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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER  PADA EKSTRAKURIKULER 

HIZBUL WATHAN (HW) DI SMP MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA  

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

 

 

Hasan Mubarok, A220080007, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,  

2011, xvi + 58 halaman. 

 

Tujuan penelitian ini adalah, 1) Untuk mendiskripsikan muatan pendidikan karakter 

pada ekstrakurikuler HW (Hizbul Wathan), dan 2) Untuk mendiskripsikan implementasi 

pendidikan karakter pada ekstrakurikuler HW (Hizbul Wathan) di SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa keadaan benda bergerak berupa 

orang, yaitu kepala sekolah, guru dan siswa. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

metode wawancara, observasi, dan mengkaji dokumen. Penelitian ini menggunakan dua 

macam trianggulasi, yang pertama trianggulasi sumber data yang berupa informasi dari, 

kepala sekolah, guru, siswa, dan dokumen berupa foto-foto kegiatan. Kedua, triangulasi 

teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari hasil wawancara, observasi, dan 

mengkaji dokumen. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Muatan pendidikan karakter pada kegiatan 

ekstrakurikuler HW (Hizbul Wathan) di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta sudah sesuai 

dengan kurikulum, nilai-nilai karakter yang termuat dalam kegiatan ekstrakurikuler Hizbul 

Wathan meliputi religius, jujur, toleransi, disiplin, demokratis, semangat kebangsaan, cinta 

tanah air, menghargai prestasi dan tanggung jawab ; 2) Implementasi pendidikan karakter 

pada ekstrakuri-kuler HW (Hizbul Wathan) di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta sudah 

sesuai selain itu pendidikan karakter terdapat dalam kegiatan ekstra maupun diluar 

ekstrakurikuler 

 

Kata kunci: Muatan pendidikan karakter, implementasi pendidikan karakter, Ekstrakurikuler 

Hizbul Wathan 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Di tengah-tengah perkembangan dunia yang begitu cepat dan semakin kompleks dan 

canggih, prinsip-prinsip pendidikan untuk membangun etika, nilai dan karakter peserta didik 

tetap harus dipegang. Akan tetapi perlu dilakukan dengan cara yang berbeda atau kreatif 

sehingga mampu mengimbangi perubahan kehidupan. Guru harus memiliki komitmen yang 

kuat dalam melaksanakan pendidikan yang berpusat pada potensi dan kebutuhan peserta 

didik. Pendidik juga harus mampu menyiapkan peserta didik untuk bisa menangkap peluang 

dan kemajuan dunia dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, di sisi lain 

pendidikan juga harus mampu membukakan mata hati peserta didik untuk mampu melihat 

masalah-masalah bangsa dan dunia, seperti kemiskinan, kelaparan, kesenjangan, 

ketidakadilan, dan persoalan lingkungan hidup. 

Peserta didik harus diarahkan untuk mampu mengembangkan dirinya, tetapi ia juga 

harus diajarkan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan dunia. 

Mengingat pentingnya karakter dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM)  yang kuat, 

maka perlunya pendidikan karakter yang dilakukan dengan tepat. Dapat dikatakan bahwa 

pembentukan karakter merupakan sesuatu yang tidak dapat terlepas dari kehidupan. Oleh 

karena itu, pendidikan karakter harus menyertai semua aspek kehidupan termasuk di lembaga 

pendidikan. Idealnya pembentukan atau pendidikan karakter diintegrasikan ke seluruh aspek 

kehidupan sekolah. Lembaga pendidikan, khususnya sekolah dipandang sebagai tempat yang 

strategis untuk membentuk karakter siswa. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik dalam 

segala ucapan, sikap, dan perilakunya mencerminkan karakter yang baik dan benar.  

Pendidikan moral merupakan pendidikan dasar bagi sebuah pendidikan karakter, 

Pendidikan karakter merupakan pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek 

pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Pendidikan karakter dimaksudkan untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 



bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. UU No 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, yang menyebutkan bahwa  

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.(RI:2003). 

 

Kegiatan pembinaan kesiswaan yang selama ini diselenggarakan sekolah merupakan 

salah satu media yang potensial untuk pendidikan karakter dan peningkatan mutu akademik 

peserta didik. Kegiatan pembinaan kesiswaan merupakan kegiatan pendidikan di luar mata 

pelajaran untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, 

bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik 

dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. Melalui 

kegiatan pembinaan kesiswaan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan rasa 

tanggung jawab sosial, serta potensi dan prestasi peserta didik.  

Gerakan Kepanduan HW dibangkitkan oleh pertama kali oleh KH. Ahmad Dahlan 

pendiri Persyarikatan Muhammadiyah pada tahun 1918, dengan mengambil nilai-nilai positif 

dari scouting dunia, disesuaikan dengan misi dan tujuan-tujuan Muhammadiyah, menutup 

kelemahan pendidikan formal yang dilakukan oleh sekolah-sekolah dan ataupun lembaga 

pendidikan di lingkungan Muhammadiyah yang tidak lain ditujukan agar kelak terbentuknya 

akhlaq luhur/mulia yang  dapat mengangkat harkat dan martabat manusia. Akhlaq mulia 

hanya akan dapat ditunjukkan melalui karakter kemanusiaan dan hanya dapat dimulai kalau 

dididik semenjak umur anak-anak menuju ketingkat remaja dan pemuda. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka mendorong peneliti untuk mengadakan 

penelitian guna meneliti “implementasi pendidikan karakter pada ekstrakurikuler HW 

(Hizbul Wathan) di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012)”. 

Berdasarkan latar belakang maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 



1. Untuk mendiskripsikan muatan pendidikan karakter pada ekstrakurikuler HW (Hizbul 

Wathan) Tahun Pelajaran 2011/2012. 

2. Untuk mendiskripsikan implementasi pendidikan karakter pada ekstrakurikuler HW 

(Hizbul Wathan) di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012. 

LANDASAN TEORI 

1. Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Pendidikan. Pendidikan dalam arti luas adalah “suatu kompleks 

perbuatan yang sistematis untuk membimbing anak menuju pada pencapaian tujuan 

pendidikan (Jumali dkk, 2008:21)”. Pendidikan bertujuan “untuk menumbuh kembangkan 

potensi manusia agar menjadi manusia dewasa, beradab, dan normal (Jumali dkk, 2008:1)”. 

b. Pengertian Pendidikan Karakter. Menurut Megawangi yang dikutip oleh Kusuma 

(2011:5) Pendidikan karakter adalah “Sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat 

mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikanya dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga mereka dapat memberikan konstribusi yang positif kepada lingkunganya”. 

c. Faktor Penyebab rendahnya pendidikan karakter . Menurut Hidayatullah (2010:15) 

adalah sebagai berikut: 

1) Sistem pendidikan yang kurang menekan pembentukan karakter, tetapi lebih 

menekan pengembangan intelektual. 

2) Kondisi lingkungan yang kurang mendukung pembangunan karakter yang baik. 

d. Butir-butir atau Nilai-nilai Karakter. Tanpa adanya karakter seseorang akan mudah 

menyakiti atau menyengsarakan orang lain. Oleh karena itu, seseorang perlu membentuk 

karakter untuk mengelola diri dari hal-hal negatif. Karakter yang terbangun diharapkan akan 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dengan suara hatinya. Terbentuknya karakter 

memerlukan proses yang relative lama dan terus menerus. Oleh karena itu, sejak usia dini 

harus ditanamkan pendidikan karakter pada anak. Terdapat delapan sendi karakter baik dan 

buruk yaitu sebagai berikut “sabar, kehormatan diri, keberanian, adil, kebodohan, 



kedholiman, syahwat, dan marah” (Qayyim dalam Hidayatullah,2010:633-64). Rumusan lain 

mengenai nilai-nilai karakter yang disebut dengan tujuh budi utama yaitu jujur, tanggung 

jawab, visioner, disiplin, kerja sama, adil, dan peduli” Agustin dalam Hidayatullah, 

(2010:65). 

 Adapun nilai-nilai pendidikan karakter sebagai berikut: 

1) Religius yaitu sikap dan perilkau yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya, toleran terhadapa pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan 

pemeluk agama lain. 

2) Jujur yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai seorang 

yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tidakan, dan pekerjaan. 

3) Toleransi yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dirinya. 

4) Disiplin yaitu tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

5) Kerja keras yaitu perilaku yang menunjukan upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan 

sebaik-baiknya. 

6) Kreatif yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru 

dari sesuatu yang dimiliki. 

7) Mandiri yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

8) Demokratis yaitu cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain 

9) Rasa ingin tahu yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

10) Semangat kebangsaan yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bngsa dan Negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

11) Cinta tanah air yaitu cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukan kesetiaan, 

kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, social, 

budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 

12) Menghargai prestasi yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 

13) Bersahabat/komunikatif yaitu tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, 

bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 

14) Cinta damai yaitu sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain 

merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

15) Gemar membaca yaitu kebiasaan menyedakan waktu untuk membaca berbagai bacaan 

yang memberikan kebajikan dirinya. 

16) Peduli lingkungan yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan 

pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17) Peduli sosial yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang 

lain dan masyarakat yang membutuhkan. 



18) Tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, 

lingkungan (alam, sosial, dan budaya), Negara dan Tuhan Yang Maha Esa, 

(Ramly,2010:9-10). 

 

2. Pendidikan Karakter di Sekolah 

a. Defenisi Pendidikan Karakter di Sekolah. Kusuma (2011:5) mendefinisikan 

pendidikan karakter dalam seting sekolah sebagai “Pembelajaran yang mengarah pada 

penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh yang didasarkan pada suatu nilai 

tertentu yang dirujuk oleh sekolah”. 

b. Tujuan Pendidikan Karakter di Sekolah. Menurut Kusuma (2011:9) Dalam seting 

sekolah Pendidikan karakter memiliki tujuan sebagai berikut: 

1) Mengatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan 

perlu sehingga menjadi kepribadian atau kepemilikan peserta ddidik yang khas 

sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan. 

2) Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang 

dikembangkan oleh sekolah. 

3) Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam 

memerankan tanggungjawab pendidikan karakter secara bersama.  

 

c. Pendidikan Karakter dalam Kegiatan Ekstra Kurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah  

kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu 

pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat 

mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau 

tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah/madrasah 

(http://techon-ly13.word-press.com).  
 

3. Hizbul Wathan (HW) Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler 

a. Sejarah Hizbul Wathan. Gerakan Hizbul Wathan berdiri pada tahun 1918.  Gerakan 

Hizbul Wathan melangkah yang pertama dengan nama Padvinder Muhammadiyah. Nama 

Hizbul Wathan sendiri berasal dari nama kesatuan tentara Mesir yang sedang berperang 

membela tanah airnya. Dengan kata sepakat nama Hizbul Wathan dipakai mengganti nama “ 

Padvinder Muhammadiyah” tahun 1920. Nama Hizbul Wathan masih digunakan sampai 

http://techon-ly13.word-press.com/


sekarang. Hizbul Wathan merupakan gerakan kepanduan yang berada dalam lingkungan 

Muhammadiyah. 

b. Pengertian Hizbul Wathan (HW). Hizbul Wathan adalah “suatu organisasi otonom di 

lingkungan Muhammadiyah yang khusus dalam bidang kepanduan” (http://www.gkhwklaten 

gerakan-kepanduan.html). 

c. Tujuan Hizbul Wathan (HW). Hizbul Wathan (HW) bertujuan  

menyiapkan dan membina anak, remaja, dan pemuda yang memiliki aqidah, mental, 

dan fisik yang kuat, berilmu dan berteknologi serta berakhlak karimah dengan tujuan 

untuk terwujudnya pribadi muslim yang sebenar-benarnya dan siap menjadi kader 

persyarikatan, umat, dan bangsa (images.hwjatim.multiply.multi-plycontent.com). 
 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah “suatu 

penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas 

sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok” 

(Sukmadinata, 2011:60). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif non-interaktif 

dengan metode analisis. Penelitian non interaktif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

menghimpun, menganalisis dan menginterpretasikan dokumen-dokumen (Sutama, 2012:282). 

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru PKn, dan siswa kelas VII 

SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. Objek dalam penelitian ini adalah Implementasi 

Pendidikan Karakter Bangsa pada Ekstrakurikuler Hizbul Wathan (HW) di SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: narasumber atau informan, dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru pembina 

ekstrakurikuler Hizbul Wathan dan siswa Kelas VII di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta; 

tempat dan aktivitas, penelitian ini berlokasi di lingkungan SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta, sedangkan aktivitas yang dimaksud adalah kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler 

yang berlangsung di dalam kelas maupun di luar ruang kelas VII SMP dan kegiatan yang 



dilakukan di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta; arsip maupun dokumen ekstrakurikuler 

Hizbul Wathan  yang digunakan di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. 

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan mengkaji 

dokumen. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data/informasi mengenai implementasi 

pendidikan karakter pada ekstrakurikuler Hizbul Wathan di SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta. Selain itu wawancara juga dilakukan untuk konfirmasi mengenai materi muatan 

pendidikan karakter pada ekstrakurikuler Hizbul Wathan, khususnya wawancara dengan guru 

Pembina. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah terhadap kegiatan 

ekstrakurikuler di kelas VII dan di luar kelas atau interaksi siswa dengan siswa serta interaksi 

siswa dengan guru di lingkungan SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. Mengkaji dokumen 

digunakan untuk memperoleh data mengenai muatan dan pelaksanaan pendidikan pendidikan 

karakter pada kegiatan Hizbul Wathan. Dokumen meliputi buku Hizbul Wathan, program 

kerja tahunan, dan foto-foto kegiatan. 

Penelitian ini mengunakan dua macam triangulasi yakni triangulasi sumber data berupa 

informasi dari tempat atau peristiwa dan dokumen yang diilustrasikan sebagai berikut. 

 
Kedua, triangulasi teknik pengumpulan data berasal dari wawancara, observasi, dan mengkaji 

 

dokumen yang diilustrasikan sebagai berikut. 

Observasi 

Langsung 

Wawancara 

Mendalam 

Dokumentasi 

Melihat pelaksanaan pendidikan 

karakter HW di SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta 

Pelaku pelaksanaan pendidikan 

karakter HW di SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta 

 
Melihat kegiatan HW di SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta 

 

Data  

Sama 



 
HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh informasi 

mengenai Muatan dan Implementasi Pendidikan Karakter pada Ekstrakurikuler Hizbul 

Wathan di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun 2012 dengan hasil sebagaimana 

pemaparan di bawah ini. 

1. Implementasi pendidikan karakter pada kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan di SMP 

muhammadiyah 1 Surakarta, dari nilai-nilai pendidikan karakter sudah termuat dalam 

kegiatan ekstra kurikuler Hizbul wathan. Kegitan yang mengandung nilai-nilai pendidikan 

karakter yakni: 

a. Keterampilan tali temali. Nilai pendidikan karakter dalam keterampilan tali temali 

terdapat pendidikan karakter kerja keras, kreatif, dan mandiri.  

b.  Keterampilan bahasa isyarat. Nilai pendidikan karakter dalam keterampilan 

bahasa isyarat terdapat pendidikan karakter toleransi, bersahabat/komunikatif,dan 

peduli sosial. 

c. Keterampilan baris berbaris. Nilai pendidikan karakter dalam keterampilan baris 

berbaris terdapat pendidikan karakter disiplin dan tanggung jawab. 

Data muatan dan 
implementasi 

pendidikan 

Karakter pada 

ekrtakurikuler 

Hizbul di SMP 

Muhammadiyah 1 

Surakarta 

Data tentang muatan 

pendidikan karakter 

HW di SMP 

Muhammadiyah 1 

Surakarta  

Mendokumentasikan 

kegiatan Hizbul 

Wathan di SMP 

Muhammadiyah 1 

Surakarta 

 

Wawancara 

Dokumentas

i 

 

Observasi 

Pelaksanaan 

pendidikan karakter 

HW di SMP 

Muhammadiyah 1 

Surakarta 

 



d. Keterampilan pemetaan. Nilai pendidikan karakter dalam keterampilan pemetaan 

terdapat pendidikan kreatif, semangat kebangsaan , cinta tanah air, menghargai 

prestasi, dan peduli lingkungan. 

e. Keterampilan menaksir. Nilai pendidikan karakter dalam keterampilan menaksir 

terdapat pendidikan karakter kreatif dan demokratis. 

f. Keterampilan PP (Pertolongan Pertama). Nilai pendidikan karakter dalam 

keterampilan pertolongan pertama terdapat pendidikan karakter toleransi, cinta 

damai, peduli sosial dan tanggung jawab. 

g. Keterampilan kompas. Nilai pendidikan karakter dalam keterampilan kompas 

terdapat pendidikan karakter rasa ingin tahu. 

h. Keterampilan kesehatan. Nilai pendidikan karakter dalam keterampilan kesahatan 

teradapat pendidikan peduli lingkungan dan tanggung jawab. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan pada pemabahan 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi pendidikan karakter pada kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan di SMP 

muhammadiyah 1 Surakarta, dari nilai-nilai pendidikan karakter sudah termuat dalam 

kegiatan ekstra kurikuler Hizbul Wathan. 

2. Kurikulum, standar kompetensi dan kompetensi dasar ekstrakurikuler Hizbul Wathan 

SMP memuat pendidikan karakter. 

3. Pendidikan Karakter juga dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Pendidikan karakter 

yang dilaksanakan meliputi upaya kejujuran, menghargai pendapat orang lain, serta 

mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. 

 

 



SARAN 

1. Kepada Kepala Sekolah 

a. Kepala sekolah harus menjadi pemimpin dan memberi contoh yang baik kepada guru maupun 

siswa. 

b. Kepala sekolah hendaknya melakukan pemantauan terhadap siswa. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui permasalahan yang ada sehingga dapat mengatasinya dengan cara bekerjasama 

dengan guru. 

c. Kepala sekolah hendaknya dapat menerima dan merespon dengan baik segala masukan dari 

guru terkait dengan implementasi pendidikan karakter. 

2. Kepada Guru 

a. Pendidik hendaknya mampu memberikan keteladanan yang baik kepada peserta didik. 

b. Guru hendaknya membimbing, memantau, dan menasehati keadaan siswa di sekolah. 

c. Melalui kegiatan ektrakurikuler Hizbul Wathan guru memiliki kreatifitas dalam upaya 

penanaman pendidikan karakter sehingga dapat membentuk siswa yang sadar dan mampu 

melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. 

3. Kepada Siswa 

a. Siswa sebagai generasi penerus diharapkan selalu bersikap positif dengan kesadaran untuk 

melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang baik di lingkungan masyarakat, bangsa, 

dan negara. 

b. Siswa diharapkan selalu bersikap toleransi terhadap hak orang lain demi terwujudnya 

kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

c. Siswa diharapkan mencontoh hal-hal yang bersifat positif dan mendukung terciptanya 

ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dari orang tua, guru, maupun 

masyarakat yang ada dilingkungan tempat siswa berada. 
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