agama RI. 
269)  
   

       Contoh dalam perilaku sehari-hari adalah usaha untuk terus 

mengasah kemampuan diri misal dalam bidang kepenulisan, 

dengan mencari pengetahuan baru yang dapat melahirkan 

pemikiran yang inovatif kedepannya 

9) Toleransi   

 Sikap dan tindakan menghargai perbedaan agama, suku, 

etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain, yang berbeda dari 

darinya. (Ngainun Naim, 2012: 138)    

 Firman Allah Qs. Al kafirun : 1-6 

ِفُرونَۡٱ يََٰ أَيَُّها قُلۡ  َكَٰ بُدُۡ َل ۡ  ١ۡ ل  بُُدونَۡ َما أَع  بُِدونَۡ أَنتُمۡ  َوَل ۡ  ٢  تَع  بُدُۡ َما ۡ َعَٰ  أَع 
بُِدونَۡ أَنتُمۡ  َوَل ۡ ٤ َۡۡعبَدتُّمۡ  ّما َعابِدۡ  أَنَاۡ  َوَل ۡ ٣ بُدُۡ َما ۡ َعَٰ  ِدينُُكمۡ  لَُكمۡ   ٥ ۡۡأَع 

  ٦ ِدينِۡ َوِليَۡ

Terjemahnya :  
1. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, 2. Aku tidak akan 
menyembah apa yang kamu sembah. 3.  Dan kamu bukan 
penyembah Tuhan yang Aku sembah. 4.  Dan Aku tidak pernah 
menjadi penyembah apa yang kamu sembah, 5.  Dan kamu 
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tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang Aku 
sembah. 6. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku." 
(Departemen Agama RI. 603)  

 
     Contoh dalam perilaku sehari-hari adalah tidak memaksakan 

pendapat sendiri di atas kepentingan golongan, membiarkan 

pemeluk agama lain beribadah dengan tenang dan aman, dan lain 

lain. 

10) Kerja keras   

 Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. (Ngainun Naim, 2012: 148)  

 Firman allah dalam Qs Al Insyiqaaq : 6  

نُۡٱ يََٰ أَيَُّها نَسَٰ ِ ٗحا َرب ِكَۡ إِلَىَٰۡ َكاِدحۡ  إِنّكَۡ ۡل  ِقيهِۡ َكد    ٦ فَُملََٰ
Terjemahnya :  

“Hai manusia, Sesungguhnya kamu Telah bekerja dengan 

sungguhsungguh menuju Tuhanmu, Maka pasti kamu akan 

menemui-Nya”. (Departemen Agama RI. 589) 

 
 Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan serta menyelesaikan tugas dengan 

sebaik-baiknya. Contoh dalam perilaku sehari-hari adalah selalu 

mengerahkan usaha terbaik dalam melakukan sesuatu seperti 

saat mengerjakan tugas-tugas, atau berusaha mencapai impian. 

11)  Demokratis   

 Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak 

dan kewajiban dirinya dan orang lain. (Ngainun Naim, 2012: 164)  
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 Firman Allah dalam Qs. Al imran :159  
 

َمةۡ  فَبَِما نَۡ َرح  بِۡٱۡ َغِليظَۡ فَظًّا ُكنتَۡ َولَو ۡ لَُهم ۖۡ ِلنتَۡ ِّلِۡٱ م ِ قَل  واِْۡلَۡ ل   ِمنۡ  نفَضُّ
ِلكَۖۡ فُۡٱفَۡ َحو  ُهمۡ  ع  ِفرۡ ٱوَۡ َعن  تَغ  هُمۡ  لَُهمۡ  س  رِۖۡٱ فِي َوَشاِور  َم  تَۡ فَإِذَا ۡل   َعَزم 
ِلينَۡٱ يُِحبُّۡ ِّلَۡٱ إِنّۡ ِّلِۡهٱ َعلَى فَتََوّكلۡ  ُمتََوك ِ   ل 

Terjemahnya :  
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 
Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi 
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 
sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah 
ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan 
tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”  
(Departemen Agama RI. 71) 
 

       Contoh dalam perilaku sehari-hari adalah melaksanakan 

kewajiban sebagai seorang siswa , tidak hanya menuntut hak saja. 

12) Rasa ingin tahu   

 Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui 

lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat dan didengar. (Ngainun Naim, 2012: 170)  

 Firman Allah dalam Qs.Al anbiya:33   

لَۡٱ َخلَقَۡ لِّذيٱ َوهُوَۡ سَۡٱوَۡ لنَّهارَۡٱوَۡ لّي  قََمرَۖۡٱوَۡ لّشم   فَلَكۡ  فِي ُكل ۡ  ل 

بَُحونَۡ    ٣٣ يَس 

Terjemahnya :  

“Dan dialah yang Telah menciptakan malam dan siang, 

matahari dan bulan. masing-masing dari keduanya itu beredar 

di dalam garis edarnya”. (Departemen Agama RI. 324) 
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        Keingintahuan seorang siswa dapat dicirikan dengan 

seringnya bertanya atau mencari sesuatu yang sedang 

dihadapinya, melalui rasa ingin tahu, seseorang terdorong untuk 

mempelajari lebih lanjut tentang pengetahuan yang bermanfaat 

bagi dirinya maupun orang lain.  

13) Semangat kebangsaan   

 Cara berpikir, dan berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan diri dan 

kelompoknya. (Ngainun Naim, 2012: 173)  

 Firman Allah dalam Qs.al hujurat:13   

ُكم إِنّا لنّاسُۡٱۡ يََٰ أَيَُّها نََٰ ن َخلَق  ُكمۡ  َوأُنثَىَٰۡ ذََكر ۡ م ِ نََٰ  َوقَبَا ئِلَۡ ُشعُوٗبا َوَجعَل 
اْۡه َرَمُكمۡ  إِنّۡ ِلتَعَاَرفُو  ۡه ِّلِۡٱ ِعندَۡ أَك  ُكم  قَىَٰ   ١٣ َخبِيرۡ  َعِليمۡ  ِّلَۡٱ إِنّۡ أَت 

Terjemahnya :  

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 
kamu berbangsa bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 
mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 
Maha Mengenal”. (Departemen Agama RI. 517) 

        Penanaman semangat kebangsaan sejak dini dapat 

mengembalikan kecintaan pada generasi muda terhadap tanah 

airnya, siswa harus bangga bangga dengan negara kelahirannya. 

Cara yang dapat dilakukan siswa sangatlah mudah contohnya 

melaksanakan upacara bendera serta berlatih untuk aktif dalam 

organisasi.  
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14) Cinta tanah air   

 Cara yang bersikap yang menunjukan kesetiaan, kepedulian, 

dan penghargaan yang tinggi terhadap lingkungan fisi, sosial, 

budaya, dan ekonomi bangsa. (Ngainun Naim, 2012: 176)  

 Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al Baqarah:126  

هِۡ قَالَۡ َوإِذۡ  َرَٰ مُۡإِب  عَلۡ ٱ َرب ِۡ ۧ  ذَا ج  ُزقۡ ٱوَۡ َءاِمٗنا بَلًَدا َهَٰ لَهُۡ ر   ِمنَۡۥۡأَه 
تِۡلٱ ُهم َءاَمنَۡ َمنۡ  ثَّمَرَٰ مِۡٱوَۡ ِّلِۡٱبِۡ ِمن  يَو   ۥفَأَُمت ِعُهُۡ َكفَرَۡ َوَمن قَالَۡ ۡل  ِخِرۡهٱۡ ل 

هُۡ ثُمّۡ قَِليَٗلۡ َطرُّ سَۡ لنّارِۖۡٱۡ َعذَابِۡ إِلَىَٰۡ ۥ أَض  َمِصيرُۡٱۡ َوبِئ    ١٢٦ ل 
Terjemahnya :  
“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: Ya (Tuhanku, 
jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan 
berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang 
beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. 
Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri 
kesenangan sementara, Kemudian Aku paksa ia menjalani 
siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali". 
(Departemen Agama RI. 19) 

 
       Salah satu contoh sikap cinta tanah air yang bisa ditunjukan 

oleh siswa adalah dengan senantiasa menghargai jasa para tokoh 

atau pahlawan nasional, bersedia menggunakan produk dalam 

negeri, menghargai dan menjaga keindahan alam yang telah ada.  

15) Menghargai prestasi   

 Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan 

mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. (Ngainun 

Naim, 2012: 178)  

Siswa yang menghargai prestasi akan terus berupaya 

maksimal untuk meraih cita-citanya, mensyukuri prestasi yang 
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diraihnya, menghargai hasil usaha, ciptaan dan pemikiran orang 

lain. 

16)  Cinta damai   

 Sikap dan mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu 

yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain. (Ngainun Naim, 2012: 187)  

 Sebagaimana firman Allah dalam Qs. At-Taubah, 6. 

 

نَۡ أََحدۡ  َوإِنۡ  ِركِۡٱ م ِ ُمش  تََجاَركَۡٱ ينَۡل  هُۡ س  َمعَۡ َحتّىَٰۡ فَأَِجر  مَۡ يَس  هُۡ ثُمِّّۡۡلِۡٱ َكلََٰ ِلغ  ۡأَب 

َمنَهُۡ ۡ ِلكَۡ ۥهَمأ  مۡ  بِأَنُّهمۡ  ذََٰ لَُمونَۡ لّۡ قَو    ٦ يَع 

Terjemahnya :  
Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta 
perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia 
sempat mendengar firman Allah, Kemudian antarkanlah ia 
ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan 
mereka kaum yang tidak Mengetahui. (Departemen Agama RI. 
187) 

 
     Cinta damai merupakan sikap yang senang dengan 

ketidakadaanya kerusuhan atau perkelahian. Sikap perkataan dan 

tindakannya menyebabkan orang lain merasa senang dan aman 

atas kehadiran dirinya. 

17) Gemar membaca   

 Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai 

bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. (Ngainun Naim, 

2012: 191)  

 Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-„Alaq ayat 1  
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َرأۡ ٱ مِۡٱبِۡ ق    ١ َخلَقَۡ لِّذيٱ َرب ِكَۡ س 
Terjemahnya :  

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan, (Departemen Agama RI. 597)  

 
       Membaca merupakan saran siswa untuk menambah wawasan 

ataupun pengetahuan sekaligus dapat menjadi sarana dalam 

memperoleh informasi. Siswa yang gemar membaca bisa 

menghabiskan waktunya berjam jam untuk membaca. Minimal 

dalam sehari siswa menyediakan waktunya sebentar untuk 

membaca.  

18) Peduli lingkungan   

 Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam disekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan 

alam yang sudah terjadi.(Ngainun Naim, 2012: 200)  

 Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Ar Rum : 41-42  

فََسادُۡٱۡ َظَهرَۡ بَر ِۡٱ فِي ل  رِۡٱۡوَۡ ل  بَح  ِدي َكَسبَتۡ  بَِما ل  ضَۡ ِليُِذيقَُهۡم لنّاِسۡٱ أَي   لِّذيٱۡ بَع 

ِجعُونَۡ لَعَلُّهمۡ  َعِملُواْۡ ِضۡٱ فِي ِسيُرواْۡ قُلۡ  ٤١ يَر  َر  فَۡ نُظُرواْۡٱفَۡ ۡل   َكانَۡ َكي 

ِقبَةُۡ ُلۡه ِمن لِّذينَۡٱ َعَٰ ثَُرهُم َكانَۡ قَب  ِرِكينَۡ أَك  ش    مُّ

Terjemahnya : 
Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 
Karena  perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan 
kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, 
agar mereka kembali (ke jalan yang benar). 42.  Katakanlah: 
"Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah 
bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. 
kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang 
mempersekutukan (Allah)." (Departemen Agama RI. 408-409) 



42 

 

 

 
        Salah satu bentuk kepedulian siswa terhadap lingkungan 

adalah dengan senantiasa menjaga kebersihan dan tidak merusak 

alam. 

       Kedelapan belas karakter masing-masing mempunyai manfaat 

dan tujuan yang berbeda-beda. Tergantung bagaimana kita 

menerapkannya kedalam kehidupan kita sehari-hari.   

d. Dasar Pembentukan Karakter 

  Manusia pada dasarnya memeliki dua potensi yakni baik dan 

buruk, di dalam Al-Qur’an surah Asy-Syams dijelaskan dengan istilah 

fujur (celaka/fasik) dan takwa (takut kepada tuhan). Manusia memiliki 

dua kemungkinan jalan, yaitu menjadi manusia yang beriman atau 

ingkar terhadap tuhannya. Keberuntungan berpihak pada orang yang 

senantiasa menyucikan dirinya dan kerugian berpihak pada orang 

yang mengotori dirinya, surah Asy-Syams 8: 

َهَمهَۡ َها فُُجوَرَها افَأَل  َوىَٰ   ٨ َوتَق 

Terjemahnya :  

Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) Kefasikan dan 

ketakwaanya. (Departemen Agama RI. 595) 

 
Berdasarkan ayat diatas, setiap manusia memiliki potensi untuk 

menjadi hamba yang baik (positif) atau buruk (negatif), menjalankan 

perintah tuhan atau melanggar larangan-Nya, menjadi orang yang 

beriman atau kafir, mukmin atau musyrik. Manusia adalah makhluk 
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Tuhan yang sempurna, akan tetapi ia bahkan tidak bisa menjadi 

hamba yang hina, bahkan lebih hina dari binatang, seperti dalam surah 

At-Tin ayat 4-5: 

نَا لَقَدۡ  نَۡٱ َخلَق  نَسَٰ ِ َسنِۡ فِيۡ  ۡل  ِويمۡ  أَح  هُۡ ثُمّۡ ٤ تَق  نََٰ فَلَۡ َرَدد  ِفِلينَۡ أَس    َسَٰ
Terjemahnya : 
sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk 
yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat 
yang serendah-rendahnya (neraka). (Departemen Agama RI. 597) 

 
        Dalam ayat lain dijelaskan tentang seseorang yang hatinya telah 

mati, seperti dalam surah Al-Araf ayat 179: 

نَا َولَقَدۡ  نَۡ َكثِيٗرا ِلَجَهنّمَۡ ذََرأ  ِجن ِۡٱ م ِ نِسۖۡٱوَۡ ل  ِ قَُهونَۡ لّۡ قُلُوبۡ  لَُهمۡ  ۡل   بَِها يَف 

يُنۡ  َولَُهمۡ  ِصُرونَۡ لّۡ أَع  َمعُونَۡ لّۡ َءاذَانۡ  َولَُهمۡ  بَِها يُب  ئِكَۡ بَِها ۡه يَس 
 أُْولََٰ 

مِۡٱكَۡ عََٰ َن  ئِكَۡ أََضلُّۡه هُمۡ  بَلۡ  ۡل 
ِفلُونَۡٱ هُمُۡ أُْولََٰ  غََٰ   ١٧٩ ل 

 
Terjemahnya :  
Dan sesungguhnya kami jadikan untuk (untuk isi neraka 
jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai 
hati , tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat 
Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakan 
untuk menggunakan untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan 
Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak 
dipergunakan untuk (mendengar ayat-ayat Allah). Mereka itu 
sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka 
itulah orang-orang yang lalai. (Departemen Agama RI. 174) 

 
Manusia dapat menentukan dirinya untuk menjadi baik atau 

buruk. Sifat baik manusia digerakkan oleh hati yang baik pula, jiwa 

yang tenang, akal sehat dan pribadi yang sehat. Potensi yang buruk 

digerakkan oleh hati yang sakit, nafsu pemarah, rakus, dan pikiran 

yang kotor.  

Sikap manusia yang dapat menghancurkan diri sendiri seperti 

berdusta, munafik, sombong, matrealistik, egois dan sifat lain yang 
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memberikan energi negatif kepada setiap individu, sehingga 

melahirkan manusia-manusia yang berkarakter buruk. Sebaliknya 

sikap jujur dan rendah hati merasa cukup dan sifat positif lainnya dapat 

melahirkan manusia-manusia yang berkarakter baik.  

Ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi perkembangan 
karakter, bisa terjadi pada aspek jasmani, akal maupun rohani. 
Aspek jasmani banyak dipengaruhi oleh alam fisik, aspek akal 
banyak dipengaruhi oleh lingkungan budaya, aspek rohani 
banyak dipengaruhi oleh kedua lingkungan tersebut. Pengaruh 
itu menurut Al-Syaibani, dimulai sejak bayi berupa embrio dan 
barulah berakhir setelah orang itu mati. Tingkat dan kadar 
pengaruh tersebut berbeda antara seseorang dengan orang lain, 
sesuai dengan segi-segi pertumbuhan masing-masing. Kadar 
pengaruh tersebut juga berbeda, sesuai perbedaan umur dan 
perbedaan fase perkembangan. Faktor pembawaan lebih 
dominan pengaruhnya saat masih bayi, lingkungan alam dan 
budaya lebih dominan pengaruhnya saat orang tumbuh dewasa. 
(Agus zaenul,2012, 36)  
 
Manusia mempunyai banyak kecenderungan yang disebabkan 

oleh banyaknya potensi yang dibawa. Dalam garis besarnya, 

kecenderungan itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu, kecenderung 

menjadi orang baik dan kecenderungan menjadi orang jahat. Oleh 

sebab itu, pendidikan karakter dapat memfasilitasi dan 

mengembangkan nilai-nilai positif secara alamiah-naturalistik dapat 

membangun dan membentuk seseorang menjadi pribadi yang unggul 

dan berakhlak mulia.  

e. Membentuk karakter anak 

 Pengembangan atau pembentukan karakter diyakini perlu dan 

penting untuk dilakukan oleh sekolah dan stackholeders-nya untuk 

menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter pada 
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dasarnya ialah mendorong lahirnya anak-anak yang baik (insan 

kamil).  

Tumbuh dan berkembangnnya karakter yang baik akan 
mendorong murid tumbuh dengan kepastian dan komitmennya 
untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan 
segalanya dengan benar dan memiliki tujuan hidup, masyarakat 
juga berperan membentuk karakter anak melalui orang tua dan 
lingkungan. (M. Mahmubi, 2012:101).  
 
Karakter tidak terbatas pada pengetahuan saja.Seseorang yang 

memiliki pengetahuan kebaikan belum tentu mampu bertindak sesuai 

dengan pengetahuannya, jika tidak terlatih (menjadi kebiasaan) untuk 

melakukan kebaikan tersebut. 

 
C. Kerangka Pikir 

 

 Karakter bangsa merupakan pilar penting dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan karakter yang diterapkan 

di sekolah dari  jenjang sekolah dasar hingga menengah ke atas 

diharapkan mampu untuk  membentuk siswa yang berkarakter baik serta 

bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di 

masyarakat dan mampu memberikan  bekal untuk masa depannya 

dalam menghadapi perubahan zaman secara  bijaksana. Pelaksanaan 

pendidikan karakter dapat di internalisasikan dalam program  

pengembangan diri, mata pelajaran, dan budaya sekolah.  

  Semua kegiatan yang  ada di sekolah, baik dalam kegiatan 

pembelajaran atau di luar pembelajaran  dapat disisipkan nilai-nilai 

pendidikan karakter untuk membentuk karakter siswa. Setiap sekolah 
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bebas memilih mana saja nilai-nilai pendidikan karakter yang akan 

dikembangkan dalam  sekolah tersebut. Kegiatan ekstrakurikul hizbul 

wathan merupakan salah satu jalan atau ikhtiar yang bisa di tempuh 

dalam membentuk karakter siswa. 

Dalam penelitian ini peniliti ingin mengatahui bagaimana 

pelaksanaan kegiatan Hizbul Wathan dan efektivitas kegiatan tersebut 

dalam Pembentukan karakter. Sehingga dapat diketahui keefktifan 

kegiatan Hizbul Wathan dalam pembentukan  karakter pada siswa di MTs 

Ummul Mukminin.  

Efektivitas Ekstrakurikuler  
Hizbul Wathan 

Ketetapan 
sasaran program 

Pelaksanaan 
program 

Pemantauan 
program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar kerangka pikir 

Nilai-Nilai Karakter 

1. Religius 
2. Jujur, 
3. Disiplin 
4. bersahabat atau komunikatif 
5. kreatif, 
6. tanggung jawab 
7. Mandiri 
8. peduli lingkungan 
9. cinta tanah air 
10. Peduli sosial 

Materi Hizbul Wathan 
(Input) 

 

Prilaku Siswi 
(Output) 
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Deskripsi kerangka berpikir diatas merupakan gambaran tentang 

hubungan kegiatan Hizbul Wathan dengan nilai-nilai karakter pada siswa 

dapat digambarkan Dari bagan diatas, dapat dilihat bahwa sekolah 

sebagai penyelenggara pendidikan menyediakan wahana untuk 

menyalurkan bakat dan minat siswa yaitu melalui ekstrakurikuler Hizbul 

Wathan. Efektivitas Hizbul Wathan dapat diukur dari penguasaan materi 

Hizbul Wathan oleh siswa dan perubahan sikap atau perilaku siswa 

kearah yang lebih baik. Hasil yang diharapkan dari pembelajaran 

ekstrakurikuler Hizbul wathan yaitu siswa dapat menanamkan karakter 

seperti: Religius, Jujur, Disiplin, bersahabat atau komunikatif, kreatif, 

tanggung jawab, mandiri, peduli lingkungan, cinta tanah air dan Peduli 

sosial 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Pendekatan  Penelitian 

 Pendekatan penelitian adalah seperangkat asumsi yang saling 

berkorelasi satu dengan yang lain mengenai fenomena alam semesta 

dan pada dasarnya ada tiga pendekatan penelitian yang selama ini 

digunakan dalam penelitian ilmiah yaitu penelitian kualitatif, penelitian 

kuantitatif dan penelitian trianggulasi yang merupakan gabungan dari 

penelitian kualitatif dan kuantitatif.  

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Adapun pengertian 

penelitian deskriptif  yaitu:  

Melukiskan dan menafsirkan keadaan yang ada sekarang. 
Penelitian ini berkenaan dengan kondisi atau hubungan yang ada: 
praktek-praktek yang sedang berlaku: keyakinan, sudut pandang, 
atau sikap yang dimiliki proses-proses yang sedang berlangsung 
pengaruh-pengaruh yang sedang dirasakan atau kecenderungan 
kecenderungan yang sedang berkembang. (Arief Furchan 2011: 39) 
 

 Definisi di atas sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk 

melukiskan dan menafsirkan variabel atau kondisi yang terjadi sekarang 

pada efektivitas kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan di MTs Ummul 

Mukminin dalam mengembangkan karakter siswa.   

 Pendekatan penelitian dibagi menjadi pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif (Sugiyono 2007: 12). Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, Pendekatan kualitatif 

digunakan agar peneliti dapat merasakan kedekatan pada setiap subjek, 

karena pada penelitian kualitatif sangat memerlukan wawancara. pada 
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wawancara di penelitian kualitatif ini untuk mengetahui lebih lanjut 

bagaimana permasalahannya. kualitatif dalam penelitian lebih 

membutuhkan dan condong pada teori teori dan pada teori tersebut 

ketika observasi harus diterapkan sesuai dengan kebutuhan apa yang di 

observasi. karena data yang diperoleh berupa informasi-informasi dan 

pendapat mengenai nilai karakter yang ditanamkan dalam ekstrakurikuler 

Hizbul Wathan dan efektivitas kegaiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan di  

  MTs Pondok pesantren Puteri Ummul Mukminin.  

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian berada di MTs Pondok pesantren Puteri Ummul 

Mukminin Aisyiyah Wilayah Sulawesi selatan. Sekolah ini merupakan 

salah satu amal usaha Pimpinan Wilayah aisyiyah dan pelaksanaan  

penelitian dilakukan pada bulan, September dan Oktober  2019 

 

C. Unit analisis dan penentuan informan 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriftif kualitatif yang akan 

meneliti tentang efektifitas kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan dalam 

pembentukan karakter siswa di MTs Pondok pesantren Puteri Ummul 

Mukminin Aisyiyah wilayah Sulawesi Selatan. Peneliti menganggap 

bahwa melalui analisis kualitatif dapat digambarkan oleh peneliti tentang 

pembentukan karaktet siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler di MTs 

Pondok pesantren Puteri Ummul Mukminin Aisyiyah wilayah Sulawesi 
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Selatan, dengan menyajikan data dalam bentuk kata-kata yang dapat 

dipahami oleh orang lain. 

 Untuk mendapatkan data agar dapat mengolahnya sebagai bentuk 

informasi maka peneliti menetapkan informan yang dapat memberikan 

informasi yang akurat terkait objek yang diteliti. Adapun yang menjadi 

informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kepala sekolah MTs Pondok pesantren Puteri Ummul Mukminin 

Aisyiyah wilayah Sul-Sel selaku penanggung jawab di lembaga 

pendidikan yang dipimpinnya 

2. Wakasek kesiswaan MTs Pondok pesantren Puteri Ummul 

Mukminin Aisyiyah wilayah Sul-Sel 

3. Guru-guru MTs Pondok pesantren Puteri Ummul Mukminin Aisyiyah 

wilayah Sul-Sel 

4. Pembina ekstrakurikuler Hizbul Wathan MTs Pondok pesantren 

Puteri Ummul Mukminin Aisyiyah wilayah Sul-Sel 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk memperolah data yang akurat dan sesuai dengan penelitian, 

maka terdapat beberapa teknik atau metode yang digunakan peneliti 

untuk membantu peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan, adapun 

teknik yang dipakai sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi merupakan salah satu metode dari pengumpulan 

suatu data dengan mengamati atau meninjau secara cermat dan 
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langsung di lokasi penelitian atau lapangan untuk dapat mengetahui 

secara lengsung kondisi yang terjadi atau untuk membuktikan 

kebenaran dari sebuah desain penelitian. 

 
Observasi merupakan sebuah cara dalam pengumpulan data 
yang mengharuskan peneliti untuk turun kelapangan untuk 
mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, waktu, tempat 
kegiatan, peristiwa, benda-benda, tujuan dan perasaan. (M. 
Djuaini Ghony dan Fauzan al-Mansur, 2012: 165) 
 
Obeservasi merupakan cara untuk mengawasi perilaku subjek 

penelitian seperti perilaku dalam lingkungan, waktu dan kondisi 

tertentu. Dalam penelitian ini peneliti mengunakan penelitian 

observasi partisipan, dimana peneliti melakukan pengamatan dan 

sekaligus ikut serta tau turut dalam kegiatan atau situasi yang 

dilakukan sumber data. Tujuannya adalah untuk mengatahui 

bagaiamana efektifitas kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan dalam 

pembentukan karakter siswa di MTs Pondok pesantren Puteri  

Ummul Mukminin Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan.  

2. Wawancara 

Wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian 

terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

wawancara mendalam.  

Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses 
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 
tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 
informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 
menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana 
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pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang 
relatif lama (Sutopo 2006: 72). 
 
 Interview merupakan usaha mengumpulkan informasi dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara 

lisan pula.  

Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap 
muka  (face to face relation ship) antara si pencari informasi 
(interviewer atau informan hunter) dengan sumber informasi 
(interviewee) (Sutopo 2006: 74). 
 
Jenis interview meliputi interview bebas, interview terpimpin, dan 

interview bebas terpimpin (Sugiyono, 2008: 233). Interview bebas, 

yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga 

mengingat akan data apa yang dikumpulan. Interview terpimpin, yaitu 

interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa 

sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Interview bebas 

terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview 

terpimpin. 

 Beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti saat 

mewawancarai responden adalah intonasi suara, kecepatan 

berbicara, sensitifitas pertanyaan, kontak mata, dan kepekaan 

nonverbal. Dalam mencari informasi, peneliti melakukan dua jenis 

wawancara, yaitu autoanamnesa (wawancara yang dilakukan dengan 

subjek atau responden) dan aloanamnesa (wawancara dengan 

keluarga responden). Beberapa tips saat melakukan wawancara 

adalah mulai dengan pertanyaan mudah, mulai dengan informasi 
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fakta, hindari pertanyaan multiple, jangan menanyakan pertanyaan 

pribadi sebelum building raport, ulang kembali jawaban untuk 

klarifikasi, berikan kesan positif, dan kontrol emosi negatif. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, 

ini dapat berupa tulisan-tulisan, gambar dan karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumentasi adalah metode yang digunakan dalam 

melakukan penelitian dengan jalan mencatat data-data, catatan resmi 

yang terkait dengan penelitian.  

 Adapun data yang diperoleh dari metode ini adalah data-data 

atau catatan-catatan yang berkaitan dengan: (1) aktifitas aktifitas 

kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan, (2) letak geografis atau 

keadaaan sekolah MTs Ummul Mukmini Aisyiyah Wilayah Sulawesi 

Selatan, (3) berbagai kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan sebagai 

pembentuk karakter siswa 

 

E. Teknik Analisis Data 

        Pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan salah satu 

tahap yang sangat penting. Teknik pengumpulan data yang tepat dan 

benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan 

sebaliknya. Oleh karena itu, pada tahap ini tidak boleh salah dan harus 

dilakukan secara cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian 

yang akan digunakan.  
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Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 
lapangan, dan bahan bahan lain sehingga dapat muda dipahami dan 
temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. (sugiyono. 2014: 
244). 
 

   Dalam proses ini, proses analisis data digunakan teknik deskriptif dan 

dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan alur 

tahapan: 

1. Pengumpulan data, pada tahap ini peneliti mengumpulkan data 

sesuai dengan fokus penelitian dengan teknik pengumpulan data 

yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi semua hasil wawancara, 

obeservasi, dan dokumentasi dikumpulkan, untuk ditindak lanjuti 

dalam proses reduksi data. 

2. Reduksi data, pada tahap ini peneliti memilih, menggolongkan dan 

merangkum hal-hal pokok dengan memfokuskan pada hal-hal 

penting, dan membuang data yang tidak penting, dengan menyeleksi 

data ketat, dengan demikian reduksi data ini berlangsung secara 

terus menerus selama penelitian berlangsung. 

3. Paparan data, pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah 

mengorganisasikan data yang sudah direduksi, maka keseluruhan 

data dirangkum dan disajikan secara terpadu. Untuk itu dengan 

melihat paparan data, maka dapat dipahami apa yang sedang terjadi 

dan apa yang harus dilakukan. 

4. Kesimpulan, kesimpulan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

untuk memberikan arti dan memakai data yang diperoleh baik melalui 
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wawancara, observasi, maupun dokumentasi, kesimpulan tersebut 

dimaksudkan untuk pencarian makna data yang muncul dari data-

data yang diperoleh dari lapangan sehingga mendapatkan  

         kesimpulan yang tepat dan benar. 

F. Pengecekan Keabsahan Data 

 Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data dilakukan dengan 

tiga cara, yaitu kredibilitas, dependibilitas, dan konfirmasibilitas data. 

Ketiga cara ini dapat digunakan salah satu atau ketiga-tiganya secara 

bersamaan dalam kegiatan penelitian. 

1. Kredibitas Data 

 Kredibitas data adalah upaya peneliti untuk menjamin 

kesahihan data dengan mengkonfirmasikan antara data yang 

diperoleh dengan subjek penelitian. Tujuannya adalah untuk 

membuktikan bahwa apa yang ditemukan peneliti sesuai dengan 

apa yang seseungguhnya dilakukan oleh subjek penelitian di 

lapangan. Untuk mencapai kredibilitas data, dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan: 

a) Ketekunan pengamatan, yaitu dengan mengadakan observasi 

secara intensif terhadap objek penelitian, guna memahami 

gejala lebih mendalam tehadap aspek-aspek penting 

kaitannya dengan efektifitas kegiatan ekstrakurikuler Hizbul 

Wathan dalam pembentukan karakter peserta didik. 
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b) Tringulasi, yaitu mengecek keabsahan data dengan 

memanfaatkan berbagai sumber diluar data tertentu sebagai 

bahan perbandingan. Tringulasi yang digunakan adalah, (1) 

Tringulasi sumber, yaitu peneliti melakukan wawancara 

dengan kepala sekolah, wakasek kesiswaan, guru-guru dan 

Pembina kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan di MTs 

Ummul Mukmini. (2) Tringulasi metode dilakukan, dengan 

membandingkan hasil wawancara, kepala sekolah, wakasek 

kesiswaan, guru-guru dan Pembina kegiatan ekstrakurikuler 

Hizbul Wathan, dengan hasil pengamatan di lapangan. 

2. Dependibitas Data 

  Bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam memformulasikan 

hasil penelitian, maka kesimpulan dan interpretasi data yang ditulis 

dikomunikasikan dengan berbagai pihak yang ikut memeriksa 

proses penelitian yang dilakukan peneliti, agar temuan penelitian 

dapat dipertahankan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

sesuai kaidah metode penelitian. Untuk itu dibutuhkan konsultasi 

ahli yaitu para pembimbing (1) Prof. Dr. H. Abd. Rahman Getteng, 

(2) Dr. H. Darwis Muhdina, M. Ag 

3. Konfirmadibiltas data 

 Konfirmadibilitas dalam penelitian ini dilakukan bersamaan 

dengan dependibilitas, perbedaanya terletak pada orientasi 

penilaiannya. Konfirmadibilitas digunakan untuk menilai hasil 
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(produk) penelitian terutama berkaitan dengan deskripsi temuan 

penelitian dan diskusi hasil penelitian. Sedangkan dependibilitas 

digunakan untuk menilai proses penelitian, mulai pengumpulan data 

sampai bentuk laporan yang terstruktur dengan baik. Untuk itu 

dalam konfirmadibilitas penelitian ini dibimbing oleh (1) Prof. Dr. H. 

Abd. Rahman Getteng. (2) Dr. H. Darwis Muhdina, M. Ag 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian 

 Pondok Pesanten Puteri Ummul Mukminin ‘Aisyiyah Wilayah 

Sulawesi Selatan adalah salah satu amal usaha bidang Pendidikan 

Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Sulawesi Selatan dengan tujuan melahirkan 

kader ulama dan intelektual perempuan dalam rangka mewujudkan cita-

cita Persyarikatan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah yakni mewujudkan 

Gerakan Islam Berkemajuan 

1. Sejarah Pendirian 

  Ide pendirian sebuah pesantren puteri dilontarkan dalam sebuah 

rapat Pimpinan Wilayah Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Maret 1981 

oleh ibu Dra. Hj. Ramlah Aziez (Al Marhumah) yang ketika itu selaku 

ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sulawesi Selatan, dan seluruh 

peserta rapat menyambutnya dengan baik. 

  Kegiatan tahap pertama dimulai dengan membentuk panitia 

pembelian tanah yang diketuai oleh Dra. Hj. St. Ramlah Aziez sendiri, 

dan alhamdulillah berkat Rahmat Allah Rabbul Alamin, Pimpinan 

Wilayah Aisyiyah Sulawesi Selatan berhasil mendapatkan sebidang 

tanah wakaf dari almarhumah Ibu Hj. Athirah Kalla, seluas 2 Ha di 

Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya. 

 Penyerahan tanah secara resmi dilakukan di hadapan peserta 

rapat kerja Wilayah ‘Aisyiyah Sul-Sel yang dihadiri oleh Pimpinan 
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Daerah ‘Aisyiyah se-Sulawesi Selatan pada tanggal 1 Dzulqa’dah 1401 

H bertepatan dengan 30 Agustus 1981 di Ujung Pandang. 

  Dalam perjalanan selanjutnya, Bapak Drs. H.M. Yusuf Kalla, 

selaku ahli waris almarhumah Hj. Athirah Kalla memandang lokasi di 

Kelurahan Sudiang itu tidak strategis, karena berdekatan dengan 

Bandara Sultan Hasanuddin, maka tanah tersebut dipertukarkan 

dengan tanah yang berlokasi di Kelurahan Bulurokeng Kecamatan 

Biringkanaya yang luasnya kuran lebih  2 hektar. 

  Acara pertukaran tanah wakaf ini dilaksanakan pada tanggal 1 

Muharram 1404 H bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 1983, pihak 

ahli waris diwakili oleh Bapak Drs. H.M Jusuf Kalla sedangkan pihak 

Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Sulawesi Selatan diwakili oleh ibu Hj. St. 

Musyawarah Musa, SH, MS, yang juga sebagai ketua Pimpinan 

Wilayah pada saat itu. Acara tersebut disaksikan oleh para anggota 

Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Sulsel, para ahli waris almarhumah Hj. 

Athirah Kalla, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, Camat 

Biringkanaya dan sejumlah undangan. 

  Pada tahun 1984, Panitia Pembangunan yang telah dibentuk oleh 

Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Sulawesi Selatan memulai pembangunan 

sebuah Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Aisyiyah Wilayah 

Sulawesi Selatan. Alhamdulillah pada tahun 1987, Pondok Pesantren 

ini mulai menerima santri baru dengan jumlah  17 orang. 
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  Perkembangan Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin 

‘Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan sejak dibuka 1987 hingga  

sekarang pada tahun pelajaran 2019 / 2020 jumlah santri  berjumlah 

1271 orang dengan penambahan berbagai fasilitas yang mendukung 

kegiatan santri. 

  Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin ‘Aisyiyah Wilayah 

Sulawesi Selatan menyelenggarakan Program Pendidikan 6 tahun 

dengan jenjang pendiidkan SMP-MTs-SMA-MA yang telah terakreditasi 

oleh Badan Akreditasi Sekolah dan Madrasah BAN-S/M Propinsi 

Sulawesi Selatan. 

2. Visi Misi Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Aisyiyah 
Sulawesi Selatan 

VISI 

“ Unggul dalam ketaqwaan, intelektuialitas, kemandirian dan 

kepeloporan dalam amar ma’ruf dan nahi mungkar berlandaskan al 

Qur’an dan al- sunnah’’. 

MISI 

1. Menyiapkan peserta didik dalam memahami dan melaksanakan 

nilai-nilai taqwa dan ibadah baik mahdah maupun gairu mahdah 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Meningkatkan adaptasi dalam berakhlakul karimah dan 

melaksanakan adabul mar’ah fi al islam dalam pergaulan sehari-

hari. 
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3. Melaksanakan pembelajaran secara integratif, efektif, efisien, 

kontekstual, inovatif dan menyenangkan. 

4. Meningkatkan profesionalisme seluruh tenaga pendidik dan 

kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

5. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berbahasa Asing 

Arab dan Inggris baik kognitif maupun praktis sehari-hari yang 

dapat menopang kempetensi “global competetion”. 

6. Menerapkan management yang demokratis, transparan dan 

partisipatif. 

7. Meningkatkan komitmen dan tanggungjawab peserta didik dalam 

melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar. 

8. Menyiapkan peserta didik untuk memasuki persaingan 

kompetensi secara global. 

3. Kurikulum Terpadu  

 Kurikulum Pondok Pesantren yakni memadukan antara 

Kurikulum Pondok Pesantren LP2M, Kurikulum Kementerian Agama 

dan Kurikulum Pendidikan Nasional yang memudahkan para peserta 

didik melanjutkan ke Perguruan Tinggi baik di dalam dan luar negeri. 

4. Profil Madrasah Tsanawiyah Ummul Mukminin ‘Aisyiyah Wilayah 

Sulawesi Selatan 

a. IDENTITAS 

Nama Madrasah : MTs Ummul Mukminin 
Alamat         : Jl. Perintis Kemerdekaan KM.17/ Jl KH. Jabbar Asyiri      
Kelurahan  : PAI 
Kecamatan  : Biringkanaya 
Kota   : Makassar 
Kode Pos  : 90242 
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Telp.    : 0411- 4835618 
Website  : http//www.pppum.sch.id 
e-mail  : mtsummulmukminin2012@gmail.com 
Facebook  : mts.ummulmukminin.com 
Blogspot.com : mts.ummulmukminin.Blogspot.com 
Didirikan oleh : Pimpinan Wilayah ’Aisyiyah Sulawesi Selatan 
Izin Operasional : SK Nomor : 188 Tahun 2012 / 121273710040 

b. SARANA FISIK 

Status Tanah  : Tanah Wakaf Hj. Athirah Kalla 
Luas Tanah  : 6000 m2 
Luas bangunan            : 1200 m2 
Konstruksi Bangunan: Permanen 
Status Gedung : Pimpinan Wilayah ’Aisyiyah Sulawesi Selatan 
Tipe   : A 
Akreditasi   : B 

c. IDENTITAS KEPALA MADRASAH 

Nama  : Isriani Djamaluddin, S.Ag 
NRG  : 079174062101 
Telp./HP : 082188158111 

d. TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN 

GURU/PEMBINA JENJANG PENDIDIKAN 

L P JML SMA D.1/2/3 S.1 S.2 S.3 

7 29 36    28 8   

 
e. KEADAAN SANTRI 

 

NO KLS ROMBEL 
MURID BULAN INI 

L P JML 

1 IX 3 - 94 94 

2 VIII 3 - 97 97 

3 VII  3 - 98 98 

JML 9 - 289 289 
 

 

B. Paparan Dimensi Penelitian 
 

 Deskripsi hasil penelitian ini merujuk pada permasalahan penelitian 

yang disebutkan pada Bab I yaitu  kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan 

di MTs Pondok pesantren Ummul Mukminin Aisyiyah Wilayah Sulawesi 

Selatan (MTs Ummul Mukminin), karakter siswa MTs Ummul Mukminin, 

mailto:mtsummulmukminin2012@gmail.com
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serta efektivitas kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan dalam Membentuk 

karakter siswa di MTs Ummul Mukminin.  

  Hasil penelitian mengenai efektivitas kegiatan ekstrakurikuler Hizbul 

Wathan dalam pembentukan karakter siswa di MTs Ummul Mukminin 

diperoleh melalui wawancara langsung dengan Waka Kesiswaan, 

Pembina Hizbul Wathan dan ketua qabilah Hizbul Wathan MTs Ummul 

Mukminin. Hasil penelitian juga diperoleh melalui observasi pelaksanaan 

ekstrakurikuler Hizbul Wathan dan selain itu juga dengan melakukan studi 

dokumentasi terkait dengan pelaksanaan ekstrakurikuler  Hizbul Wathan 

di MTs Ummul Mukminin. 

  Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, mereduksi data hasil 

penelitian, mengorganisasikan data, serta verifikasi data penelitian, pada 

sub bab ini akan disajikan data hasil penelitian. Penyajian data hasil 

penelitian terbagi menjadi tiga kelompok yaitu: (1) ketepatan sasaran 

kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan dalam pembentukan  karakter 

siswa; (2) pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Hizbul wathan dalam 

pembentukan karakter siswa; dan (3) pemantauan program kegiatan 

ekstrakurikuler Hizbul Wathan dalam pembentukan karakter siswa.   

1. Ketepatan Sasaran Kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul Wathan Dalam 

Pembentukan  Karakter Siswa Di MTs Ummul Mukminin. 

 
  Suatu kegiatan ataupun program dikatakan efektif dapat diukur 

dari sejauh mana sebuah program tepat dengan sasaran yang telah 

ditentukan sebelumnya. Seperti halnya kegiatan ekstrakurikuler Hizbul 

Wathan ini. Kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan dapat dikatakan 
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efektif dalam pembentukan karakter apabila ekstrakurikuler ini telah 

berhasil menanamkan nilai nilai karakter terhadap siswa sesuai 

dengan tujuan Hizbul Wathan itu sendiri.  

  Secara keseluruhan kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan di 

MTs Ummul Mukminin, sudah menerapkan nilai-nilai karakter. Nilai-

nilai karakter yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang tertera pada 

tujuan Hizbul Wathan, prinsip dasar dan metode Hizbul Wathan, 

dimana di dalamnya mengandung nilai-nilai karakter yang sangat baik 

dan harus ditanamkan pada diri siswa.  

  Sejauh ini, kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan di MTs Ummul 

Mukminin dalam pembentukan karakter sudah tercapai. Hal tersebut 

dapat dilihat dari materi dan latihan Hizbul Wathan  yang sudah 

diajarkan dan dilatihkan  di MTs Ummul Mukminin. Hal tersebut 

dipertegas oleh Waka Kesiswaan (Hasil Wawancara Waka  

Kesiswaan) yakni:  

“Sesuai dengan program yang ada di Hizbul Wathan itu ada janji 
Hizbul Wathan dan undang-undang Hizbul Wathan. Dimana janji 
Hizbul Wathan dan undang-undang Hizbul Wathan itu ada point-
point tentang penanaman karakter. Jadi memang di dalam 
kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan  ini yang utamanya 
mungkin kenapa dulu di dalam K13 ini ekstrakurikuler Hizbul 
Wathan wajib, karena didalamnya itu memang banyak sekali 
nilai-nilai karakter yang bisa ditanamkan kepada siswa.” (WC-
RN. 02/09/19)  

 
  Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler Hizbul Wathan di MTs Ummul Mukminin telah 
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menerapkan pendidikan karakter yang mengacu pada Janji Hizbul 

Wathan dan undang-undang Hizbul Wathan 

  Hizbul Wathan  merupakan bentuk kegiatan yang dikemas 

secara menarik, menyenangkan, sehat , teratur, terarah, praktis yang 

di lakukan dialam terbuka dengan berlandaskan Prinsip Dasar Hizbul 

Wathan dan Metode Hizbul Wathan yang sasaran akhirnya 

pembentukan watak.  

  Mendidik Hizbul Wathan memang harus menggunakan dasar 

dan dengan metode Hizbul Wathan yang baik dan benar. Di MTs 

ummul Mukminin sendiri dalam menanamkan nilai-nilai karakter sudah 

melaksanakannya sesuai pada Prinsip Dasar Hizbul Wathan dan 

Metode Hizbul Wathan. Hal tersebut dipertegas oleh pembina Hizbul 

Wathan (Hasil Wawancara Pembina Hizbul Wathan) yakni:  

“ Kalau disini sudah mengikuti standar dengan Prinsip Dasar 
Hizbul wathan dan Metode Hizbul Wathan. Pertama, dari fisiknya 
atau latihannya jadi kami mendidik karakternya, fisiknya, 
disiplinnya, dan sebagainya. Kedua tentang materinya kami 
persiapan materi. Setelah itu kami melaksanakan praktek di hari 
jum’atnya.” (WC-KH, 06/09/19)  

 
  Hasil wawancara tersebut dapat diperoleh informasi bahwa 

selain penanaman karkakter yang diperoleh dari janji dan ketentuan 

moral yang diperoleh dari janji Hizbul wathan dan undang-undang 

Hizbul Wathan kegiatan Hizbul Wathan di MTs Ummul Mukminin juga 

sudah berdasarkan pada Prinsip Dasar Hizbul Wathan dan Metode 

Hizbul Wathan.  
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  Berdasarkan hasil wawancara terkait materi Hizbul Wathan di 

atas dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan ekstrakurikuler Hizbul 

Wathan di MTs Ummul Mukminin sudah menerapkan nilai-nilai 

karakter yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan gerakan Kepanduan 

Hizbul Wathan. Selain itu, ekstrakurikuler Hizbul Wathan di MTs 

Ummul Mukminin juga telah menerapkan prinsip dasar dan metode 

Hizbul Wathan dalam pelaksanaannya serta pengamalan janji Hizbul 

Wathan dan undang-undang Hizbul Wathan dalam setiap kegiatannya.  

  Didalam janji Hizbul Wathan dan undang-undang Hizbul Wathan 

mengandung nilai karakter yang beragam. Tugas pendidikan Hizbul 

Wathan itu sendiri yaitu mengaplikasikan nilai karakter tersebut ke 

dalam tindakan nyata. Sementara itu, Kepanduan Hizbul Wathan MTs 

Ummul Mukminin memiliki harapan untuk dapat menerapkan seluruh 

nilai karakater yang terkandung di Hizbul Wathan melalui tindakan 

nyata. Ada beberapa nilai karakter yang telah diterapkan kepada 

siswa melalui kegiatan Hizbul Wathan ini. Seperti, nilai-nilai luhur, jiwa 

berkompetisi, tenggang rasa, saling menghormati terhadap sesama, 

keagamaan, peduli lingkungan dan peduli terhadap sesama. Hal 

tersebut diungkapkan oleh Waka Kesiswaan (Hasil Wawancara Waka 

Kesiswaan) yakni:  

“Disini banyak, karena memang kami harapkan. Kami melihat tiap 
hari, karakter yang bisa ditanamkan disini seperti gotong royong, 
lalu berkompetisi dengan baik, karena kami juga ada perlombaan-
perlombaan yang berkaitan dengan kompetensi, lalu ada juga 
tenggang rasa dengan sesama teman, saling menghormati, 
memupuk nilai keagamaan, disiplin, peduli lingkungan dan peduli 
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sosial. Intinya sesuai dengan 17 pendidikan karakter yang 
diharapkan. Kami berusaha supaya siswa kami ini mencapai 17 
karakter tadi (WC-RN. 02/09/19)  

 
  Hasil pengamatan, penanaman karakter nilai keagamaan 

tersebut di atas telah dibuktikan oleh ekstrakurikuler Hizbul Wathan di 

MTs Ummul Mukminin dengan tindakan nyata yaitu dengan adanya 

kesadaran siswa untuk menghentikan kegiatannya baik itu menerima 

materi atau latihan untuk melaksanakan sholat berjamaah dimesjid. 

Dan siswa rutin melaksanakan sholat duha dan sholat sunnah lainnya.  

  Sedangkan kegiatan peduli lingkungan yaitu berupa, menanam 

tumbuhan dan membersihkan halaman sekolah. Hal ini bertujuan agar 

siswa senantiasa menjaga lingkungan agar tetap bersih dan memiliki 

sikap untuk selalu merawat dan menjaga tumbuhan. Selain itu siswa 

juga dibiasakan menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang 

sampah pada tempatnya, dan menegur temannya yang membuang 

sampah sembarangan. 

  Begitu banyak nilai karakter yang diperoleh ketika siswa 

mengikuti kegiatan Hizbul Wathan. Dari beberapa nilai karakter di atas 

masih banyak lagi nilai karakter yang telah diterapkan di MTs Ummul 

Mukminin melalui kegiatan Hizbul Wathan. Hasil wawancara dengan 

Pembina Hizbul Wathan diperoleh informasi yakni:  

“Ada beberapa karakter yang ingin kami pupuk di Hizbul Wathan 
kami disini. Diantaranya ada Religius, jujur, Disiplin, bersahabat 
atau komunikatif, kreatif, tanggung jawab, Mandiri, peduli 
lingkungan, cinta tanah air dan Peduli sosial.” (WC-KH. 06/09/19) 
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  Penanaman nilai karakter yang disebutkan pada hasil 

wawancara di atas dibuktikan dengan tindakan nyata melalui kegiatan-

kegiatan yang disusun dalam kegiatan Hizbul Wathan. Contoh 

kegiatannya: 1) religious ditanamkan dengan membaca doa sebelum 

memulai kegiatan dan sholat berjamaah di masjid, 2)  tanggung jawab, 

ditanamkan melalui kegiatan penyampaian materi di dalam kelas dan 

juga kegiatan di lapangan. Di lapangan terdapat tugas-tugas yang 

harus dikerjakan siswa Hizbul Wathan. Misalanya materi semaphore, 

maka mereka harus bertanggung jawab untuk menguasai materi itu. 3) 

mandiri dan tanggung jawab ditanamkan dengan cara mereka 

merapikan peralatan dan membersihkan lokasi latihan tanpah harus di 

perintahkan 4) Disiplin, dicontohkan dengan kegiatan latihan rutin. 

Nilai-nilai kedisiplinan itu ditanamkan saat akan dilaksanakannya 

latihan. Jadi, pada saat waktu yang sudah ditentukan mereka harus 

sudah siap di lapangan untuk melaksanakan latihan. Kegiatan ini 

dibimbing oleh kakak-kakak kelas.  

  Tidak jauh berbeda dengan pernyataan yang diberikan oleh 

Waka Kesiswaan dan Pembina Hizbul Wathan, ketua qabila Hizbul 

Wathan Ummul Mukminin juga mengungkapkan bahwa nilai-nilai 

karakter yang ditanamkan cukup banyak. Sebab, kegiatan Hizbul 

Wathan merupakan salah satu kegiatan yang dapat digunakan 

sebagai media penanaman karakter. Hasil wawancara dengan ketua 

qabila Hizbul Wathan diperoleh informasi sebagai  berikut:  
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“Yang pertama nilai disiplin, baik disiplin waktu, pakaian dan cara 
berbicara. Kami terapkan disini sesama anggota Hizbul Wathan 
ketika berpapasan kami saling hormat, yaitu tujuannya agar 
saling menghormati sesama anggota Hizbul Wathan. Kedua, nilai 
keagamaan atau religius. Setiap hari kami melaksanakan 
kegiatan sholat berjamaah  di Masjid pondok pesantren Ummul 
Mukminin . Ketiga, tanggung jawab. Kami setelah latihan 
merapikan dan menyimpan kembali alat yang telah digunakan. 
Keempat, mandiri. Merapikan alat alat tanpa harus di perintah 
oleh guru ataupun pembina.. Kelima, sikap peduli lingkungan. 
Kami tanamkan dengan cara membersihkan area sekolah dan 
tempat latihan..”(WC-SM. 06/09/19) 

  
         Hasil wawancara di atas diperoleh informasi bahwa nilai karakter 

yang dapat diperoleh melalui kegiatan Hizbul Wathan diantaranya 

yaitu, Religius, jujur, Disiplin, bersahabat atau komunikatif, kreatif, 

tanggung jawab, Mandiri, peduli lingkungan, cinta tanah air dan Peduli 

sosial. Semua nilai-nilai karakter yang telah disebutkan tersebut 

terkandung didalam janji hizbul wathan dan undang-undang Hizbul 

Wathan. 

  Berdasarkan hasil dari ketiga wawancara terkait nilai-nilai 

karakter yang ditanamkan dalam kegiatan ekstrakurikluer Hizbul 

Wathan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa nilai-nilai karakter 

yang telah diterapkan pada kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan di 

MTs Ummul Mukminin sangat beragam yaitu meliputi; 1) berani /jiwa 

berkompetisi, 2) tenggang rasa, 3) saling menghormati, 4) nilai 

keagamaan, 5) tanggung jawab, 6) disiplin, 7) kerjasama, 8) percaya 

diri, 9) sopan santun, 10) peduli sosial, dan 11) peduli lingkungan. Nilai 

karakter tersebut telah diterapkan melalui serangkaian kegiatan Hizbul 
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Wathan di MTs Ummul Mukminin Selatan dan telah memberikan 

dampak positif bagi siswa.  

  Kegiatan ekstrakurikuler merupakan pendidikan nonformal. 

Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan diluar jam pelajaran sekolah, 

yang dilakukan di sekolah atau di luar sekolah. Oleh karena itu, proses 

kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan biasanya dilaksanakan diluar 

jam pelajaran. Seperti halnya kegiatan ekstrakurikuler di MTs Ummul 

Mukminin yang dilaksanakan  setelah jam pelajaran sekolah.  

  Agar proses kegiatan ekstrakurikuler berjalan lancar tentu perlu 

adanya persiapan yang matang seperti misalnya persiapan materi. 

Persiapan materi kegiatan Hizbul Wathan di MTs Ummul Mukminin 

dilakukan dengan mengagendakan rapat koordinasi yang 

dilaksanakan setiap minggunya. Hal tersebut dipertegas oleh Pembina 

hizbul Wathan (Hasil Wawancara pembina Hizbul Wathan) yakni:  

“Kami melakukan persiapan materi beberapa hari sebelumnya. 
Sebelum pelaksanaan latihan ini kami dengan anak-anak qabilah 
ada koordinasi. Koordinasi ini biasanya dilaksanakan hari rabu. 
Jadi dihari rabu salah satu Pembina itu berkoordinir dengan 
anak-anak qabilah tujuannya untuk membicarakan materi apa 
yang akan disampaikan hari jumat minggu ini.” (WC-KH. 
06/09/19) 

 
  Rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk membahas kegiatan 

atau materi-materi yang akan dilaksanakan selain itu juga tujuannya 

untuk menyamakan persepsi antar anggota. Rapat tersebut biasanya 

dilaksanakan setiap hari rabu dengan dihadiri Pembina Hizbul Wathan 

dan anggota qabilah. Persiapan materi mengacu pada buku pedoman 
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Hizbul wathan. Pernyataan serupa diungkapkan oleh ketua Qabilah 

Hizbul Wathan bahwa:  

“Pertama, kami melakukan persiapan materi pada setiap hari 
rabu. Materi tersebut tentunya tentang Hizbul wathan yang 
mengacu pada buku pedoman dan materi Hizbul Wathan yang 
mengandung nilai-nilai karakter di dalamnya. Kedua, praktek 
lapangan yang pelaksanaannya setiap hari jum’at. Kemudian 
yang ketiga, kami melakukan evaluasi di akhir.” (WC-SM. 
06/09/19)  

 
  Data studi dokumentasi menunjukkan beberapa hasil dari rapat 

rutin. Salah satunya yakni hasil rapat hari pada 05 september 2019 

sebagai berikut:  

1) Persiapan purwa untuk kelas satu  

2) Seleksi anggota tetap dari kelas dua 

3) Latihan rutin untuk kegiatan lomba 

Berdasarkan data tersebut dapat diperoleh informasi bahwa 

persiapan kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan dengan mengadakan 

rapat evaluasi dihari rabu. Namun, rapat evaluasi pada hari jumät sore 

hanya dikhususkan bagi pengurus Qabilah yang tujuannya yakni 

untuk melakukan evaluasi kegiatan Hizbul Wathan bagi anggota 

Dalam proses kegiatan  

  Berdasarkan data terkait proses kegiatan ekstrakurikuler 

Hizbul Wathan di atas dapat disimpulkan bahwa proses kegiatan 

ekstrakurikuler Hizbul Wathan diawali dengan melakukan persiapan 

materi. Dalam mempersiapkan materi dilakukan rapat koordinasi yang 

dilakukan pada hari rabu dengan beranggotakan Pembina Hizbul 
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Wathan dan pengurus qabilah. Kemudian, terdapat rapat evaluasi 

dihari jum’at sore setelah latihan untuk anggota. Materi rapat dihari 

jumát yakni, mengadakan evaluasi kegiatan Hizbul Wathan yang telah 

dilaksanakan. Selain itu proses pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

tidak hanya berlangsung di dalam kelas ataupun di sekolah saja akan 

tetapi juga dilaksanakan di lapangan ataupun luar sekolah.  

  Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan di MTs 

Ummul mukmini, ekstrakurikuler Hizbul Wathan diwajibkan untuk 

seluruh siswa. semua siswa diberikan kesempatan yang sama untuk 

bergabung menjadi anggota Hizbul Wathan. Baik itu dari kelas VII, VIII 

maupun kelas IX. Namun, kelas IX ini khusus sebagai pengurus.. 

Alasan tersebut dipertegas oleh Waka Kesiswaan dari hasil 

wawancara sebagai berikut:  

“Memang semua siswa diwajibkan untuk mengikuti 
ekstrakurikuler hizbul Wathan. Baik itu dari kelas VII, VIII 
maupun kelas IX. Namun, kelas IX ini khusus sebagai pengurus 
di hizbul wathan, dan kita secara bertahap melakukan purwa 
untuk siswa kelas satu dan dua” (WC-RN. 02/09/19)  

 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan di atas 

dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan di 

MTs Ummul Mukminin diwajibkan untuk seluruh siswa. Dan siswa 

kelas IX yang menjadi pengurus qabilah Hizbul wathan MTs ummul 

Mukminin.   
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2. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul Wathan Dalam 
Menanamkan Pendidikan Karakter di MTs Ummul Mukminin  

 
Posisi kegiatan Hizbul wathan di dalam pendidikan memang 

dikategorikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Sebab, kegiatan 

tersebut dilaksanakan di luar jam sekolah. Namun meskipun demikian 

kegiatan ini perlu pengawasan dan bimbingan guru ataupun 

narasumber yang berkompeten. Sebagai seorang Pembina Hizbul 

Wathan, tentunya guru juga harus menguasai seluruh materi-materi 

Hizbul Wathan. Namun, pada kenyataannya tidak semua materi dapat 

dikuasai oleh guru Pembina. Oleh karena itu perlu mendatangkan 

narasumber atau tenaga ahli yang berkompeten dari luar.  

Sebagian besar kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan Di MTs 

Ummul Mukminin dibina langsung oleh Pembina Hizbul wathan, yaitu 

terdiri dari siswa (dalam hal ini senior/kakak kelsa tingkatan SMA/MA) 

guru dan dibantu dari Waka Kesiswaan. Pihak sekolah dapat 

mendatangkan narasumber dari luar ketika guru tersebut tidak 

menguasai suatu materi Hizbul Wathan dan perlu mendatangkan 

tenaga ahli dari luar. Dari hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa 

narasumber untuk kegiatan rutin itu adalah berasal dari guru pembina 

Hizbul Wathan sendiri. Ekstrakurikuler Hizbul Wathan Mts Ummul 

Mukminin memiliki 1 Pembina dan Pembina tersebut dibantu oleh 

siswa SMA untuk melatih.  

Latihan rutin Hizbul Wathan tetap dibimbingan langsung oleh 

guru Pembina Hizbul wathan  yang ditugaskan oleh sekolah. Hal 
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tersebut juga dikuatkan oleh hasil pengamatan pada kegiatan rutin 

tanggal 06 september 2019. Kegiatan pada hari tersebut dibimbing 

langsung oleh seorang Pembina Hizbul wathan dan beberapa siswa 

senior yang dalam hal ini pengurus Qabilah Hizbul Wathan Ummul 

Mukminin. Kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan  jarang 

mendatangkan narasumber dari luar sekolah. Hal tersebut dipertegas 

oleh Pembina Hizbul Wathan (Hasil Wawancara Pembina Hizbul 

Wathan) yakni:  

“Kalau dari luar ada, antara lain dari alumni. Alumni tersebut 
yang dulu menjabat sebagai pengurus Qabilah. Mereka 
mengajarkan dasar-dasar Hizbul Wathan. Selain itu memberi 
wawasan serta motivasi ke adik-adiknya.” (WC-KH. 06/09/19) 
 

 Hasil wawancara di atas diperoleh informasi bahwa, kegiatan 

ekstrakurikuler Hizbul wathan di MTs Ummul Mukminin juga dibantu 

oleh alumni yang dahulu menjabat dalam kepengurusan Hizbul 

Wathan.  

  Hasil data terkait narasumber di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa, dalam kegiatan rutin ekstrakurikuler Hizbul Wathan dibina 

langsung oleh Pembina dan dibantu oleh alumni, siswa SMA dan 

dipantau oleh Waka Kesiswaan.  

  Pada pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan dapat 

dilaksanakan melalui beberapa metode. Bentuk kegiatan Hizbul 

Wathan dikemas secara menarik, menyenangkan, sehat, teratur, 

terarah, dan praktis yang di lakukan di dalam kelas maupun alam 
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terbuka yang bertujuan untuk pembentukan karakter. Kegiatan di alam 

terbuka tersebut dapat meliputi kegiatan kemah maupun outbound.  

  Ekstrakurikuler Hizbul Wathan MTs Ummul Mukminin sendiri 

sudah menerapkan beberapa metode di atas. Salah satunya yakni 

kegiatan di alam terbuka seperti kemah maupun outbound. Jadi, 

kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan tidak hanya terpaku pada 

materi di dalam kelas saja tetapi juga di lapangan. Pernyataan 

tersebut secara langsung diungkapkan oleh Waka Kesiswaan (Hasil 

Wawancara Waka Kesiswaan) yakni:  

“Kalau kemah biasanya kami ikut berpartisipasi dalam kegiatan 
kemah yang diadakan oleh Kwarda maupun Kwarwil. Kalau 
intern sendiri kami tidak mengadakan. Seperti kemarin kami baru 
saja mengikuti kemah Tahfiz yang diadakan Oleh PW 
Muhammadiyah yang bertempat di masamba dan pinrang. 
Sebelumnya juga kami mengikuti beberapa lomba yang 
dilaksanakan oleh sekolah-sekolah Muhammadiyah.” (WC-RN. 
02/09/19)  

 
  Hasil wawancara di atas diperoleh informasi yakni, kegiatan 

ekstrakurikuler Hizbul Wathan telah menerapkan metode dengan 

melaksanakan kegiatan di alam terbuka seperti kemah maupun 

outbound. Dari keterangan di atas diketahui bahwa secara khusus 

ekstrakurikuler Hizbul Wathan MTs Ummul Mukminin tidak 

melaksanakan kegiatan perkemahan. Namun, ekstrakurikuler Hizbul 

Wathan MTs Ummul Mukminin berpartisipasi dalam kegiatan 

perkemahan yang diadakan oleh pihak luar seperti Kwarda maupun 

kwarwil. Seperti yang telah dijelaskan Waka Kesiswaan bahwa 

ekstrakurikuler Hizbul Wathan MTs Ummul Mukminin telah mengikuti 
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kemah Tahfiz yang diadakan Oleh PW Muhammadiyah yang 

bertempat di masamba dan pinrang. Tujuan dari kemah Tahfiz terebut 

diantaranya adalah untuk menanamkan karakter keagamaan, peduli 

lingkungan dan menjaga kelestarian alam. Kemudian ekstrakurikuler 

Hizbul Wathan MTs Ummul Mukminin juga berpartisipasi dalam lomba 

yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah Muhammadiyah. 

  Sama seperti pernyataan Waka Kesiswaan, Pembina Hizbul 

Wathan MTs Ummul Mukminin juga menyatakan bahwa 

ekstrakurikuler Hizbul Wathan MTs Ummul Mukmnin secara intern 

tidak melaksanakan kegiatan perkemahan di luar sekolah. Hal 

tersebut dipertegas oleh hasil wawancara dengan Pembina Hizbul 

Wathan sebagai berikut:  

“Kepala sekolah kami itu kebijakannya adalah kalau bisa 
dilaksanakan di sekolah kenapa tidak. Jadi kebanyakan 
dilaksanakan di sekolah. Baik itu pengkaderan maupun latihan, 
karena kita memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk 
melakukan kegiatan di sini..” (WC-KH. 06/09/19)  

 
  Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, secara 

khusus ekstrakurikuler Hizbul Wathan MTs Ummul Mukmnin dalam 

mengadakan kegiatan  di alam seperti outbound dilakukan dengan 

memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah. karena mereka memiliki 

fasilitas yang cukup memadai untuk melakukan kegiatan di sekolah.  

  Ketiga hasil wawancara di atas terkait kegiatan di alam terbuka 

maka dapat disimpulkan bahwa, kegiatan Hizbul Wathan MTs Ummul 

Mukmnin secara keseluruhan sudah melaksanakan beberapa metode. 
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Salah satunya yakni kegiatan kemah dan outbound. Kegiatan tersebut 

tidak hanya dilaksanakan di sekolah saja tetapi juga di luar sekolah. 

Hizbul Wathan MTs Ummul Mukminin telah berpartisipasi dan meraih 

prestasi dalam perlombaan. Partisipasi Hizbul Wathan MTs Ummul 

Mukminin dalam beberapa kemah dan acara outbound seperti; Kemah 

Tahfiz, dan perlombaan lainnya. 

  Untuk menunjang kegiatan Hizbul Wathan MTs Ummul Mukminin 

ini maka diperlukan pula fasilitas yang mendukung. Kegiatan Hizbul 

Wathan MTs Ummul Mukminin biasanya lebih banyak dilaksanakan 

ditempat-tempat terbuka seperti: di perbukitan, di tanah lapang, di 

gunung, dan lain-lain. Oleh karena itu, Hizbul Wathan MTs Ummul 

Mukmnin juga melengkapi peralatan yang mendukung seperti: tenda, 

kompas, tali, tongkat, buku panduan Hizbul Wathan, dan 

perlengkapan Hizbul Wathan lainnya. Hal tersebut ditegaskan oleh 

Waka Kesiswaan (Hasil Wawancara Waka Kesiswaan) yakni:  

“Ekstrakurikuler Hizbul Wathan memiliki perlengkapan yang 
cukup memadai, Kami punya tenda, lengkap ada tenda pleton 
dan tenda dome. Selain itu, kompas, lalu tali. Ada tali carmantel, 
carabiner, peta, matras, bahkan buku buku pedoman tentang 
Hizbul Wathan (WC-RN. 02/09/19)  

 
  Seperti yang telah disampaikan oleh Waka Kesiswaan di atas 

bahwa, Hizbul Wathan MTs Ummul Mukminin telah dilengkapi 

peralatan seperti: tenda pleton, dome, kompas, tali carmantel, 

carabiner, peta, matras, buku-buku pedoman Hizbul wathan. Secara 

keseluruhan fasilitas perlengkapan Hizbul Wathan MTs Ummul 
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Mukminin sudah cukup lengkap. Tidak jauh beda dari pernyataan 

tersebut, Pembina Hizbul Wathan MTs Ummul Mukminin juga 

menegaskan bahwa:  

”Fasilitas untuk kegiatan ekstrakurikuler hizbul wathan cukup 
lengkap, beberapa fasilitas diantaranya ada tenda, tenda pleton, 
alat-alat Hizbul Wathan seperti tali, tongkat, bendera smaphore, 
bendera Hizbul Wathan yang di simpan disekretariat Hizbul 
Wathan ataupun Gudang penyimpanan.” (WC-KH 06/09/19)  

 
  Terdapat beberapa macam peralatan Hizbul Wathan dengan 

berbagai jenis bentuk dan kegunaan. Alat-alat Hizbul Wathan seperti 

yang disebutkan oleh Pembina Hizbul Wathan seperti: tali, tongkat, 

bendera semaphore, dan bendera Hizbul Wathan juga menjadi 

peralatan yang sangat penting dan sering digunakan dalam kegiatan 

rutin.  

  Menambahi dari pernyataan di atas, Ketua Qabilah juga 

mengatakan bahwa fasilitas kegiatan Hizbul Wathan MTs Ummul 

Mukminin terdapat bermacam-macam. Hasil wawancara dengan ketua 

Qabila diperoleh informasi bahwa:  

“Untuk ekstrakurikuler Hizbul Wathan fasilitasnya,ada . Seperti: 
carabiner (cincin kait), carmantel (tali), tali, tongkat, dan lain-lain. 
Untuk perlengkapan perkemahan seperi tenda, kompas, peta 
dan protector untuk menentukan jarak. Semua perlatan tersebut 
disimpan di dalam secretariat atau gudang penyimpanan.” (WC-
SM. 06/09/19) 

 
  Hasil wawancara terkait fasilitas pendukung seperti yang 

disebutkan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, fasilitas 

yang digunakan oleh Hizbul Wathan MTs Ummul Mukminin sudah 

mampu menunjang kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan MTs 
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Ummul Mukminin. Adapun fasilitas pendukung tersebut diantaranya 

yakni: tenda, dome, kompas, peta, matras, buku-buku pedoman, 

tongkat, bendera semaphore, bendera Hizbul wathan, carabiner 

(cincin kait), carmantel (tali), tali, helm, sarung tangan, serta protector 

untuk menentukan jarak. Seluruh perlatan tersebut disimpan atau 

diletakkan di gudang penyimpanan.  

  Dalam sebuah kegiatan ataupun program tentunya perlu 

didukung dengan adanya dana. Dana yang digunakan untuk 

mendanai kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan MTs Ummul 

Mukminin dari dana BOS dan dana dari pondok. Pernyataan tersebut 

diungkapkan langsung oleh Waka Kesiswaan yang mengatakan 

bahwa:  

“kami,untuk semua kegiatan kesiswaan ini dianggarkan oleh 
pemerintah yang berasal dari dana BOS, dan juga dana dari 
pondok. Jika ada kegiatan atau lomba yang akan di ikuti oleh 
siswa dan dana Bos tidak mencukupi, Pembina membuat 
proposal permohonan dana ke pondok..” (WC-RN. 02/09/19) 

 
  Pemerintah memang sudah menganggarkan dana untuk 

kegiatan kegiatan ekstra termasuk ekstrakurikuler Hizbul Wathan yang 

diperoleh dari dana BOS selain itu dana untuk kegiatan juga 

diadaptkan dari pondok. Jawaban senada juga diungkapkan langsung 

oleh Pembina Hizbul Wathan dan ketua Qabilah Hizbul Wathan MTs 

Ummul Mukminin yang menyatakan bahwa dana yang digunakan 

untuk kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan hanya berasal dari dana 

BOS dan dana dari pondok.  
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  Dari pemaparan terkait sumber dana ekstrakurikuler Hizbul 

Wathan di atas dapat disimpulkan bahwa, sumber dana untuk 

kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler termasuk ekstrakurikuler Hizbul 

Wathan MTs Ummul Mukminin berasal dari dana BOS dan dana dari 

pondok.  

  Sementara untuk kurikulum Hizbul Wathan di MTs Ummul 

Mukminin tidak ada kurikulum yang secara khusus dibuat. Namun 

kurikulumnya telah mengacu pada kwartir Pusat (Kwarpus). Hal 

tersebut secara langsung ditegaskan oleh Waka Kesiswaan (Hasil 

Wawancara Waka Kesiswaan) yakni:  

“Untuk kurikulum Hizbul Wathan kami belum ada.Tapi kami 
selalu mengacu yang pertama mengacu kepada Kwarpus. 
Seperti pemakaian seragam, itu teknisnya kan ada dari Kwarpus 
aturannya seperti apa. Tata upacaranya pun kami ikut dari 
Kwarpus.Lalu materi-materinya pun kami mengacu pada 
Kwarpus.” (WC-RN. 02/09/19) 

 
  Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, kurikulum 

Hizbul wathan  yang ada di MTs Ummul Mukminin mengacu pada 

Kwarpus baik dari metode Hizbul Wathan maupun sistem pendidikan 

Hizbul Wathan. Pernyatan serupa juga diungkapkan oleh Pembina 

Hizbul wathan bahwa:  

“Kurikulum ada. Kami menjadwal materi pelajaran itu dalam satu 
tahun pelajaran disemester gasal semester genap. Materi yang 
disampaikan mengacu pada kurikulum berdasarkan Kwarpus. 
(WC-KH. 06/09/19) 

 
 Selanjutnya data hasil wawancara dengan ketua Qabilah  terkait 

kurikulum Hizbul Wathan  diperoleh informasi yakni:  
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“Kurikulumnya sudah mengacu pada kurikulum Hizbul Wathan 

berdasarkan Kwarpus.” (WC-SM. 06/09/19)  

 
  Ketiga data yang diperoleh terkait kurikulum Hizbul Wathan di 

atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, kurikulum Hizbul Wathan yang 

digunakan oleh ekstrakurikuler Hizbul Wathan di MTs Ummul 

Mukminin mengacu pada kurikulum pendidikan Hizbul Wathan yang 

disusun dan ditetapkan oleh Kwartir Pusat Gerakan  kepanduan Hizbul 

Wathan. Ketentuan tersebut juga telah disebutkan dalam AD ART 

gerakan kepanduan Hizbul Wathan  

3. Pemantauan Program Kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul Wathan 
Dalam Pembentukan  Karakter di MTs Ummul Mukminin  

 
  Setelah ketepatan sasaran kegiatan dan pelaksanaan kegiatan, 

ukuran efektivitas yang ketiga yakni pemantauan program. Program 

kerja Qabilah Hizbul Wathan Di MTs Ummul Mukminin terdiri dari 

program kerja inti dan program kerja tambahan. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan hasil dokumen program kerja Qabilah pada 

lampiran penelitian  

  Program kerja inti merupakan program kerja yang benar-benar 

harus dilaksanakan oleh Qabilah MTs Ummul Mukminin yang sedang 

menjabat. Sedangkan program kerja tambahan dilaksanakan setelah 

seluruh program kerja inti telah dilaksanakan. Jadi, apabila Qabilah 

MTs Ummul Mukmini yang sedang menjabat tidak dapat 

melaksanakan seluruh  program kerja tambahan tidak masalah. 
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Namun, program kerja inti harus seluruhnya terlaksana. Sebab, dana 

yang dibuthkan untuk pelaksanaan program kerja tambahan biasanya 

cukup besar. Karena keterbatasan dana, maka tidak semua program 

kerja tambahan disetujui untuk dilaksanakan.  

  Pemantauan program ini dilaksanakan secara 

berkesinambungan. Waka Kesiswaan MTs Ummul Mukminin 

mengungkapkan, pemantauan kegiatan Hizbul Wathan dilakukan 

setiap kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan berlangsung. Pihak 

kesiswaan mendelegasikan kepada Pembina Hizbul Wathan bahwa, 

dalam setiap kegiatan Hizbul Wathan ini harus mengontrol kegiatan 

siswa. Hasil wawancara dengan Pembina Hizbul Wathan diperoleh 

informasi sebagai berikut:  

“Begini, kegiatan Hizbul Wathan rutin itu kan dilaksanakan hari 
jumat. Harapannya Pembina hadir semua untuk monitoring 
jalannya kegiatan rutin ini. Sebelum pelaksanaan hari jumat ini 
kami dengan anak-anak juga ada koordinasi. Koordinasi ini 
biasanya dilaksanakan hari rabu. Jadi dihari rabu salah satu 
Pembina itu berkoordinir dengan anak-anak tujuannya untuk 
membicarakan materi apa yang akan disampaikan hari jumat 
minggu ini. Itu monitoringnya. Tapi pasti setiap kali kegiatan hari 
jumat pasti didampingi Pembina.” (WC-KH. 06/09/19)  

 
  Hasil wawancara dengan Pembina Hizbul Wathan di atas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa, kegiatan monitoring rutin dilaksanakan 

selama kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan berlangsung. Sebelum 

pelaksanaan dihari jum’at juga ada kegiatan koordinasi antara 

Pembina dan anak-anak Qabilah untuk mempersiapkan materi.  
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  Data di atas terkait pelaksanaan pemantauan program di atas 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, kegiatan pemantauan rutin 

dilaksanakan pada saat kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan 

berlangsung.   

  Dalam  pelaksanaan  monitoring  perlu  adanya personil 

untuk melaksanakannya. Pelaksana monitoring dalam kegiatan Hizbul 

Wathan bisa terdiri dari kepala sekolah, guru, Pembina maupun 

Direktur tiga dalam hal ini beliau yang membawahi seluruh kegiatan 

ekstrakurikuler termasuk Hizbul Wathan. Namun, dalam pelaksanaan 

monitoring untuk kegiatan rutin di sekolah pengawas berasal dari 

intern saja. Hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan diperoleh 

informasi bahwa:  

“Yang melaksanaan monitoring yakni semua guru Pembina 

Hizbul Wathan yang sedang bertugas pada hari tersebut dan 

dibantu oleh Qabila Ummul Mukminin.” (WC-RN. 02/09/19)   

 
  Pembina Hizbul Wathan harus ada ketika kegiatan berlangsung 

untuk selalu memantau kegiatan Hizbul Wathan, Sehingga 

keterlibatan Pembina Hizbul Wathan disini sangat penting. Selain 

peran Waka Kesiswaan dan Pembina Hizbul Wathan dalam 

monitoring, peran Qabilah  juga sangat penting sebab mereka yang 

terjun langsung dalam setiap kegiatan.  

  Pemantauan program kegiatan ekstrakuriukler Hizbul Wathan di 

MTs Ummul Mukminin dilaksanakan untuk memastikan bahwa 



84 

 

 

kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan yang sedang atau telah 

dilakukan ini sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan 

sebelumnya. Pemantauan perlu dilakukan agar kegiatan tersebut 

terkontrol dengan baik dan agar kegiatan ini juga bermanfaat. Hasil 

wawancara dengan Waka Kesiswaan diperoleh informasi bahwa:  

“Kebetulan saya sebagai kesiswaan, mendelegasikan kepada 
Pembina tadi mohon dalam setiap kegiatan ekstra Hizbul Wathan 
ini harus selalu dikontrol. jadi sebisa mungkin Pembina hadir 
pada saat kegiatan berlangsung, meskipun kegiatan tersebut 
dilaksanakan di dalam di area sekolah.” (WC-RN. 02/09/19) 

 
  Hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, 

kegiatan monitoring sangat penting dalam kegiatan ekstrakurikuler ini 

terutama untuk mengawasi siswa agar lebih terkontrol. Sebab, diusia 

anak MTs yang menginjak remaja sangat labil dan penasaran untuk 

mencoba hal-hal baru sehingga perlu pengawasan dari orang yang 

lebih tua.  

  Setiap hari jum’at Pembina Hizbul wathan melakukan 

pemantauan ataupun mendampingi. Hal tersebut bertujuan agar ketika 

anak-anak Qabilah membutuhkan bimbingan, petunjuk mamupun 

mengalami kesulitan maka dengan adanya guru damping akan lebih 

mudah teratasi.  

  Hasil data di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa, 

kegiatan pemantauan program kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan 

di MTs Ummul Mukminin sangat penting. Sebab, dalam setiap 

kegiatan siswa perlu didampingi dan dipantau oleh guru pendamping 
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agar terlaksana sebagaimana mestinya. Hal tersebut mengingat usia 

siswa MTs yang menginjak remaja dan rentan terhadap hal yan 

negatif sehingga perlu pengawasan dari guru ataupun orang tua.  

  Pemantauan program ekstrakurikuler Hizbul Wathan lebih 

kepada kegiatan monitoring yang dilakukan selama kegiatan 

berlangsung. Waka kesiswaan selalu bekerjasama dengan Pembina 

dan Pengurus Qabilah Ummul Mukminin dalam pelaksanaan 

monitoring terhadap kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan ini. 

Pengawasan dilakukan mulai dari perencanaan kegiatan Hizbul 

Wathan sampai dengan berakhirnya kegiatan Hizbul Wathan. Selalu 

ada rapat ataupun diskusi antara Pembina dan pengurus Qabila 

sebelum pelaksanaan. Kegiatan rapat tersebut fungsinya untuk 

menjurnalkan kegiatannya apa saja yang akan dilakukan. Tujuannya 

agar kegiatan tersebut dapat terukur dan terarah. Artinya, setiap 

kegiatan permuatan harus selesai. Jangan sampai ada yang keluar 

dari koridor yang sudah disepakati bersama.  

  Pemantuan program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah 

dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta 

program. Pemantauan program dilakukan baik oleh kepala sekolah 

maupun pembina Hizbul Wathan yang dilakukan pada saat atau 

setelah berjalannya program Hizbul Wathan. Pemantauan program 

dilakukan agar dapat diketahui apakah tujuan yang diinginkan dari 

program ini telah dicapai atau tidak. Untuk mengetahui seberapa jauh 
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tujuan kegiatan Hizbul Wathan ini dapat tercapai maka perlu adanya 

pemantauan secara menyeluruh baik prosesnya maupun 

perkembangan siswanya. Beberapa hal yang dilakukan oleh sekolah 

dalam memantau perkembangan siswa ini diantaranya adalah melalui 

pelaksanaan evaluasi. Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Waka 

Kesiswaan yang mengatakan bahwa:  

“Monitoring perkembangan siswa dapat kami lihat ketika anak 
tersebut telah melaksanakan evaluasi. Karena setiap akhir 
semester ada tes materi. Jadi dapat melihat dari hasil tes 
tersebut. Selain itu dapat di lihat dari hasil lomba yang telah 
mereka ikuti. ” (WC-RN. 02/09/19)   

 
  Untuk mensiasati siswa yang tidak mematuhi aturan, pihak 

sekolah juga memberikan punishment agar ada efek jera dan siswa 

tidak mengulangi kesalahannya. Namun, hukuman yang diberikan 

juga harus sewajarnya dan tidak berlebihan. Hal tersebut ditegaskan 

oleh Pembina Hizbul Wathan (Hasil Wawancara dengan Pembina 

Hizbul Wathan) yakni:  

“Perkembangan siswa dapat dilihat dari siswa yang awalnya 
sering melakukan pelanggaran menjadi ada sedikit perubahan 
ketika kita memberikan tindakan yaitu berupa hukuman. Namun 
hukuman ini sifatnya hanya untuk memberi efek jera saja dan 
hukumannya pun tidak berlebihan. Seperti misalnya siswa yang 
terlambat mengikuti apel atau upacara atau seragamnya tidak 
lengkap. Hukumannya biasanya fisik. Misalnya, kalau fisik itu 
mereka disuruh memungut sampah atau merapikan alat-alat 
yang telah digunalan pada saat latihan. Setelah diberikan 
hukuman semacam itu biasanya ada perubahan. Kalau tidak 
seperti itu biasanya mereka jadi mengabaikan. Jadi tetap ada 
perubahan. Terutama, saya melihat anak-anak itu kan benar-
benar suka dengan Hizbul Wathan jadi mereka disiplinnya, 
tanggung jawabnya lebih bagus dibandingkan dengan anak-anak 
yang tidak ikut Hizbul wathan.” (WC-KH. 06/09/19)  
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  Hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan yakni, ketika 

anak yang sering melanggar kemudian diberikan hukuman maka akan 

memberikan efek jera pada anak. Namun, hukuman yang diberikan 

tidak berlebihan yakni berupa memungut sampah atau merapikan alat-

alat yang telah digunalan pada saat latihan. Selain itu juga siswa yang 

aktif mengikuti ekstrakurikuler Hizbul Wathan. Mereka disiplinnya, 

tanggung jawabnya, dan kreatifitasnya lebih tinggi. 

  Data di atas juga didukung dengan adanya hasil pengamatan. 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa, siswa yang menjadi anggota 

Hizbul Wathan cenderung lebih tegas dan mantap dalam menjawab 

pertanyaan. Selain itu mereka memiliki rasa percaya diri dan rasa 

hormat yang tinggi. Dari cara berpakaian juga lebih sopan dan rapi 

mengikuti standar.   

  Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam 

pendidikan Hizbul Wathan memberikan pengaruh positif bagi 

perkembangan siswa yakni dapat melatih siswa agar memiliki rasa 

tanggung jawab dan disiplin. Sebab, dalam pendidikan Hizbul Wathan 

siswa tidak hanya diberikan materi saja tetapi juga praktek langsung 

dilapangan seperti misalnya kegiatan outbound sehingga siswa 

mendapat pengalaman yang nyata.  

  Data hasil wawancara dan pengamatan di atas terkait 

pemantauan perkembangan siswa dapat diperoleh kesimpulan yakni, 

pemantauan perkembangan siswa dapat dilihat dari hasil evaluasi. 
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Dari hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh nilai sejauh mana siswa 

tersebut menguasai materi. Selain itu, nilai juga diperoleh dari sikap 

siswa tersebut selama mengikuti kegiatan Hizbul Wathan. Kemudian, 

pemantauan perkembangan siswa dapat dilihat dari perubahan sikap 

ke arah yang lebih baik bagi siswa yang melakukan pelanggaran 

setelah diberikan hukuman dari pelanggaran tersebut. Hukuman yang 

diberikanpun sangat wajar yakni berupa memungut sampah atau 

merapikan alat-alat yang telah digunalan pada saat latihan Dalam 

pemantauan program baik Waka Kesiswaan, Pembina Hizbul Wathan, 

pengurus Qabilah memiliki tugas masing-masing. Sementara tugas 

dari masing-masing tidak jauh berbeda. Intinya masing-masing saling 

bekerjasama dalam memonitoring kegiatan. Hasil wawancara dengan 

Waka Kesiswaan diperoleh informasi yakni:  

“Intinya terus memantau anak pada saat pelaksanaan kegiatan. 

Seperti mengecek daftar hadir, mengecek materi , persiapan 

latihan dan lain sebagainya.” (WC-RN. 02/09/19)  

  Peran Pembina Hizbul Wathan juga sangat dibutuhkan dalam 

kegiatan Hizbul Wathan. Sebab, siswa biasanya masih perlu 

bimbingan dan arahan sehingga Pembina Hizbul Wathan juga harus 

siap ditempat. Tugas Pembina disini yakni: memantau, mendampingi 

dan memberi arahan ketika siswa perlu diarahkan terkait pelaksanaan 

kegiatan Hizbul Wathan. Sementara itu, di dalam kegiatan 

pemantauan ini pengurus Qabilah bertindak sebagai pembantu 
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Pembina Hizbul Wathan dalam mengawasi kegiatan dan terjun 

langsung dalam jalannya kegiatan.  

  Informasi di atas terkait hal-hal yang dilakukan dalam kegiatan 

monitoring maka dapat ditarik kesimpulan yakni, hal-hal yang 

dilakukan dalam kegiatan monitoring bagi Waka Kesiswaan, Pembina 

Hizbul Wathan, maupun pengurus qabilah Hizbul Wathan memiliki 

tugasnya masing-masing.  

C. Pembahasan 
 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan di atas dapat 

diungkapkan bahwa, kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan di MTs 

Ummul Mukminin dapat dikatakan efektif hal tersebut dapat dilihat dari 

ukuran efektivitas yang meliputi: ketepatan sasaran kegiatan 

ekstrakurikuler Hizbul Wathan dalam menanamkan pendidikan karakter, 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan dalam pembentukan 

karakter,dan pemantauan program kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan 

dalam pembentukan karakter di MTs Ummul Mukminin secara rinci 

dibahas sebagai berikut.  

1. Ketepatan Sasaran Kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul Wathan  
Dalam Pembentukan  Karakter di Mts ummul mukminin 

 
Ketepatan sasaran program yaitu sejauhmana peserta program 

tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Kaitannya 

dalam kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan, sasaran dari program 

kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan ini adalah peserta Hizbul 

Wathan memperoleh materi pendidikan karakter yang diintegrasikan 
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dalam pendidikan Hizbul Wathan dan mampu mengamalkan ilmu yang 

diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.  

Kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan dapat dikatakan efektif 

dalam pembentukan karakter apabila pendidikan Hizbul Wathan 

berhasil menanamkan nilai-nilai karakter terhadap siswa sesuai 

dengan tujuan gerakan Hizbul Wathan itu sendiri.  

Dalam Undang-undang RI No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan 

Pramuka, gerakan pramuka mempunyai tujuan yaitu, untuk 

membentuk setiap pramuka memiliki kepribadian yang beriman, 

bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, 

menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat 

jasmani, dan rohani. Dalam hal ini di MTs Ummul mukminin pramuka 

itu sama dengan Hizbul Wathan. 

Berdasarkan tujuan di atas dapat dilihat bahwa Hizbul wathan 

memiliki tujuan yang baik dalam membentuk karakter siswa. Sesuai 

dengan tujuan tersebut, MTs ummul Mukminin  sudah menerapkan 

sebagaimana mestinya.  

Selain itu, pada Hizbul Wathan juga terdapat janji dan ketentuan 

moral yang terkandung dalam janji pandu Hizbul Wathan dimana di 

dalamnya mengandung nilai-nilai karakter yang sangat baik dan harus 

ditanamkan pada diri siswa. Sejauh ini, kegiatan ekstrakurikuler Hizbul 

Wathan di MTs Ummul Mukmini dalam pembentukan karakter sudah 

tercapai. Hal tersebut dapat dilihat dari materi Hizbul Wathan yang 
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sudah diajarkan di MTs Ummul Mukminin yang mencakup nilai-nilai 

karakter yang diperoleh dari pengamalan Janji Pandu Hizbul Wathan. 

Di dalam janji pandu Hizbul Wathan mengandung nilai karakter yang 

beragam.  

Janji pandu Hizbul Wathan 
 

 بسم  هللا الرحمن الرحيم 

 ا شهد أن ال  إله  إال هللا  و  اشهد أن محمد ر  سو ل  هللا 
Mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan 
sungguh-sungguh : 
Satu, setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah, Undang-
undang dan Tanah Air; 
Dua, menolong siapa saja semampu saya;  
Tiga, Setia mentaati Undang-undang Pandu HW. 

 
Undang-undang Pandu Hizbul Wathan 

Satu, Pandu Hizbul Wathan itu, dapat dipercaya; 
Dua, Pandu Hizbul Wathan itu, setia dan teguh hati; 
Tiga, Pandu Hizbul Wathan itu, siap menolong dan wajib berjasa; 
Empat, Pandu Hizbul Wathan itu, suka perdamaian dan 
persaudaraan; 
Lima, Pandu Hizbul Wathan itu, sopan santun dan perwira; 
Enam, Pandu Hizbul Wathan itu, menyayangi semua makhluk; 
Tujuh, Pandu Hizbul Wathan itu, melaksanakan perintah tanpa 
membantah; 
Delapan, Pandu Hizbul Wathan itu, sabar dan pemaaf; 
Sembilan, Pandu Hizbul Wathan itu, teliti dan hemat; 
Sepuluh, Pandu Hizbul Wathan itu, suci dalam hati, pikiran, perkataan 
dan perbuatan. 

 

 Masing-masing point di atas memiliki nilai karakter yang 

terkandung di dalamnya. Tugas pendidikan Hizbul Wathan itu sendiri 

yaitu mengaplikasikan nilai karakter tersebut ke dalam tindakan nyata. 

Sementara itu, ekstrakurikuler Hizbul Wathan MTs Ummul Mukminin 

memiliki harapan untuk dapat menerapkan seluruh nilai karakater yang 

terkandung dalam pendidikan Hizbul Wathan melalui tindakan nyata. 
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Ada beberapa nilai karakter yang telah diterapkan kepada siswa 

melalui kegiatan Hizbul Wathan ini. Nilai-nilai karakter yang telah 

dilaksanakan pada kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan di MTs 

Ummul Mukminin sangat beragam yaitu meliputi; 1) Religius, 2) jujur, 

3) Disiplin, 4) bersahabat atau komunikatif, 5) kreatif, 6) tanggung 

jawab, 7) Mandiri, 8) peduli lingkungan, 9) cinta tanah air dan 10) 

Peduli social. Sepuluh  nilai karakter tersebut telah diterapkan melalui 

serangkaian kegiatan Hizbul Wathan di MTs Ummul Mukmini dan telah 

memberikan dampak positif bagi siswa.  

 Pendidikan Hizbul Wathan harus menggunakan dasar yang dalam 

gerakan kepanduan Hizbul Wathan di kenal dengan janji dan 

ketentuan moral yang operasionalisasinya berbeda untuk masing-

masing golongan. Pendidikan Hizbul Wathan dalam mengenalkan janji 

dan ketentuan moral akan diajarkan secara berbeda berdasarkan 

masing-masing golongan. Adapun penggolongan peserta didik pada 

ekstrakurikuler hizbul wathan adalah : 

Athfal   = Anggota yang berusia antara 6 - 10 tahun 

Pengenal = Anggota yang berusia antara 11 - 16 tahun 

Penghela = Anggota yang berusia antara 17 - 20 tahun 

Penuntun = Anggota yang berusia antara 21 - 25 tahun 

Kode Kehormatan Pandu Terdiri Dari Janji Pandu Dan Undang 

Undang Pandu; Yang Masing-Masing Dibedakan Antara Pandu Athfal 

Dan Pandu Pengenal, Penghela, Penuntun.  
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     1. Janji Pandu  

a. Janji Pandu Athfal  

b. Janji Pandu Pengenal/Penghela/Penuntun  

2. Undang-Undang  

a. Undang-Undang Pandu Athfal  

b. Undang-Undang Pandu Pengenal/Penghela/Penuntun  

  Sesuai dengan pernyataan di atas, anggota Hizbul Wathan MTs 

Ummul Mukminin tergolong sebagai pengenal. Sebab, usia anak MTs 

rata-rata berkisar 11-16 tahun. Sehingga dasar yang digunakan dalam 

Hizbul Wathan untuk pengenal ialah janji pandu Hizbul Wathan dan 

undang-undang Hizbul Wathan.  

 Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan Di MTs 

Ummul Mukminin diwajibkan untuk seluruh siswa dalam hal ini Purwa, 

dan  kelas IX ini khusus sebagai pengurus Qabilah. oleh karena itu, 

kegiatan Hizbul Wathan ini sudah tepat sasaran. Sebab, usia anggota 

dari Hizbul Wathan tersebut berkisar antara usia 11-16 tahun yang 

masuk dalam kategori pengenal dan telah melaksanakan dasar-dasar 

Hizbul Wathan sesuai dengan dasar-dasar Hizbul Wathan untuk 

golongan hizbul wathan tingkat pengenal.  

2. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul Wathan Dalam 
pembentukan Karakter di MTs Ummul Mukminin 

 
  Didalam dunia pendidikan, pendidikan Hizbul Wathan merupakan 

kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan 

pendidikan nonformal. Sesuai dengan yang telah tercantum dalam 
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Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 Butir 12 dan 13 yang menyebutkan bahwa, 

“Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 

formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, dan 

pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan”.  

  Sesuai dengan pengertian di atas, ekstrakurikuler Hizbul Wathan 

MTs Ummul Mukminin sendiri pelaksanaannya di luar jam sekolah 

yakni dilaksanakan setiap hari jum’at atau setelah pulang sekolah. 

Namun meskipun demikian kegiatan ini perlu pengawasan dan 

bimbingan guru ataupun narasumber yang berkompeten.  

  Dalam kegiatan rutin ekstrakurikuler Hizbul Wathan di MTs 

Ummul Mukmini dibina langsung oleh 1 (satu) guru Pembina dan 

dibantu 1 guru dari Waka Kesiswaan. Selain dari Pembina utama tadi, 

ekstrakurikuler Hizbul Wathan MTs Ummul Mukminin juga dibantu oleh 

Qabilah Ummul Mukminin dan beberapa Alumni serta mendatangkan 

narasumber dari luar seperti dari Kwarda,  

  Hizbul Wathan merupakan bentuk kegiatan yang dikemas secara 

menarik, menyenangkan, sehat , teratur, terarah, praktis yang di 

lakukan di alam terbuka dengan berlandaskan Prinsip Dasar Hizbul 

Wathan dan Metode Hizbul Wathan yang sasaran akhirnya 

pembentukan watak.  

  Ekstrakurikuler Hizbul Wathan MTs Ummul Mukmini telah 

menjalankan beberapa metode. Salah satunya yakni, kegiatan di alam 
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terbuka seperti kemah maupun outbound. Jadi, kegiatan 

ekstrakurikuler Hizbul Wathan Mts Ummul Mukmini  tidak hanya 

terpaku pada materi di dalam kelas saja tetapi juga di lapangan.  

  Dalam sebuah pelaksanaan program tentunya perlu adanya 

peralatan yang menunjang kegiatan.Fasilitas yang digunakan oleh 

Hizbul Wathan MTs Ummul Mukminin sudah mampu menunjang 

kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan MTs Ummul Mukminin.. 

Adapun fasilitas pendukung tersebut diantaranya yakni: tenda pleton, 

dome, kompas, peta, matras, buku-buku pedoman, kamus Hizbul 

Wathan , tongkat, bendera semaphore, bendera Hizbul Wathan, 

carabiner (cincin kait), tali, helm, sarung tangan, serta protector untuk 

menentukan jarak. Seluruh perlatan tersebut disimpan atau diletakkan 

di gudang penyimpanan. Dalam sebuah kegiatan ataupun program 

tentunya perlu didukung dengan adanya dana. Dana yang digunakan 

untuk mendanai kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan MTs Ummul 

Mukminin berasal dari dana BOS dan dana dari pondok. Sementara 

untuk kurikulum Hizbul Wathan MTs Ummul Mukminin tidak ada 

kurikulum yang secara khusus dibuat. Namun kurikulumnya telah 

mengacu pada Kwarpus.  

3. Pemantauan Program Kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul Wathan 
Dalam pembentukan Karakter di MTs Ummul Mukminin  

 
  Ukuran efektivitas menurut Ni Wayan Budiani (2007:53), urutan 

selanjutnya yakni pemantauan program. Pemantauan program sangat 

penting dalam sebuah program. Pemantauan program ini dilaksanakan 
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secara berkesinambungan. Waka Kesiswaan MTs Ummul Mukminin 

menngungkapkan, pemantauan kegiatan Hizbul Wathan dilakukan 

setiap kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan berlangsung. Pihak 

kesiswaan mendelegasikan kepada Pembina Hizbul Wathan bahwa, 

dalam setiap kegiatan ekstra Hizbul Wathan ini harus selalu diawasi. 

Artinya mereka harus selalu hadir..  

  Dalam  pelaksanaan  monitoring  perlu  adanya  personil 

untuk melaksanakannya. Pelaksana monitoring dalam kegiatan Hizbul 

Wathan bisa terdiri dari kepala sekolah, guru, maupun Pembina yang 

tinggal didalam pesantren. Namun, dalam pelaksanaan monitoring 

untuk kegiatan rutin di sekolah pengawas berasal dari intern saja.  

  Kegiatan pemantauan program kegiatan ekstrakurikuler Hizbul 

Wathan MTs Ummul Mukminin sangat penting. Sebab, dalam setiap 

kegiatan siswa perlu didampingi dan dipantau oleh guru pendamping 

agar terlaksana sebagaimana mestinya. Hal tersebut mengingat usia 

siswa MTs yang menginjak remaja dan rentan terhadap hal yang 

negatif sehingga perlu pengawasan dari guru ataupun orang tua.  

  Pemantuan program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah 

dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta 

program. Pemantauan program dilakukan baik oleh kepala sekolah 

maupun pembina Hizbul yang dilakukan pada saat atau setelah 

berjalannya program Hizbul Wathan. Pemantauan program dilakukan 

agar dapat diketahui apakah tujuan yang diinginkan dari program ini 
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telah dicapai atau tidak. Untuk mengetahui seberapa jauh tujuan 

kegiatan Hizbul wathan ini dapat tercapai maka perlu adanya 

pemantauan secara menyeluruh baik prosesnya maupun 

perkembangan siswanya. Beberapa hal yang dilakukan oleh sekolah 

dalam memantau perkembangan siswa ini diantaranya adalah melalui 

pelaksanaan evaluasi. Peran Pembina Hizbul Wathan juga sangat 

dibutuhkan dalam kegiatan Hizbul Wathan. Sebab, siswa biasanya 

masih perlu bimbingan dan arahan sehingga Pembina Hizbul Wathan 

juga harus siap ditempat. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

  Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab IV, maka 

dapat ditarik kesimpulan 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. Salah satu metode Hizbul wathan  yang telah digunakan 

dalam pendidikan Hizbul Wathan MTs Ummul Mukminin yakni, 
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metode kegiatan di alam terbuka. (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.  

 

B. Saran 

1. Diharapkan siswa dapat lebih banyak menanamkan nilai karakater: 

Religius, jujur, Disiplin,  bersahabat atau komunikatif, kreatif, tanggung 

jawab, Mandiri,  peduli lingkungan, cinta tanah air dan Peduli sosial. 

yang diperolehnya dari pendidikan Hizbul Wathan dan dipraktekkan 

dalam kehidupan sehari-hari.  

2. Bagi dunia pendidikan seyogyanya menyeimbangkan kecerdasan 

akademik dengan kecerdasan spritual dan emosianal, manusia yang 

mempunyai kecerdasan intelektual saja tanpa diimbangi dengan 

kecerdasan moral akan menghasilkan manusia yang mementingkan 

hasil saja dari pada proses, mengahalalkan segala cara yang penting 

target tercapai, sehingga banyak ditemukan kasus kenakalan di 

kalangan terdidik.  
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3. Bagi masyarakat melalui hasil penelitian ini diharapkan untuk lebih 

selektif dalam memilih dan menentukan sekolah yang mana putra putri 

mereka layak menerima pendidikan yang tidak hanya menekankan 

pendidikan intelektual saja tapi juga emosional dan spiritual. 

4. Bagi guru harus memahami memahami benar profesinya sebagai guru, 

jaangan sampai profesi guru sebagai profesi/pekerjaan sampingan 

mengejar kompensasi yang dijanjikan oleh pemerintah. Guru tidak 

hanya mengajar tetapi sekaligus mendidik yaitu mentrasformasikan 

pengetahuan sekaligus nilai-nilai moral anak. Pekerjaan yang tidak 

mudah, dan membutuhkan waktu yang lama serta keteladanan prima 

dalam bertutur kata, bergaul, bersikap, belajar dan bersosialisasi di 

tengah masyarakat. 
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A. INSTRUMEN PENELITIAN 

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Waka Kesiswaan  

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN WAKA KESISWAAN 

MTs Ummul Mukminin 

Hari    : 
Tanggal  : 
Pukul   : 
Nama   : 

Sub Variabel  Pertanyaan  

A.  Ketepatan 
sasaran 
kegiatan 
ekstrakurikuler 
Hizbul Wathan 
dalam 
pembentukan 
karakter 

1. Apakah setiap materi Hizbul wathana sudah 
memuat nilai-nilai karakter yang ditanamkan?  

2. Nilai-nilai karakter apa saja yang ditanamkan 
dalam kegiatan Hizbul Wathan khususnya di MTs 
Ummul Mukminin?  

3. Bagaimana proses kegiatan ekstrakurikuler 
Hizbul Wathan dalam Pembentukan karakter di 
MTs Ummul Mukminin ?  

4. Apakah kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan 
diwajibkan untuk semua siswa ?  

B. Pelaksanaan 
kegiatan 
ekstrakurikuler 
Hizbul Watha 
dalam 
Pembentukan 
karakter 

5. Darimana narasumber untuk kegiatan 
ekstrakurikuler Hizbul Wathan ini didatangkan?  

6. Adakah kegiatan di alam seperti outbound, 
kemah dan lainlain?  

7. Apa saja fasilitas yang dimiliki ekstrakurikuler 
Hizbul Wathan?  

8. Dari mana sumber dana untuk ekstrakurikuler 
Hizbul Wathan?  

9. Bagaimana kurikulum Hizbul Wathan yang ada di 
MTs Ummul Mukminin ?  

C. Pemantauan 
program 
kegiatan 
ekstrakurikuler 
Hizbul Wathan 
dalam 
menanamkan 
pendidikan 
karakter 

10. Kapan kegiatan monitoring dilaksanakan?  

11. Siapa saja yang melaksanakan monitoring 
kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan ?  

12. Mengapa kegiatan monitoring perlu 
dilaksanakan?  

13. Bagaimana proses monitoring kegiatan 
ekstrakurikuler Hizbul Wathan di MTs Ummul 
Mukminin?  

14. Bagaimana proses monitoring perkembangan 
siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler Hizbul 
Wathan di MTs Ummul Mukmini?  

15. Hal-hal apa saja yang dilakukan dalam proses 
monitoring kegiatan esktrakurikuler Hizbul 
Wathan?  
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Lampiran 2. Pedoman Wawancara Pembina Hizbul Wathan 
 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PEMBINA HIZBUL WATHAN 
MTs Ummul Mukminin 

Hari    : 
Tanggal  : 
Pukul   : 
Nama   : 

Sub Variabel  Pertanyaan  

A. Ketepatan 
sasaran 
kegiatan 
ekstrakurikuler 
Hizbul Wathan 
dalam 
pembentukan 
karakter 

1. Apakah setiap materi Hizbul wathana sudah 
memuat nilai-nilai karakter yang ditanamkan?  

2. Nilai-nilai karakter apa saja yang ditanamkan 
dalam kegiatan Hizbul Wathan khususnya di MTs 
Ummul Mukminin?  

3. Bagaimana proses kegiatan ekstrakurikuler Hizbul 
Wathan dalam Pembentukan karakter di MTs 
Ummul Mukminin ?  

4. Apakah kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan 
diwajibkan untuk semua siswa ?  

B. Pelaksanaan 
kegiatan 
ekstrakurikuler 
Hizbul Watha 
dalam 
Pembentukan 
karakter 

5. Darimana narasumber untuk kegiatan 
ekstrakurikuler Hizbul Wathan ini didatangkan?  

6. Adakah kegiatan di alam seperti outbound, kemah 
dan lainlain?  

7. Apa saja fasilitas yang dimiliki ekstrakurikuler 
Hizbul Wathan?  

8. Dari mana sumber dana untuk ekstrakurikuler 
Hizbul Wathan?  

9. Bagaimana kurikulum Hizbul Wathan yang ada di 
MTs Ummul Mukminin ?  

C. Pemantauan 
program 
kegiatan 
ekstrakurikuler 
Hizbul Wathan 
dalam 
menanamkan 
pendidikan 
karakter 

10. Kapan kegiatan monitoring dilaksanakan?  

11. Siapa saja yang melaksanakan monitoring 
kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan ?  

12. Mengapa kegiatan monitoring perlu 
dilaksanakan?  

13. Bagaimana proses monitoring kegiatan 
ekstrakurikuler Hizbul Wathan di MTs Ummul 
Mukminin?  

14. Bagaimana proses monitoring perkembangan 
siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler Hizbul 
Wathan di MTs Ummul Mukmini?  

15. Hal-hal apa saja yang dilakukan dalam proses 
monitoring kegiatan esktrakurikuler Hizbul 
Wathan?  
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Lampiran 3. Pedoman Wawancara ketua Qabilah  

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KETUA QABILAH HIZBUL 
WATHAN MTs UMMUL MUKMININ 

Hari    : 
Tanggal  : 
Pukul   : 
Nama   : 

Sub Variabel  Pertanyaan  

A. Ketepatan 
sasaran 
kegiatan 
ekstrakurikuler 
Hizbul Wathan 
dalam 
pembentukan 
karakter 

1. Apakah setiap materi Hizbul wathana sudah 
memuat nilai-nilai karakter yang ditanamkan?  

2. Nilai-nilai karakter apa saja yang ditanamkan 
dalam kegiatan Hizbul Wathan khususnya di MTs 
Ummul Mukminin?  

3. Bagaimana proses kegiatan ekstrakurikuler Hizbul 
Wathan dalam Pembentukan karakter di MTs 
Ummul Mukminin ?  

4. Apakah kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan 
diwajibkan untuk semua siswa ?  

B. Pelaksanaan 
kegiatan 
ekstrakurikuler 
Hizbul Watha 
dalam 
Pembentukan 
karakter 

5. Darimana narasumber untuk kegiatan 
ekstrakurikuler Hizbul Wathan ini didatangkan?  

6. Adakah kegiatan di alam seperti outbound, kemah 
dan lainlain?  

7. Apa saja fasilitas yang dimiliki ekstrakurikuler 
Hizbul Wathan?  

8. Dari mana sumber dana untuk ekstrakurikuler 
Hizbul Wathan?  

9. Bagaimana kurikulum Hizbul Wathan yang ada di 
MTs Ummul Mukminin ?  

C. Pemantauan 
program 
kegiatan 
ekstrakurikuler 
Hizbul Wathan 
dalam 
pembentukan  
karakter 

10. Kapan kegiatan monitoring dilaksanakan?  

11. Siapa saja yang melaksanakan monitoring 
kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan ?  

12. Mengapa kegiatan monitoring perlu dilaksanakan?  

13. Bagaimana proses monitoring kegiatan 
ekstrakurikuler Hizbul Wathan di MTs Ummul 
Mukminin?  

14. Bagaimana proses monitoring perkembangan 
siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler Hizbul 
Wathan di MTs Ummul Mukmini?  

15. Hal-hal apa saja yang dilakukan dalam proses 
monitoring kegiatan esktrakurikuler Hizbul 
Wathan?  
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Lampiran 4. Pedoman Observasi  

PEDOMAN OBSERVASI  

Penelitian Efektivitas Kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul Wathan dalam 
pembentukan Karakter di MTs Ummul Mukmini 

Sub 

Variabel  
Hal yang diamati  Ada  Tidak  Keterangan  

Ketepatan 

sasaran  

Penanaman nilai keagamaan        

Pelaksanaan 

program  

Narasumber kegiatan        

Pemantauan 

program  

Koordinasi dan pembagian 

tugas  

      

Tes evaluasi        

  

     



109 

 
 
 

Lampiran 5. Pedoman Studi Dokumentasi  

PEDOMAN STUDI DOKUMENTASI  

Penelitian Efektivitas Kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul Wathan dalam 
pembentukan  Karakter di MTs Ummul Mukmini 

No 
.  

Data yang 

dibutuhkan  

Keberadaan  Keadaan  
Uraian  

Ada  Tidak  Baik  Tidak  

1.  Struktur organisasi 

sekolah  

          

2.  Struktur organisasi 

Hizbul Wathan 

          

3.  Program kerja            

4.  Kurikulum Hizbul 

Wathan 

          

5.  Hasil rapat koordinasi            

6.  Hasil rapat evaluasi            

7.  Data fasilitas Hizbul 

Wathan 

          

8.  Foto kegiatan            
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Izin Penelitian 
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OLAHAN DATA 

Lampiran 7. Transkip Hasil Wawancara Waka Kesiswaan  

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA WAKA KESISWAAN 
Penelitian Efektivitas Kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul Wathan dalam 

pembentukan Karakter di MTs Ummul Mukmini 

Hari, Tanggal    : senin 02 september 2019 
Pukul                  : 08.00 s.d selesai 
Narasumber      : Ratnawati, S.Pd (Waka Kesiswaan) 

Keterangan 
ND : Peneliti 
RN : Ratnawati, S.Pd (Waka Kesiswaan) 

A. Ketepatan sasaran kegiatan ekstrakurikuler Hizbul wathan dalam 
pembentukan karakter siswa 

ND : Apakah setiap materi Hizbul wathan sudah memuat nilai-nilai 
karakter yang ditanamkan?  

RN : iya, jadi memang sesuai dengan program yang ada di Hizbul 
Wathan itu ada janji Hizbul Wathan dan undang-undang Hizbul 
Wathan. Dimana janji Hizbul Wathan dan undang-undang Hizbul 
Wathan itu ada point-point tentang penanaman karakter. Jadi 
memang di dalam kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan  ini yang 
utamanya mungkin kenapa dulu di dalam K13 ini ekstrakurikuler 
Hizbul Wathan wajib, karena didalamnya itu memang banyak 
sekali nilainilai karakter yang bisa ditanamkan kepada siswa 

ND : Nilai-nilai karakter apa saja yang ditanamkan dalam kegiatan 
Hizbul Wathan khususnya di MTs Ummul Mukminin?  

RN : kalau disini banyak, karena memang kami harapkan. Kami melihat 
tiap hari, karakter yang bisa ditanamkan disini seperti gotong 
royong, lalu berkompetisi dengan baik, karena kami juga ada 
perlombaan-perlombaan yang berkaitan dengan kompetensi, lalu 
ada juga tenggang rasa dengan sesama teman, saling 
menghormati, memupuk nilai keagamaan, disiplin, peduli 
lingkungan dan peduli sosial. Intinya sesuai dengan 17 pendidikan 
karakter yang diharapkan. Kami berusaha supaya siswa kami ini 
mencapai 17 karakter tadi 

ND : Bagaimana proses kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan dalam 
Pembentukan karakter di MTs Ummul Mukminin ?  

RN : Pertama dari waktu, untuk latihan rutin kami mulai jam 8 pagi, 
karena kegiatan Hizbul Wathan dilaksanakan pada hari jumát. 
Kemudian kedua untuk pemberian materi biasa kita laksanakan di 
ruang kelas, kemudian aplikasinya di lapangan. 

ND : Apakah kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan diwajibkan untuk 
semua siswa ?  
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RN : jadi memang semua siswa diwajibkan untuk mengikuti 
ekstrakurikuler hizbul Wathan. Baik itu dari kelas VII, VIII maupun 
kelas IX. Namun, kelas IX ini khusus sebagai pengurus dan kita 
secara bertahap melakukan purwa 

B.  Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Watha dalam 
Pembentukan karakter 

ND : Darimana narasumber untuk kegiatan ekstrakurikuler Hizbul 
Wathan ini didatangkan?  

RN : Jadi, latihan rutin Hizbul Wathan tetap dibimbingan langsung oleh 
guru Pembina Hizbul wathan  yang ditugaskan oleh sekolah. Dan 
dibantu  pengurus qabilah hizbul wathan Ummul Mukminin. Atau 
jika ada kegiatan lomba kita datangkan alumni. 

ND : Adakah kegiatan di alam seperti outbound, kemah dan lainlain?  

RN : kalau kemah biasanya kami ikut berpartisipasi dalam kegiatan 
kemah yang diadakan oleh Kwarda maupun Kwarwil. Kalau intern 
sendiri kami tidak mengadakan. Seperti kemarin kami baru saja 
mengikuti kemah Tahfiz yang diadakan Oleh PW Muhammadiyah 
yang bertempat di masamba dan pinrang. Sebelumnya juga kami 
mengikuti beberapa lomba yang dilaksanakan oleh sekolah-
sekolah Muhammadiyah. 

ND : Apa saja fasilitas yang dimiliki ekstrakurikuler Hizbul Wathan?  

RN : Kami punya tenda, lengkap ada tenda pleton dan tenda dome. 
Selain itu, kompas, lalu tali. Ada tali carmantel, carabiner, peta, 
matras, bahkan buku buku pedoman tentang Hizbul Wathan 

ND : Dari mana sumber dana untuk ekstrakurikuler Hizbul Wathan?  

RN : kami,untuk semua kegiatan kesiswaan ini dianggarkan oleh 
pemerintah yang berasal dari dana BOS, dan juga dana dari 
pondok. Jika ada kegiatan atau lomba yang akan di ikuti oleh 
siswa dan dana Bos tidak mencukupi, Pembina membuat proposal 
permohonan dana ke pondok. 

ND : Bagaimana kurikulum Hizbul Wathan yang ada di MTs Ummul 
Mukminin ?  

RN : Untuk kurikulum Hizbul Wathan kami belum ada.Tapi kami selalu 
mengacu yang pertama mengacu kepada kwarda. Seperti 
pemakaian seragam, itu teknisnya kan ada dari kwarda aturannya 
seperti apa. Tata upacaranya pun kami ikut dari Kwarda.Lalu 
materi-materinya pun kami mengacu pada Kwarda 

C. Pemantauan program kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan dalam 
pembentukan  karakter 

ND : Kapan kegiatan monitoring dilaksanakan?  

RN : Kegiatan monitoring dilakukan Dalam setiap kegiatan 
ekstrakurikuler Hizbul Wathan baik itu kegiatan yang dilakukan di 
sekolah dalam hal ini kegiatan latihan maupun di luar sekolah 
seperti kegiatan lomba. 
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ND : Siapa saja yang melaksanakan monitoring kegiatan ekstrakurikuler 
Hizbul Wathan ?  

RN : yang melaksanaan monitoring yakni semua guru Pembina Hizbul 
Wathan yang sedang bertugas pada hari tersebut dan dibantu oleh 
Qabila Ummul Mukminin 

ND : Mengapa kegiatan monitoring perlu dilaksanakan?  

RN : Kebetulan saya sebagai kesiswaan, mendelegasikan kepada 
Pembina tadi mohon dalam setiap kegiatan ekstra Hizbul wathan 
ini harus selalu dikontrol.jadi sebisa mungkin Pembina hadir pada 
saat kegiatan berlangsung, meskipun kegiatan tersebut 
dilaksanakan di dalam di area sekolah 

ND : Bagaimana proses monitoring kegiatan ekstrakurikuler Hizbul 
Wathan di MTs Ummul Mukminin?  

RN : Jadi, monitoring yang kamilakukan pertama, mendata siswa yang 
tidak hadir, kedua kami merencanakan kegiatan atau persiapan 
materi setiap hari rabu.  

ND : Bagaimana proses monitoring perkembangan siswa dalam 
kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan di MTs Ummul Mukmini?  

RN : iya, jadi monitoring perkembangan siswa dapat kami lihat ketika 
anak tersebut telah melaksanakan evaluasi. Karena setiap akhir 
semester ada tes materi. Jadi dapat melihat dari hasil tes tersebut. 
Selain itu dapat di lihat dari hasil lomba yang telah mereka ikuti.  

ND : Hal-hal apa saja yang dilakukan dalam proses monitoring kegiatan 
esktrakurikuler Hizbul Wathan?  

RN : intinya terus memantau anak pada saat pelaksanaan kegiatan. 
Seperti mengecek daftar hadir, mengecek materi , persiapan 
latihan dan lain sebagainya 
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Lampiran 8. Transkip Hasil Wawancara Pembina Hizbul Wathan 

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA PEMBINA HIZBUL WATHAN 
Penelitian Efektivitas Kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul Wathan dalam 

pembentukan Karakter di MTs Ummul Mukmini 

Hari, Tanggal    : Jumát 06 september 2019 
Pukul                 : 08.00 s.d selesai 
Narasumber       : Kahadiah, S.Pd (Pembina Hizbul Wathan) 

Keterangan 
ND : Peneliti 
KH : Kahadiah, S.Pd (Pembina Hizbul Wathan) 

A. Ketepatan sasaran kegiatan ekstrakurikuler Hizbul wathan dalam 
pembentukan karakter siswa 

ND : Apakah setiap materi Hizbul wathana sudah memuat nilai-nilai 
karakter yang ditanamkan?  

KH : iya. Kalau disini sudah mengikuti standar dengan Prinsip Dasar 
Hizbul wathan dan Metode Hizbul Wathan. Pertama, dari fisiknya 
atau latihannya jadi kami mendidik karakternya, fisiknya, 
disiplinnya, dsb.Kedua tentang materinya kami persiapan materi. 
Setelah itu kami melaksanakan praktek di hari jum’atnya 

ND : Nilai-nilai karakter apa saja yang ditanamkan dalam kegiatan 
Hizbul Wathan khususnya di MTs Ummul Mukminin?  

KH : Ada beberapa karakter yang ingin kami pupuk di Hizbul Wathan 
kami disini. Diantaranya ada Religius, jujur, Disiplin, bersahabat 
atau komunikatif, kreatif, tanggung jawab, Mandiri, peduli 
lingkungan, cinta tanah air dan Peduli sosial 

ND : Bagaimana proses kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan dalam 
Pembentukan karakter di MTs Ummul Mukminin ?  

KH : kami melakukan persiapan materi beberapa hari sebelumnya. 
Sebelum pelaksanaan latihan ini kami dengan anak-anak qabilah 
ada koordinasi. Koordinasi ini biasanya dilaksanakan hari rabu. 
Jadi dihari rabu salah satu Pembina itu berkoordinir dengan anak-
anak qabilah tujuannya untuk membicarakan materi apa yang akan 
disampaikan hari jumat minggu ini 

ND : Apakah kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan diwajibkan untuk 
semua siswa ?  

KH : jadi memang semua siswa diwajibkan untuk mengikuti 
ekstrakurikuler hizbul Wathan. Baik itu dari kelas VII, VIII maupun 
kelas IX. Namun, kelas IX ini khusus sebagai pengurus dan kita 
secara bertahap melakukan purwa 

B.  Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Watha dalam 
Pembentukan karakter 

ND : Darimana narasumber untuk kegiatan ekstrakurikuler Hizbul 
Wathan ini didatangkan?  
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KH : kalau dari luar ada, antara lain dari alumni. Alumni tersebut yang 
dulu menjabat sebagai pengurus Qabilah. Mereka mengajarkan 
dasar-dasar Hizbul Wathan. Selain itu memberi wawasan serta 
motivasi ke adik-adiknya 

ND : Adakah kegiatan di alam seperti outbound, kemah dan lainlain?  

KH : Jadi begini , kepala sekolah kami itu kebijakannya adalah kalau 
bisa dilaksanakan di sekolah kenapa tidak. Jadi kebanyakan 
dilaksanakan di sekolah. Baik itu pengkaderan maupun latihan, 
karena kita memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk 
melakukan kegiatan di sini..”. 

ND : Apa saja fasilitas yang dimiliki ekstrakurikuler Hizbul Wathan?  

KH : fasilitasnya itu ada tenda, tenda pleton, alat-alat Hizbul Wathan 
seperti tali, tongkat, bendera semaphore, bendera Hizbul Wathan 

ND : Dari mana sumber dana untuk ekstrakurikuler Hizbul Wathan?  

KH : Untuk pendanaan kita menggunakan dana BOS dan dana dari 
pondok 

ND : Bagaimana kurikulum Hizbul Wathan yang ada di MTs Ummul 
Mukminin ?  

KH : kurikulum ada. Kami menjadwal materi pelajaran itu dalam satu 
tahun pelajaran disemester gasal semester genap. Materi yang 
disampaikan mengacu pada kurikulum berdasarkan Kwarda 

C. Pemantauan program kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan dalam 
pembentukan  karakter 

ND : Kapan kegiatan monitoring dilaksanakan?  

KH : begini, kegiatan Hizbul wathan rutin itu kan dilaksanakan hari 
jumat. Harapannya Pembina hadir semua untuk monitoring 
jalannya kegiatan rutin ini. Sebelum pelaksanaan hari jumat ini 
kami dengan anak-anak juga ada koordinasi. Koordinasi ini 
biasanya dilaksanakan hari rabu. Jadi dihari rabu salah satu 
Pembina itu berkoordinir dengan anak-anak tujuannya untuk 
membicarakan materi apa yang akan disampaikan hari jumat 
minggu ini. Itu monitoringnya. Tapi pasti setiap kali kegiatan hari 
jumat pasti didampingi Pembina 

ND : Siapa saja yang melaksanakan monitoring kegiatan ekstrakurikuler 
Hizbul Wathan ?  

KH : yang melaksanaan monitoring yakni semua guru Pembina Hizbul 
Wathan yang sedang bertugas pada hari tersebut dan dibantu oleh 
Qabila Ummul Mukminin 

ND : Mengapa kegiatan monitoring perlu dilaksanakan?  

KH : Kalua hari jumát lebih ke mendampingi atau memantau, memantau 
kegiatan siswa, mendampingi barangkali anak-anak butuh 
bimbingan, petunjuk bisa ditanyakan langsung karena pembinanya 
ada di tempat 

ND : Bagaimana proses monitoring kegiatan ekstrakurikuler Hizbul 
Wathan di MTs Ummul Mukminin?  
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KH : Memeriksa kehadiran siswa, memeriksa persiapan kegiatan, dan 
mengawsi pelaksanaan kegiatan siswa. 

ND : Bagaimana proses monitoring perkembangan siswa dalam 
kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan di MTs Ummul Mukmini?  

KH : perkembangan siswa dapat dilihat dari siswa yang awalnya sering 
melakukan pelanggaran menjadi ada sedikit perubahan ketika kita 
memberikan tindakan yaitu berupa hukuman. Namun hukuman ini 
sifatnya hanya untuk memberi efek jera saja dan hukumannya pun 
tidak berlebihan. Seperti misalnya siswa yang terlambat mengikuti 
apel atau upacara atau seragamnya tidak lengkap. Hukumannya 
biasanya fisik. Misalnya, kalau fisik itu mereka disuruh memungut 
sampah atau merapikan alat-alat yang telah digunalan pada saat 
latihan. Setelah diberikan hukuman semacam itu biasanya ada 
perubahan. Kalau tidak seperti itu biasanya mereka jadi 
mengabaikan. Jadi tetap ada perubahan. Terutama, saya melihat 
anak-anak itu kan benar-benar suka dengan Hizbul Wathan jadi 
mereka disiplinnya, tanggungjawabnya lebih bagus dibandingkan 
dengan anak-anak yang tidak ikut Hizbul wathan 

ND : Hal-hal apa saja yang dilakukan dalam proses monitoring kegiatan 
esktrakurikuler Hizbul Wathan?  

KH : Memantau, mendampingi dan memberi arahan ketika siswa perlu 
diarahkan terkait kegiatan Hizbul Wathan 
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Lampiran 9. Transkip Hasil Wawancara Ketua Qabilah  

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA KETUA QABILAH 
Penelitian Efektivitas Kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul Wathan dalam 

pembentukan Karakter di MTs Ummul Mukmini 

Hari, Tanggal    : jumát 06 september 2019 
Pukul                 : 08.00 s.d selesai 
Narasumber       : Syarifatul Maulidah 

Keterangan 
ND : Peneliti 
SM :Syarifatul Maulidah  (Ketua Qabilah Hizbul Wathan MTs Ummul 
Mukmin) 

A. Ketepatan sasaran kegiatan ekstrakurikuler Hizbul wathan dalam 
pembentukan karakter siswa 

ND : Apakah setiap materi Hizbul wathana sudah memuat nilai-nilai 
karakter yang ditanamkan?  

SM : Ia, pastinya meateri hizbul wathan sudah memuat nilai-nilai karakter 

ND : Nilai-nilai karakter apa saja yang ditanamkan dalam kegiatan Hizbul 
Wathan khususnya di MTs Ummul Mukminin?  

SM : Yang pertama nilai disiplin, baik disiplin waktu, pakaian dan cara 
berbicara. Kami terapkan disini sesama anggota Hizbul Wathan 
ketika berpapasan kami saling hormat, yaitu tujuannya agar saling 
menghormati sesama anggota Hizbul Wathan. Kedua, nilai 
keagamaan atau religius. Setiap hari kami melaksanakan kegiatan 
sholat berjamaah  di Masjid pondok pesantren Ummul Mukminin . 
Ketiga, tanggung jawab. Kami setelah latihan merapikan dan 
menyimpan kembali alat yang telah digunakan. Keempat, mandiri. 
Merapikan alat alat tanpa harus di perintah oleh guru ataupun 
pembina.. Kelima, sikap peduli lingkungan. Kami tanamkan dengan 
cara membersihkan area sekolah dan tempat latihan 

ND : Bagaimana proses kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan dalam 
Pembentukan karakter di MTs Ummul Mukminin ?  

SM : pertama, kami melakukan persiapan materi pada setiap hari rabu. 
Materi tersebut tentunya tentang Hizbul wathan yang mengacu 
pada buku pedoman dan materi Hizbul Wathan yang mengandung 
nilai-nilai karakter di dalamnya. Kedua, praktek lapangan yang 
pelaksanaannya setiap hari jum’at. Kemudian yang ketiga, kami 
melakukan evaluasi di akhir 

ND : Apakah kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan diwajibkan untuk 
semua siswa?  

SM : Ia, ini sudah menjadi kebijakan sekolah, semua siswa wajib 
mengikuti hizbul wathan minimal purwa. 

B.  Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Watha dalam 
Pembentukan karakter 
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ND : Darimana narasumber untuk kegiatan ekstrakurikuler Hizbul 
Wathan ini didatangkan?  

SM : Kalau narasumber itu dari Pembina dan kakak-kakak penghela di 
qabila ummul Mukminin. Sedang kalau dari luar ada, antara lain 
dari alumni. Alumni tersebut yang dulu menjabat sebagai pengurus 
Qabilah. Mereka juga yang biasa datang untuk melatih kami.. 

ND : Adakah kegiatan di alam seperti outbound, kemah dan lainlain?  

SM : Ada, kalua autbond biasanya kamilaksanakan di sekolah, 
sedangkan kegiatan kemah kami sering ikut kegiatan kwarda, 
kwarwil dan sekolah-sekolah Muhammadiyah laiinya. 

ND : Apa saja fasilitas yang dimiliki ekstrakurikuler Hizbul Wathan?  

SM : Untuk ekstrakurikuler Hizbul Wathan fasilitasnya,ada . Seperti: 
carabiner (cincin kait), carmantel (tali), figur of eight, ascender, tali 
webbing, tongkat, dan lain-lain. Untuk perlengkapan perkemahan 
seperi tenda, kompas, peta dan protector untuk menentukan jarak. 
Semua perlatan tersebut disimpan di dalam gudang penyimpanan 

ND : Dari mana sumber dana untuk ekstrakurikuler Hizbul Wathan?  

SM : Dana BOS dan dana Dari pondok 

ND : Bagaimana kurikulum Hizbul Wathan yang ada di MTs Ummul 
Mukminin ?  

SM : “kurikulumnya sudah mengacu pada kurikulum Hizbul Wathan 
berdasarkan kwarda 

C. Pemantauan program kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan dalam 
pembentukan  karakter 

ND : Kapan kegiatan monitoring dilaksanakan?  

SM : Pemantauan dilaksanakan setiap kegiatan 

ND : Siapa saja yang melaksanakan monitoring kegiatan ekstrakurikuler 
Hizbul Wathan ?  

SM : Semua pengurus Qabilah ikut berpartisipasi dalam monitoring,  

ND : Mengapa kegiatan monitoring perlu dilaksanakan?  

SM : Agar kegiatan ini terpantau dengan baik. 

ND : Bagaimana proses monitoring kegiatan ekstrakurikuler Hizbul 
Wathan di MTs Ummul Mukminin?   

SM : Dalam proses monitoring, tugas kami lebih memeriksa persiapan 
kegiatan dan persiapan anggota. 

ND : Bagaimana proses monitoring perkembangan siswa dalam kegiatan 
ekstrakurikuler Hizbul Wathan di MTs Ummul Mukmini?  

SM : dari awal mereka kelas VII, mereka kurang memiliki kepercayaan 
diri, dan sering melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang positif. 
Setelah mengenal Hizbul Watha nada perubahan. Karena di dalam 
Hizbul wathan itu sendiri, kami beri motifasi dan materi-materi nilai 
karakter, dan kegiatan outbond, setelah mengikuti kegiatan tersebut 
mereka ada perubahan kea rah yang lebih baik. 

ND : Hal-hal apa saja yang dilakukan dalam proses monitoring kegiatan 
esktrakurikuler Hizbul Wathan?  
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SM : Kalua pada pelaksanaan monitoring, tugas kami disini lebih 
membantu Pembina Hizbul Wathan dalam mengawasi dan terjun 
langsung dalam jalannya kegiatan. 
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Lampiran 10. Kumpulan Hasil Wawancara  

KUMPULAN HASIL WAWANCARA   

Penelitian Efektivitas Kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul Wathan dalam 
pembentukan Karakter di MTs Ummul Mukmini 

 
A. Ketepatan sasaran kegiatan ekstrakurikuler Hizbul wathan 

dalam pembentukan karakter siswa 

NO  
NAMA  

SUBJEK,  
JABATAN  

HASIL 
WAWANCARA  

KODING  KESIMPULAN  

1 Ratnawati, 
S.Pd 
(Waka 
Kesiswaan) 

iya, jadi memang 
sesuai dengan 
program yang ada 
di Hizbul Wathan itu 
ada janji Hizbul 
Wathan dan 
undang-undang 
Hizbul Wathan. 
Dimana janji Hizbul 
Wathan dan 
undang-undang 
Hizbul Wathan itu 
ada point-point 
tentang 
penanaman 
karakter. Jadi 
memang di dalam 
kegiatan 
ekstrakurikuler 
Hizbul Wathan  ini 
yang utamanya 
mungkin kenapa 
dulu di dalam K13 
ini ekstrakurikuler 
Hizbul Wathan 
wajib, karena 
didalamnya itu 
memang banyak 
sekali nilainilai 
karakter yang bisa 
ditanamkan kepada 
siswa 

(WC-RN. 
02/09/19) 

Kegiatan 
ekstrakurikuler 
Hizbul Wathan Mts 
Ummul Mukminin 
sudah 
menerapkan nilai-
nilai karakter yang 
dilaksanakan 
sesuai dengan:  

1. Tujuan Hizbul 
Wathan 

2. Dasar 
Prinsip  dan 
Metode  Hizbul 
Wathan 
3. Pengamalan 
Janji dan 
undang-undang 
Hizbul wathan    
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2 Kahadiah, 
S.Pd 
(Pembina 
Hizbul 
Wathan) 

iya. Kalau disini 
sudah mengikuti 
standar dengan 
Prinsip Dasar 
Hizbul wathan dan 
Metode Hizbul 
Wathan. Pertama, 
dari fisiknya atau 
latihannya jadi kami 
mendidik 
karakternya, 
fisiknya, disiplinnya, 
dsb.Kedua tentang 
materinya kami 
persiapan materi. 
Setelah itu kami 
melaksanakan 
praktek di hari 
jum’atnya 

(WC-KH, 
06/09/19) 

3 Syarifatul 
Maulidah 
(Ketua 
Qabilah 
Hizbul 
Wathan 
MTs 
Ummul 
Mukminin) 

Ia, pastinya meateri 
hizbul wathan 
sudah memuat 
nilai-nilai karakter 

(WC-SM. 
06/09/19) 

4 Ratnawati, 
S.Pd 
(Waka 
Kesiswaan) 

kalau disini banyak, 
karena memang 
kami harapkan. 
Kami melihat tiap 
hari, karakter yang 
bisa ditanamkan 
disini seperti gotong 
royong, lalu 
berkompetisi 
dengan baik, 
karena kami juga 
ada perlombaan-
perlombaan yang 
berkaitan dengan 
kompetensi, lalu 
ada juga tenggang 
rasa dengan 

(WC-RN. 
02/09/19) 

Nilai-nilai karakter 
yang telah 
diterapkan pada 
kegiatan 
ekstrakurikuler 
Hizbul Wathan Mts 
Ummul Mukminin 
yaitu meliputi:  
1) Religius,  

2) jujur,  

3) Disiplin,  

4) bersahabat atau 

komunikatif,  

5) kreatif,  

6) tanggung jawab, 
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sesama teman, 
saling 
menghormati, 
memupuk nilai 
keagamaan, 
disiplin, peduli 
lingkungan dan 
peduli sosial. 
Intinya sesuai 
dengan 17 
pendidikan karakter 
yang diharapkan. 
Kami berusaha 
supaya siswa kami 
ini mencapai 17 
karakter tadi 

7) Mandiri,  

8) peduli 

lingkungan,  

9) cinta tanah air   

10) Peduli sosial 

 

5 Kahadiah, 
S.Pd 
(Pembina 
Hizbul 
Wathan) 

Ada beberapa 
karakter yang ingin 
kami pupuk di 
Hizbul Wathan kami 
disini. Diantaranya 
ada Religius, jujur, 
Disiplin, bersahabat 
atau komunikatif, 
kreatif, tanggung 
jawab, Mandiri, 
peduli lingkungan, 
cinta tanah air dan 
Peduli sosial 

(WC-KH, 
06/09/19) 

6 Ketua 
Qabilah 
Hizbul 
Wathan 
MTs 
Ummul 
Mukminin) 

Yang pertama nilai 
disiplin, baik disiplin 
waktu, pakaian dan 
cara berbicara. 
Kami terapkan 
disini sesama 
anggota Hizbul 
Wathan ketika 
berpapasan kami 
saling hormat, yaitu 
tujuannya agar 
saling menghormati 
sesama anggota 
Hizbul Wathan. 
Kedua, nilai 
keagamaan atau 

(WC-SM. 
06/09/19) 
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religius. Setiap hari 
kami melaksanakan 
kegiatan sholat 
berjamaah  di 
Masjid pondok 
pesantren Ummul 
Mukminin . Ketiga, 
tanggung jawab. 
Kami setelah 
latihan merapikan 
dan menyimpan 
kembali alat yang 
telah digunakan. 
Keempat, mandiri. 
Merapikan alat alat 
tanpa harus di 
perintah oleh guru 
ataupun pembina.. 
Kelima, sikap peduli 
lingkungan. Kami 
tanamkan dengan 
cara membersihkan 
area sekolah dan 
tempat latihan 

7 Ratnawati, 
S.Pd 
(Waka 
Kesiswaan) 

Pertama dari waktu, 
untuk latihan rutin 
kami mulai jam 8 
pagi, karena 
kegiatan Hizbul 
Wathan 
dilaksanakan pada 
hari jumát. 
Kemudian kedua 
untuk pemberian 
materi biasa kita 
laksanakan di 
ruang kelas, 
kemudian 
aplikasinya di 
lapangan 

(WC-RN. 
02/09/19) 

Proses persiapan 
kegiatan 
ekstrakurikuler 
hizbul wathan yaitu 

 
Persiapan materi 
dengan melakukan 
rapat koordinasi 
antara Pembina 
dengan Pengurus 
Qabilah 
Pelaksanaan 
Hizbul wathan  
setiap hari Jum’at 
pukul 08.00 WIB 
yang dilaksanakan 
baik di dalam kelas 
maupun di 
lapangan.  
Rapat evaluasi 
kegiatan bagi 

8 Kahadiah, 
S.Pd 
(Pembina 
Hizbul 
Wathan) 

ada beberapa 
karakter yang ingin 
kami pupuk di 
Hizbul Wathan kami 
disini. Diantaranya 

(WC-KH, 
06/09/19) 
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ada tanggung 
jawab, kemudian 
disiplin, ada juga 
kerjasama, 
kemudian nilai-nilai 
keagamaan juga 
kami masukan 
kedalamnya.Itu 
yang utama 

pengurus qabalah 
di akhir kegiatan. 

9 Ketua 
Qabilah 
Hizbul 
Wathan 
MTs 
Ummul 
Mukminin) 

pertama, kami 
melakukan 
persiapan materi 
pada setiap hari 
rabu. Materi 
tersebut tentunya 
tentang Hizbul 
wathan yang 
mengacu pada 
buku pedoman dan 
materi Hizbul 
Wathan yang 
mengandung nilai-
nilai karakter di 
dalamnya. Kedua, 
praktek lapangan 
yang 
pelaksanaannya 
setiap hari jum’at. 
Kemudian yang 
ketiga, kami 
melakukan evaluasi 
di akhir 

(WC-SM. 
06/09/19) 

10 Ratnawati, 
S.Pd 
(Waka 
Kesiswaan) 

jadi memang 
semua siswa 
diwajibkan untuk 
mengikuti 
ekstrakurikuler 
hizbul Wathan. Baik 
itu dari kelas VII, 
VIII maupun kelas 
IX. Namun, kelas IX 
ini khusus sebagai 
pengurus dan kita 
secara bertahap 
melakukan purwa 

(WC-RN. 
02/09/19) 

Semua  siswa 
diwajibkan untuk 
mengikuti 
ekstrakurikuler 
hizbul Wathan. 
Baik itu dari kelas 
VII, VIII maupun 
kelas IX. Namun, 
kelas IX ini khusus 
sebagai pengurus 
dan secara 
bertahap 
melakukan purwa 
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11 Kahadiah, 
S.Pd 
(Pembina 
Hizbul 
Wathan) 

jadi memang 
semua siswa 
diwajibkan untuk 
mengikuti 
ekstrakurikuler 
hizbul Wathan. Baik 
itu dari kelas VII, 
VIII maupun kelas 
IX. Namun, kelas IX 
ini khusus sebagai 
pengurus dan kita 
secara bertahap 
melakukan purwa 

(WC-KH, 
06/09/19) 

dari kelas satu dan 
dua 

12 Ketua 
Qabilah 
Hizbul 
Wathan 
MTs 
Ummul 
Mukminin) 

Ia, ini sudah 
menjadi kebijakan 
sekolah, semua 
siswa wajib 
mengikuti hizbul 
wathan minimal 
purwa. 

(WC-SM. 
06/09/19) 

 

B. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Watha dalam 
Pembentukan karakter 

 

NO  
NAMA  

SUBJEK,  
JABATAN  

HASIL 
WAWANCARA  

KODING  KESIMPULAN  

13 Ratnawati, 
S.Pd 
(Waka 
Kesiswaan) 

Jadi, latihan rutin 
Hizbul Wathan tetap 
dibimbingan 
langsung oleh guru 
Pembina Hizbul 
wathan  yang 
ditugaskan oleh 
sekolah. Dan 
dibantu  pengurus 
qabilah hizbul 
wathan Ummul 
Mukminin. Atau jika 
ada kegiatan lomba 
kita datangkan 
alumni. 

(WC-RN. 
02/09/19) 

Narasumber 
berasal dari dalam 
sekolah dan luar 
sekolah. Untuk 
kegiatan rutin 
Hizbul Wathan 
Mts Ummul 
Mukminin dibina 
langsung oleh  
guru Pembina dan 
dibantu 1 guru dari 
Waka Kesiswaan. 
Selain guru 
Pembina utama 
tersebut, Hizbul 
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14 Kahadiah, 
S.Pd 
(Pembina 
Hizbul 
Wathan) 

kalau dari luar ada, 
antara lain dari 
alumni. Alumni 
tersebut yang dulu 
menjabat sebagai 
pengurus Qabilah. 
Mereka 
mengajarkan dasar-
dasar Hizbul 
Wathan. Selain itu 
memberi wawasan 
serta motivasi ke 
adik-adiknya 

(WC-KH, 
06/09/19) 

wathan MTs 
Ummul Mukminin 
juga 
mendatangkan 
narasumber dari 
luar seperti alumni  

15 Ketua 
Qabilah 
Hizbul 
Wathan 
MTs 
Ummul 
Mukminin) 

Kalau narasumber 
itu dari Pembina dan 
kakak-kakak 
penghela di qabila 
ummul Mukminin. 
Sedang kalau dari 
luar ada, antara lain 
dari alumni. Alumni 
tersebut yang dulu 
menjabat sebagai 
pengurus Qabilah. 
Mereka juga yang 
biasa datang untuk 
melatih kami.. 

(WC-SM. 
06/09/19) 

16 Ratnawati, 
S.Pd 
(Waka 
Kesiswaan) 

kalau kemah 
biasanya kami ikut 
berpartisipasi dalam 
kegiatan kemah 
yang diadakan oleh 
Kwarda maupun 
Kwarwil. Kalau intern 
sendiri kami tidak 
mengadakan. 
Seperti kemarin 
kami baru saja 
mengikuti kemah 
Tahfiz yang 
diadakan Oleh PW 
Muhammadiyah 
yang bertempat di 
masamba dan 
pinrang. 

(WC-RN. 
02/09/19) 

Kegiatan Hizbul 
Wathan MTs 
Ummul Mukminin  
secara 
keseluruhan 
sudah 
melaksanakan 
beberapa metode 
Hizbul Wathan 
Salah satunya 
yakni kegiatan 
kemah dan 
outbound.  
Partisipasi Hizbul 
Wathan MTs 
Ummul Mukminin  
dalam beberapa 
kemah dan acara 
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Sebelumnya juga 
kami mengikuti 
beberapa lomba 
yang dilaksanakan 
oleh sekolah-
sekolah 
Muhammadiyah. 

outbound kemah 
Tahfiz yang 
diadakan Oleh PW 
Muhammadiyah 
yang bertempat di 
masamba dan 
pinrang. 
Sebelumnya juga 
kami mengikuti 
beberapa lomba 
yang dilaksanakan 
oleh sekolah-
sekolah 
Muhammadiyah..  

17 Kahadiah, 
S.Pd 
(Pembina 
Hizbul 
Wathan) 

Jadi begini , kepala 
sekolah kami itu 
kebijakannya adalah 
kalau bisa 
dilaksanakan di 
sekolah kenapa 
tidak. Jadi 
kebanyakan 
dilaksanakan di 
sekolah. Baik itu 
pengkaderan 
maupun latihan, 
karena kita memiliki 
fasilitas yang cukup 
memadai untuk 
melakukan kegiatan 
di sini..”. 

(WC-KH, 
06/09/19) 

18 Ketua 
Qabilah 
Hizbul 
Wathan 
MTs 
Ummul 
Mukminin) 

Ada, kalua autbond 
biasanya 
kamilaksanakan di 
sekolah, sedangkan 
kegiatan kemah 
kami sering ikut 
kegiatan kwarda, 
kwarwil dan sekolah-
sekolah 
Muhammadiyah 
laiinya. 

(WC-SM. 
06/09/19) 

19 Ratnawati, 
S.Pd 
(Waka 
Kesiswaan) 

Kami punya tenda, 
lengkap ada tenda 
pleton dan tenda 
dome. Selain itu, 
kompas, lalu tali. 
Ada tali carmantel, 
carabiner, peta, 
matras, bahkan buku 
buku pedoman 

(WC-RN. 
02/09/19) 

Fasilitas yang 
dimiliki 
ekstrakurikuler 
Hizbul Wathan 
MTs Ummul 
Mukminin sudah 
cukup lengkap. 
Fasilitas 
pendukung 
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tentang Hizbul 
Wathan 

tersebut 
diantaranya yakni: 
tenda pleton dan 
tenda dome., 
kompas, lalu tali. 
Ada tali carmantel, 
carabiner, peta, 
matras, buku buku 
pedoman tentang 
Hizbul Wathan 

20 Kahadiah, 
S.Pd 
(Pembina 
Hizbul 
Wathan) 

fasilitasnya itu ada 
tenda, tenda pleton, 
alat-alat Hizbul 
Wathan seperti tali, 
tongkat, bendera 
semaphore, bendera 
Hizbul Wathan 

(WC-KH, 
06/09/19) 

21 Ketua 
Qabilah 
Hizbul 
Wathan 
MTs 
Ummul 
Mukminin) 

Untuk 
ekstrakurikuler 
Hizbul Wathan 
fasilitasnya,ada . 
Seperti: carabiner 
(cincin kait), 
carmantel (tali), figur 
of eight, ascender, 
tali webbing, 
tongkat, dan lain-
lain. Untuk 
perlengkapan 
perkemahan seperi 
tenda, kompas, peta 
dan protector untuk 
menentukan jarak. 
Semua perlatan 
tersebut disimpan di 
dalam gudang 
penyimpanan 

(WC-SM. 
06/09/19) 

22 Ratnawati, 
S.Pd 
(Waka 
Kesiswaan) 

kami,untuk semua 
kegiatan kesiswaan 
ini dianggarkan oleh 
pemerintah yang 
berasal dari dana 
BOS, dan juga dana 
dari pondok 

(WC-RN. 
02/09/19) 

semua kegiatan 
HHizbul Wathan di 
MTs Ummul 
Mukminin 
dianggarkan oleh 
pemerintah yang 
berasal dari dana 
BOS, dan juga 
dana dari pondok 23 Kahadiah, 

S.Pd 
(Pembina 
Hizbul 
Wathan) 

Untuk pendanaan 
kita menggunakan 
dana BOS dan dana 
dari pondok 

(WC-KH, 
06/09/19) 
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24 Ketua 
Qabilah 
Hizbul 
Wathan 
MTs 
Ummul 
Mukminin) 

Dana BOS dan dana 
Dari pondok 

(WC-SM. 
06/09/19) 

25 Ratnawati, 
S.Pd 
(Waka 
Kesiswaan) 

Untuk kurikulum 
Hizbul Wathan kami 
belum ada.Tapi kami 
selalu mengacu 
yang pertama 
mengacu kepada 
kwarda. Seperti 
pemakaian seragam, 
itu teknisnya kan 
ada dari kwarda 
aturannya seperti 
apa. Tata 
upacaranya pun 
kami ikut dari 
Kwarda.Lalu materi-
materinya pun kami 
mengacu pada 
Kwarda 

(WC-RN. 
02/09/19) 

Kurikulum Hizbul 
Wathan  yang 
digunakan oleh 
Hizbul wathan 
MTs Ummul 
Mukminin 
mengacu pada 
kurikulum kwarpus 

 

26 Kahadiah, 
S.Pd 
(Pembina 
Hizbul 
Wathan) 

kurikulum ada. Kami 
menjadwal materi 
pelajaran itu dalam 
satu tahun pelajaran 
disemester gasal 
semester genap. 
Materi yang 
disampaikan 
mengacu pada 
kurikulum 
berdasarkan Kwarda 

(WC-KH, 
06/09/19) 

27 Ketua 
Qabilah 
Hizbul 
Wathan 
MTs 
Ummul 
Mukminin) 

“kurikulumnya sudah 
mengacu pada 
kurikulum Hizbul 
Wathan berdasarkan 
kwarda 

(WC-SM. 
06/09/19) 
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C. Pemantauan program kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan 
dalam pembentukan  karakter 

N
O  

NAMA  
SUBJEK,  
JABATAN  

HASIL WAWANCARA  KODING  KESIMPULAN  

28 Ratnawati, 
S.Pd 
(Waka 
Kesiswaan) 

Dalam setiap kegiatan 
ekstrakurikuler Hizbul 
Wathan 

(WC-RN. 
02/09/19) 

Kegiatan 
pemantauan rutin 
dilaksanakan pada 
saat kegiatan 
ekstrakurikuler 
Hizbul wathan 
berlangsung..  

29 Kahadiah, 
S.Pd 
(Pembina 
Hizbul 
Wathan) 

begini, kegiatan Hizbul 
wathan rutin itu kan 
dilaksanakan hari 
jumat. Harapannya 
Pembina hadir semua 
untuk monitoring 
jalannya kegiatan rutin 
ini. Sebelum 
pelaksanaan hari jumat 
ini kami dengan anak-
anak juga ada 
koordinasi. Koordinasi 
ini biasanya 
dilaksanakan hari rabu. 
Jadi dihari rabu salah 
satu Pembina itu 
berkoordinir dengan 
anak-anak tujuannya 
untuk membicarakan 
materi apa yang akan 
disampaikan hari jumat 
minggu ini. Itu 
monitoringnya. Tapi 
pasti setiap kali 
kegiatan hari jumat 
pasti didampingi 
Pembina 

(WC-KH, 
06/09/19) 

30 Ketua 
Qabilah 
Hizbul 
Wathan 
MTs 
Ummul 
Mukminin) 

Pemantauan 
dilaksanakan setiap 
kegiatan 

(WC-SM. 
06/09/19) 
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31 Ratnawati, 
S.Pd 
(Waka 
Kesiswaan) 

yang melaksanaan 
monitoring yakni 
semua guru Pembina 
Hizbul Wathan yang 
sedang bertugas pada 
hari tersebut dan 
dibantu oleh Qabila 
Ummul Mukminin 

(WC-RN. 
02/09/19) 

Pemantauan 
program 
dilaksanakan oleh 
Waka Kesiswaan, 
Pembina Hizbul 
Wathan, serta 
Qabilah Ummul 
Mukminin.  Namun 
yang utama 
adalah Pembina 
dan Qabilah 
Ummul Mukminin. 
Sebab, mereka 
adalah tim inti 
yang setiap 
kegiatan Hizbul 
Wathan harus ada 

32 Kahadiah, 
S.Pd 
(Pembina 
Hizbul 
Wathan) 

yang melaksanaan 
monitoring yakni 
semua guru Pembina 
Hizbul Wathan yang 
sedang bertugas pada 
hari tersebut dan 
dibantu oleh Qabila 
Ummul Mukminin 

(WC-KH, 
06/09/19) 

33 Ketua 
Qabilah 
Hizbul 
Wathan 
MTs 
Ummul 
Mukminin) 

Semua pengurus 
Qabilah ikut 
berpartisipasi dalam 
monitoring, 

(WC-SM. 
06/09/19) 

34 Ratnawati, 
S.Pd 
(Waka 
Kesiswaan) 

Kebetulan saya 
sebagai kesiswaan, 
mendelegasikan 
kepada Pembina tadi 
mohon dalam setiap 
kegiatan ekstra Hizbul 
wathan ini harus selalu 
dikontrol.jadi sebisa 
mungkin Pembina 
hadir pada saat 
kegiatan berlangsung, 
meskipun kegiatan 
tersebut dilaksanakan 
di dalam di area 
sekolah 

(WC-RN. 
02/09/19) 

Pemantauan 
program kegiatan 
ekstrakurikuler 
Hizbul wathan 
MTs Ummul 
Mukminin sangat 
penting. Sebab, 
dalam setiap 
kegiatan siswa 
perlu didampingi 
dan dipantau oleh 
guru pendamping 
agar terlaksana 
sebagaimana 
mestinya.  

35 Kahadiah, 
S.Pd 
(Pembina 
Hizbul 
Wathan) 

Kalua hari jumát lebih 
ke mendampingi atau 
memantau, memantau 
kegiatan siswa, 
mendampingi 
barangkali anak-anak 

(WC-KH, 
06/09/19) 
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butuh bimbingan, 
petunjuk bisa 
ditanyakan langsung 
karena pembinanya 
ada di tempat 

36 Ketua 
Qabilah 
Hizbul 
Wathan 

Agar kegiatan ini 
terpantau dengan baik. 

(WC-SM. 
06/09/19) 

37 Ratnawati, 
S.Pd 
(Waka 
Kesiswaan) 

Jadi, monitoring yang 
kamilakukan pertama, 
mendata siswa yang 
tidak hadir, kedua kami 
merencanakan 
kegiatan atau 
persiapan materi setiap 
hari rabu. 

(WC-RN. 
02/09/19) 

Proses 
pemantauan 
program terdapat 
runtutan kegiatan 
yakni: 
pemeriksaan 
daftar hadir, 
pemeriksaan 
persiapan 
kegiatan, 
pembagian tugas, 
pemeriksaan 
persiapan siswa 
atau anggota, 
serta mengawasi 
kegiatan. 

38 Kahadiah, 
S.Pd 
(Pembina 
Hizbul 
Wathan) 

Memeriksa kehadiran 
siswa, memeriksa 
persiapan kegiatan, 
dan mengawsi 
pelaksanaan kegiatan 
siswa. 

(WC-KH, 
06/09/19) 

39 Ketua 
Qabilah 
Hizbul 
Wathan) 

Dalam proses 
monitoring, tugas kami 
lebih memeriksa 
persiapan kegiatan dan 
persiapan anggota. 

(WC-SM. 
06/09/19) 

40 Ratnawati, 
S.Pd 
(Waka 
Kesiswaan) 

iya, jadi monitoring 
perkembangan siswa 
dapat kami lihat ketika 
anak tersebut telah 
melaksanakan 
evaluasi. Karena setiap 
akhir semester ada tes 
materi. Jadi dapat 
melihat dari hasil tes 
tersebut. Selain itu 
dapat di lihat dari hasil 
lomba yang telah 
mereka ikuti.  

(WC-RN. 
02/09/19) 

Pemantauan 
perkembangan 
siswa dapat dilihat 
dari:  
1. Evaluasi, yakni 
berupa tes materi 
yang dilaksanakan 
setiap akhir 
semester.  

2. Sikap siswa 
lebih positif.  



133 

 
 
 

41 Kahadiah, 
S.Pd 
(Pembina 
Hizbul 
Wathan) 

perkembangan siswa 
dapat dilihat dari siswa 
yang awalnya sering 
melakukan 
pelanggaran menjadi 
ada sedikit perubahan 
ketika kita memberikan 
tindakan yaitu berupa 
hukuman. Namun 
hukuman ini sifatnya 
hanya untuk memberi 
efek jera saja dan 
hukumannya pun tidak 
berlebihan. Seperti 
misalnya siswa yang 
terlambat mengikuti 
apel atau upacara atau 
seragamnya tidak 
lengkap. Hukumannya 
biasanya fisik. 
Misalnya, kalau fisik itu 
mereka disuruh 
memungut sampah 
atau merapikan alat-
alat yang telah 
digunalan pada saat 
latihan. Setelah 
diberikan hukuman 
semacam itu biasanya 
ada perubahan. Kalau 
tidak seperti itu 
biasanya mereka jadi 
mengabaikan. Jadi 
tetap ada perubahan. 
Terutama, saya 
melihat anak-anak itu 
kan benar-benar suka 
dengan Hizbul Wathan 
jadi mereka disiplinnya, 
tanggungjawabnya 
lebih bagus 
dibandingkan dengan 
anak-anak yang tidak 
ikut Hizbul wathan 

(WC-KH, 
06/09/19) 

3. hasil lomba 
yang tekah 
mereka dapatkan 
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42 Ketua 
Qabilah 
Hizbul 
Wathan 
MTs 
Ummul 
Mukminin) 

dari awal mereka kelas 
VII, mereka kurang 
memiliki kepercayaan 
diri, dan sering 
melakukan kegiatan-
kegiatan yang kurang 
positif. Setelah 
mengenal Hizbul 
Watha nada 
perubahan. Karena di 
dalam Hizbul wathan 
itu sendiri, kami beri 
motifasi dan materi-
materi nilai karakter, 
dan kegiatan outbond, 
setelah mengikuti 
kegiatan tersebut 
mereka ada perubahan 
kea rah yang lebih baik 

(WC-SM. 
06/09/19) 

43 Ratnawati, 
S.Pd 
(Waka 
Kesiswaan) 

intinya terus memantau 
anak pada saat 
pelaksanaan kegiatan. 
Seperti mengecek 
daftar hadir, mengecek 
materi , persiapan 
latihan dan lain 
sebagainya 

(WC-RN. 
02/09/19) 

Hal-hal yang 
dilakukan dalam 
kegiatan 
monitoring 
diantaranya:  

Waka Kesiswaan: 
mengecek daftar  
Hadir mengecek  
materi  

Pembina Hizbul 
Wathan: 
memantau, 
mendampingi dan 
memberi arahan.  

Ketua Qabilah: 
membantu 
Pembina Hizbul 
Wathan dalam 
memantau 
jalannya kegiatan 

44 Kahadiah, 
S.Pd 
(Pembina 
Hizbul 
Wathan) 

Memantau, 
mendampingi dan 
memberi arahan ketika 
siswa perlu diarahkan 
terkait kegiatan Hizbul 
Wathan 

(WC-KH, 
06/09/19) 

45 Ketua 
Qabilah 
Hizbul 
Wathan 
MTs 
Ummul 
Mukminin) 

Kalua pada 
pelaksanaan 
monitoring, tugas kami 
disini lebih membantu 
Pembina Hizbul 
Wathan dalam 
mengawasi dan terjun 
langsung dalam 
jalannya kegiatan. 

(WC-SM. 
06/09/19) 
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Lampiran 11. Hasil Observasi 

Penelitian Efektivitas Kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul Wathan dalam 
pembentukan Karakter di MTs Ummul Mukmini 

Sub Variabel  Hal yang diamati  Ada  Tidak  Keterangan  

Ketepatan 

sasaran  

Penanaman nilai 

keagamaan atau 

religius 

✓    Pada jumát 06 september 

2019, siswa yang mengikuti 

latihan Hizbul wathan 

menghentikan kegiatannya 

sebelum azan 

berkumndang, dan bersiap-

siap melaksanakan sholat 

zuhur berjamaah di masjid.  

Tanggung jawab, 

Mandiri, dan 

peduli lingkungan,  

✓   Pada jumát 06 september 
2019, siswa yang telah 
melaksanakan latihan 
merapikan alat yang telah 
digunakan dan 
membersihkan lokasi 
latihan 

Pelaksanaan 

program  

Narasumber 

kegiatan  

✓    Kegiatan Hizbul Wathan 

hari Jum’at, 06 September 

2019 dibimbing oleh 

Pembina Hizbul Wathan 

dan Pengurus Qabilah 

Hizbul Wathan Ummul 

Mukminin  

Pemantauan 

program  

Koordinasi dan 

pembagian tugas  

✓    30 menit sebelum 

pelaksanaan ujian/tes 

evaluasi, Pembina Hizbul 

Wathan Dan Pengurus 

Qabilah koordinasi dan 

pembagian tugas.  

Tes evaluasi  ✓    Evaluasi dilaksanakan 
pada tanggal 06 September 
2019, diikuti oleh anggota 
Hizbul wathan dan diawasi 
oleh Pembina dan 
pengurus Qabilah 
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Lampiran 12. Hasil Studi Dokumentasi  

Penelitian Efektivitas Kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul Wathan dalam 
pembentukan Karakter Siswa di MTs Ummul Mukmini 

No 
.  

Data yang 

dibutuhkan  

Keberadaan  Keadaan  

Uraian  
Ada  Tidak  Baik  Tidak  

1.  Struktur organisasi 

sekolah  

✓   ✓  

  Berupa dokumen Struktur 

Organisasi sekolah. 

Struktur organisasi sudah 

dibuat permanen dan 

ditempel pada dinding.  

2.  Struktur organisasi 

Hizbul Wathan 

✓   ✓  

  Berupa dokumen struktur 

organisasi Hizbul 

Wathan. Struktur 

organisasi belum dibuat 

permanen dan tidak 

ditempel pada dinding.  

3.  Program kerja  

✓   ✓  

  Berupa dokumen 
program kerja Hizbul 
Wathan tahun  
2019/2020 yang terdiri 

dari program kerja inti 

dan program kerja 

tambahan.  

4.  Kurikulum Hizbul 

Wathan 

 ✓   

  Hizbul Wathan Mts 

Ummul Mukmini sejauh 

ini belum membuat 

kurikulum yang dibuat 

sendiri. Kurikulum yang 

digunakan saat ini adalah 

kurikulum yang mengacu 

pada Kwarpus  

5.  Hasil rapat 

koordinasi  
✓   ✓  

  Berupa dokumen hasil 

rapat koordinasi.  

6.  Hasil rapat evaluasi  
✓   ✓  

  Berupa dokumen hasil 

rapat evaluasi kegiatan.  

7.  Data fasilitas Hizbul 

Wathan 
 ✓   

  Hizbul Wathan Mts 

Ummul Mukmini  sejauh 

ini belum membuat data 

fasilitas secara tertulis.  
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8.  Foto kegiatan  

✓   ✓  

  Berupa foto-foto kegiatan 

ekstrakurikuler Hizbul 

Wathan Mts Ummul 

Mukmini.  
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Lampiran 13. Susunan pengurus Hizbul Wathan Ummul Mukminin 

Struktur Pengurus Qabilah Hizbul Wathan Mts Ummul Mukminin 

Ketua Qabilah : Syarifatul Maulidah 

Sekretaris  : Nur Alyah Khaerunnisa 

Bendahara  : Ainun Magfirah nasrul 

Bidang dilklat  : Ananda irbah 

Anggota   : Nurul mufliha 

Bidang sar-pras : Sukma azzahra 

Anggota   : Ikrimah Azzahra 

Bidang Humas : Nurul Magfirah 

Anggota   : Ara Azzahra 

Bidang Giat-Op : Ghina dea 

Anggota   : St. Khadijah 
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Lampiran 14. Program kerja Hizbul Wathan Ummul Mukminin 

Program Kerja Qabilah Hizbul Wathan Mts Ummul Mukminin 

A. Program kerja inti 

1. Menyelenggarakan Latihan Hizbul Wathan Rutin  setiap Hari Jum’at  

2. Menyelenggarakan Pelantikan kepengurusan  

3. Pelantikan kenaikan tingkat  

4. Menyelenggarkan Purwa 

5. Menyelenggarakan Perekrutan Calon Anggota Tetap (Pengenal) 

6. Gotong royong membersihkan lingkungan sekolah 

7. Pengajian pengurus 

B. Program kerja Tambahan 

1. Diklat pengurus 

2. Bakti social 

3. Tadabbur alam 
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Lampiran 15. Foto dokumentasi 

Foto dokumentasi kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul Wathan 

 

 

Foto dokumentasi struktur sekolah MTs Ummul Mukminin  
T.A 2019/2020 
 

 

Kurikulum acuan dari Kwartir pusat T.A 2019/2020 
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Foto dokumentasi kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul Wathan 

 

Kegiatan upacara di pondok pesantren puteri Ummul Mukminin 

 

Kegiatan latihan rutin setiap hari jum’at  (jumát 06 september 2019) 
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Kegiatan perkemahan di benteng somba opu 

 

 

Anggota Hizbul wathan merapikan peralatan smapore yang telah 

digunakan latihan (jumát 20 september 2019) 


