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ABSTRAK 

PENANAMAN KARAKTER DISIPLIN DAN PATRIOTISME DALAM 

GERAKAN KEPANDUAN HIZBUL WATHAN 

(Studi Kasus di SMP Muhammadiyah 4 Sambi Kabupaten Boyolali Tahun 

Pelajaran 2013/2014) 

Agus Setiawan A220100054Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn)  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  

Universitas Muhammadiyah Surakarta2014 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan 

gerakan kepanduan Hizbul Wathan sertabentuk-bentuk penanaman karakter 

disiplin dan patriotisme dalam gerakan kepanduan Hizbul Wathan di SMP 

Muhammadiyah 4 Sambi Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 

2013/2014.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data 

dilakukan dengan dokumentasi, observasi dan wawancara. Uji keabsahan data 

dengan triangulasi sumber dan teknik. Analisis data menerapkan model interaktif 

melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama pelaksanaan kegiatan 

gerakan kepanduan Hizbul Wathan ditunjukkan dengana) Kehadiran anak di 

sekolah untuk mengikuti Hizbul Wathan yang dicerminkan pada sikap taat 

terhadap peraturan, b) Ketepatan waktu mengikuti Hizbul Wathan merupakan 

modal yang sangat penting dalam memperoleh kesuksesan, c) Memakai seragam 

Hizbul Wathan dengan lengkap dan rapi, d) Disiplin dalam tata tertib Hizbul 

Wathan, e) Menggunakan produk buatan dalam negeri untuk  mengajarkan siswa 

untuk mencintai produk-produk dalam negeri, f) Menggunakan bahasa dengan 

baik dan benar dalam mengikuti Hizbul Wathan, g) Menyediakan informasi 

tentang kekayaan alam dan budaya Indonesia. 

Hasil penelitian yang kedua bentuk-bentuk penanaman karakter disiplin dan 

patriotisme dalam gerakan kepanduan Hizbul Wathan ditunjukkan dengana) 

Memberi peringatan serta keteladanan, b) Memberikan arahan, peringatan, dan 

nasehat, c) Memberikan arahan, nasehat dan selalu diperingatkan untuk memakai 

seragam Hizbul Wathan dengan lengkap dan rapi, d) Memberikan nasehat, 

peringatan, sanksi apabila siswa melakukan pelanggaran, e) Memberi 

pengetahuan tentang produk-produk buatan dalam negeri dan luar negeri, 

mengajarkan siswa untuk mencintai produk-produk dalam negeri, f) Pembina 

menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dalam menulis siswa 

disarankan berpedoman pada ejaan yang disempurnakan, g) Menyediakan 

informasi melalui media cetak maupun media elektronik. 

Kata kunci : penanaman, karakter, disiplin, patriotisme, gerakan kepanduan 

Hizbul Wathan. 
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PENDAHULUAN  

Gambaran situasi masyarakat dan dunia pendidikan di Indonesia menjadi 

motivasi pokok implemenatasi pendidikan karakter negara ini. Pendidikan 

karakter perlu di tanamkan dalam diri setiap siswa, jika karakter telah tertanam 

maka siswa mempunyai bekal dalam menjalani hidup di masa depan. Menurut 

Hidayatullah (2010:39), pendidikan karakter dapat dilakukan dengan berbagai 

pendekatan dan dapat berupa berbagai kegiatan yang dilakukan secara intra-

kurikuler maupun ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler terintegrasi ke dalam 

mata pelajaran, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler. 

Menurut Hidayatullah (2010:45), kedisiplinan menjadi alat yang ampuh 

dalam mendidik karakter. Banyak orang sukses karena menegakkan kedisiplinan. 

Sebaliknya, banyak upaya membangun sesuatu tidak berhasil karena kurang atau 

tidak disiplin. Banyak agenda yang telah ditetapkan tidak dapat berjalan karena 

kurang disiplin. Menurut Amiroedin Sjarif (1983), disiplin pada hakekatnya 

adalah suatu ketaatan yang sungguh-sungguh yang didukung oleh kesadaran 

untuk menunaikan tugas kewajiban serta berperilaku sebagaimana mestinya 

menurut aturan-aturan yang berlaku di dalam suatu lingkungan tertentu.  

Patriotisme adalah cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan  yang tinggi terhadap bahasa,  lingkungan 

fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa (Hidayatullah, 2010:45). 

Penanaman karakter patriotisme dalam diri siswa merupakan salah satu peran 

yang diamanahkan pada guru atau pembina gerakan kepanduan Hizbul Wathan, 

diharapkan dalam kegiatan gerakan kepanduan Hizbul Wathan. Dalam penanaman 

karakter patriotisme siswa harus mengenal jati diri bangsa Indonesia bisa dengan 

cara mempelajari sejarah kebangsaan Republik Indonesia, lagu-lagu kebangsaan, 

lembaga-lembaga negara, dan sejarah perjuangan pahlawan Indonesia. Kondisi 

pada saat ini siswa dapat dikatakan kurangnya memiliki karakter disiplin dan 

patriotisme. Dari uraian tersebut, maka peneliti beranggapan perlu mengadakan 

suatu penelitian tentang “Penanaman Karakter Disiplin dan Patriotisme dalam 

Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan (Studi Kasus di SMP Muhammadiyah 4 

Sambi Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014)”. 



3 
 

  

KAJIAN TEORI 

1. Kajian Mengenai Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai suatu sistem penanaman nilai-

nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, 

kesadaran atau kemauan, dan tindakan nilai-nilai tersebut (Aqib dan Sujak, 

2011:3). Pendapat lain tentang arti pendidikan karakter adalah sarana untuk 

membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti yang hasilnya 

terlihat dalam tindakan nyata tingkah laku yang baik, jujur bertanggung jawab, 

menghormati hak orang lain, dan kerja keras (Gunawan, 2012:23). 

2. Kajian mengenai Penanaman Karakter Disiplin dan Patriotisme 

 Menurut Pusat Bahasa (2008:1615), kata penanaman mempunyai arti 

sebagai “proses, cara, perbuatan menanam, menanami atau menanamkan”. 

Karakter adalah kepribadian sebagai suatu ciri khas seseorang dalam berperilaku 

kehidupan sehari-hari yang sumbernya dari lingkungan. Menurut Gunawan 

(2012:33), “disiplin merupakan suatu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib 

dan patuh pada berbagai ketentuan peraturan”. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

pengertian penanaman karakter disiplin adalah suatu proses atau cara untuk 

mengetahui kepribadian atau ciri khas seseorang yang menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada peraturan dalam gerakan kepanduan Hizbul Wathan di SMP 

Muhammadiyah 4 Sambi Kabupaten Boyolali. 

Patriotisme adalah semangat cinta tanah air yang di tunjukkan dengan 

bersikap, peduli, penghargaan yang tinggi dan rela berkorban terhadap bangsa dan 

negara. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penanaman karakter 

patriotisme adalah suatu proses atau cara untuk mengetahui kepribadian atau ciri 

khas seseorang yang mempunyai semangat cinta tanah air ditunjukkan dengan 

bersikap, peduli, dan rela berkorban terhadap bangsa pada siswa melalui gerakan 

kepanduan Hizbul Wathan di SMP Muhammadiyah 4 Sambi Kabupaten Boyolali. 

3. Kajian mengenai Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan 

Hizbul Wathan adalah gerakan kepanduan yang berasaskan Islam. Hizbul 

Wathan didirikan untuk menyiapkan dan membina anak, remaja, dan pemuda 
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yang memiliki aqidah, 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. (Departemen Diklat Kwartir 

Pusat Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan (2013:2). Ciri khas Hizbul Wathan 

adalah Prinsip Dasar Kepanduan dan Metode Kepanduan, yang harus diterapkan 

dalam setiap kegiatan. Pelaksanaannya disesuaikan kepentingan, kebutuhan, 

situasi, kondisi masyarakat, serta kepentingan Persyarikatan Muhammadiyah. 

METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian ini adalah di SMP Muhammadiyah 4 Sambi Kabupaten 

Boyolali. Tahap-tahap dalam pelaksanaan kegiatan ini rencananya akan dimulai 

dari tahap persiapan sampai dengan penulisan laporan penelitian. Secara 

keseluruan semua kegiatan dilakukan selama kurang lebih 4 bulan, yaitu sejak 

bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Juni 2014. Penelitian ini menggunakan 

penelitian kualitatif karena analisis datanya non-statistik dan mempertimbangkan 

asumsi atau pendapat orang lain yang biasa disebut dengan narasumber. Penelitian 

ini menggunakan metode penelitian kualitatif interaktif, dengan bentuk studi 

kasus. Subjek-subjek penelitian ini terdiri dari: 

1. Kepala SMP Muhammadiyah 4 Sambi Kabupaten Boyolali. 

2. Guru sekaligus pembina Hizbul Wathan SMP Muhammadiyah 4 Sambi 

Kabupaten Boyolali. 

3. Siswa SMP Muhammadiyah 4 Sambi Kabupaten Boyolali. 

Objek penelitian dalam penelitian ini meliputi penanaman karakter disiplin 

dan patriotisme dalam gerakan kepanduan Hizbul Wathan di SMP 

Muhammadiyah 4 Sambi Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Penelitian ini menggunakan tiga sumber data yaitu narasumber atau informan, 

tempat atau aktivitas, dan arsip atau dokumen. Teknik pengumpulan data melalui 

wawancara, observasi, dan mencatat dokumen atau arsip. Instrumen penelitian 

yang digunakan adalah instrumen kisi-kisi wawancara atau pedoman wawancara, 

kisi-kisi observasi atau lembar pengamatan, dan dokumen. Keabsahan data 

dengan menggunakan dua trianggulasi yaitu trianggulasi teknik pengumpulan data 
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dan sumber data. Analisis data menggunakan teori analisis data model interaktif 

menurut Miles dan Huberman. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Proses pelaksanaan kegiatan gerakan kepanduan Hizbul Wathan. siswa gerakan 

kepanduan Hizbul Wathan di SMP Muhammadiyah 4 Sambi Kabupaten 

Boyolali perlu mempunyai sikap taat terhadap peraturan dengan hadir serta 

mengikuti kegiatan gerakan kepanduan Hizbul Wathan yang diadakan sekolah 

setiap hari sabtu. Siswa terdorong mengikuti kegiatan tersebut salah satunya 

yaitu meneladani guru atau pembina Hizbul Wathan yang telah memberikan 

nasehat serta contoh nyata yang baik dan patut untuk diikuti oleh siswa-

siswanya. Ketepatan waktu masuk kelas atau sekolah merupakan modal yang 

sangat penting dalam memperoleh kesuksessan, karena apabila dalam berbagai 

kegiatan seperti pelaksanaan pelatihan gerakan kepanduan Hizbul Wathan ini 

bisa di laksanakan tepat waktu maka program kerja beserta tujuan yang telah di 

tentukan sebelumnya bisa terwujud. Gerakan kepanduan Hizbul Wathan 

memiliki seragam khusus dimana seragam tersebut terdiri dari baju, celana, 

topi, hasduk, dan atribut lainnya supaya dipakai dengan lengkap dan rapi 

disetiap kegiatan guna menunjukkan identitas gerakan kepanduan Hizbul 

Wathan di SMP Muhammadiyah 4 Sambi Kabupaten Boyolali. Pelaksanaannya 

mengandung unsur untuk mengajarkan siswanya agar disiplin dalam tata tertib 

sekolah. Kegiatan yang berjalan sesuai dengan tata tertib sekolah maka akan 

terlaksana dengan baik serta mendapatkan hasil yang optimal. Pelaksanaan 

kegiatan gerakan kepanduan Hizbul Wathan SMP Muhammadiyah 4 Sambi 

Kabupaten Boyolali memberi pengetahuan tentang produk-produk buatan 
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dalam negeri, mengajarkan siswa untuk mencintai produk-produk dalam negeri 

kemudian mempergunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta memberitahukan 

dampak positif yang diperoleh dari pemakaian produk-produk buatan dalam 

negeri tersebut guna menunjukkan sikap atau karakter patriotisme. Indikator 

patriotisme salah satunya yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan pelatihan 

gerakan kepanduan Hizbul Wathan SMP Muhammadiyah 4 Sambi Kabupaten 

Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014 menggunakan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar. Hal tersebut dapat terlihat dari upaya guru atau pembina gerakan 

kepanduan Hizbul Wathanuntuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar ketika sedang membina, mengajar, peringatan, ataupun membarikan 

arahan kepada siswanya. proses pelaksanaan kegiatan gerakan kepanduan 

Hizbul Wathan SMP Muhammadiyah 4 Sambi Kabupaten Boyolali 

mengajarkan kepada siswanya untuk menerapkan salah satu dari indikator 

patriotisme tersebut. Sebagai warga negara Indonesia yang baik harus bangga 

dengan kekayaan alam dan budaya yangdimiliki, salah satu bentuk kebanggan 

tersebut yaitu dengan menyediakan informasi melalui media cetak seperti 

koran, majalah, surat kabar, ataupun buku-buku pegangan siswa, serta bisa juga 

dengan menggunakan media elektronik seperti radio, televisi, hand phone, dan 

komputer atau internet biar bisa di saksikan orang lain agar saling berbagi 

informasi tentang kekayaan alam dan budaya yang ada di Indonesia. 

2. Bentuk penanaman karakter disiplin dan patriotisme dalam gerakan kepanduan 

Hizbul Wathan. Pembina gerakan kepanduan Hizbul Wathan dalam 
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menanamkan karakter disiplin khususnya kehadiran siswa di sekolah atau 

presensi, pembina mengumumkan pada siswa bahwa akan diselenggarakan 

pelatihan, memberi peringatan agar anak hadir untuk mengikuti kegiatan 

tersebut dan yang terpenting ialah memberikan contoh pada siswa gerakan 

kepanduan Hizbul Wathan dengan rajin pula untuk membina di sekolah sesuai 

yang telah dijadwalkan. Bentuk-bentuk penanaman karakter disiplin khususnya 

ketepatan waktu masuk kelas atau sekolah siswa dalam gerakan kepanduan 

Hizbul Wathan antara lain dengan memberikan arahan, peringatan, nasehat, dan 

memberikan keteladanan yang bisa dicontoh oleh siswa. penanaman karakter 

disiplin khususnya dalam memakai seragam dengan lengkap dan rapi oleh 

pembina gerakan kepanduan Hizbul Wathan di SMP Muhammadiyah 4 Sambi 

Kabupaten Boyolali antara lain dengan cara memberikan arahan nasehat dan 

selalu diperingatkan untuk memakai seragam dengan lengkap dan rapi yang 

terdiri dari baju, celana, topi, hasduk, dan atribut lainnya supaya dipakai 

dengan lengkap dan rapi disetiap kegiatan guna menunjukkan identitas gerakan 

kepanduan Hizbul Wathan di SMP Muhammadiyah 4 Sambi Kabupaten 

Boyolali, serta dari pembina sendiri juga berpakain seragam dengan lengkap 

dan rapi supaya dicontoh oleh siswanya. Bentuk-bentuk penanaman karakter 

disiplin khusunya disiplin dalam tata tertib sekolah pada gerakan kepanduan 

Hizbul Wathan di SMP Muhammadiyah 4 Sambi Kabupaten Boyolali yaitu 

dengan memberikan nasehat, peringatan, sanksi apabila melakukan 

pelanggaran. Hal tersebut mengandung unsur untuk mengajarkan siswanya 

agar disiplin dalam tata tertib sekolah. Kegiatan yang berjalan sesuai dengan 
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tata tertib sekolah maka akan terlaksana dengan baik serta mendapatkan hasil 

yang optimal. bentuk-bentuk penanaman karakter patriotisme khususnya 

menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat disimpulkan bahwa 

dalam proses pelaksanaan kegiatan pelatihan gerakan kepanduan Hizbul 

Wathan SMP Muhammadiyah 4 Sambi Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 

2013/2014 bentuk-bentuk penanamannya antara lain dengan cara dalam 

pengantar pembina menggunaka bahasa Indonesia dengan baik dan benar, 

dalam menulis siswa disarankan berpedoman pada ejaan yang disempurnakan 

yaitu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. bentuk-bentuk 

penanaman karakter patriotisme khususnya yaitu menyediakan informasi 

mengenai kekayaan alam atau budaya Indonesia dengan media cetak maupun 

elektronik maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan 

gerakan kepanduan Hizbul Wathan SMP Muhammadiyah 4 Sambi Kabupaten 

Boyolali bentuk-bentuk penanamannya yaitu dengan mengajarkan kepada 

siswa untuk menerapkan salah satu dari indikator patriotisme tersebut. Sebagai 

warga negara Indonesia yang baik harus bangga dengan kekayaan alam dan 

budaya yang dimiliki, salah satu bentuk kebanggan tersebut yaitu dengan 

menyediakan informasi melalui media cetak seperti koran, majalah, surat 

kabar, ataupun buku-buku pegangan siswa, serta bisa juga dengan 

menggunakan media elektronik seperti radio, televisi, hand phone, dan 

komputer atau internet agar bisa di saksikan dan dinikmati orang lain supaya 

saling berbagi informasi tentang kekayaan alam dan budaya Indonesia. 

SIMPULAN 

1. Proses pelaksanaan kegiatan gerakan kepanduan Hizbul Wathan.  Karakter 
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disiplin dan patriotisme merupakan sebagian dari karakter yang wajib 

dikembangkan dalam pelaksanaan kegiatan gerakan kepanduan Hizbul Wathan. 

Proses pelaksanaan kegiatan gerakan kepanduan Hizbul Wathan di SMP 

Muhammadiyah 4 Sambi Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014 

sesuai indikator yaitu sikap taat terhadap peraturan dengan hadir serta 

mengikuti kegiatan gerakan kepanduan Hizbul Wathan yang diadakan sekolah 

setiap hari sabtu. Siswa terdorong mengikuti kegiatan tersebut salah satunya 

yaitu meneladani guru atau pembina Hizbul Wathan yang telah memberikan 

nasehat serta contoh nyata yang baik dan patut untuk diikuti oleh siswa-

siswanya. Indikator selanjutnya yaituketepatan waktu masuk kelas atau sekolah 

merupakan modal yang sangat penting dalam memperoleh kesuksessan, karena 

apabila dalam berbagai kegiatan seperti pelaksanaan pelatihan gerakan 

kepanduan Hizbul Wathan ini bisa di laksanakan tepat waktu maka program 

kerja beserta tujuan yang telah di tentukan sebelumnya bisa terwujud. Indikatot 

disiplin selanjutnya yaitu memakai seragan dengan lengkap dan rapi, gerakan 

kepanduan Hizbul Wathan memiliki seragam khusus dimana seragam tersebut 

terdiri dari baju, celana, topi, hasduk, dan atribut lainnya supaya dipakai 

dengan lengkap dan rapi disetiap kegiatan guna menunjukkan identitas gerakan 

kepanduan Hizbul Wathan di SMP Muhammadiyah 4 Sambi Kabupaten 

Boyolali. 

2. Bentuk-bentuk penanaman karakter disiplin dan patriotisme dalam gerakan 

kepanduan Hizbul Wathan Bentuk-bentuk penanaman karakter disiplin dalam 

kegiatan gerakan kepanduan Hizbul Wathan di SMP Muhammadiyah 4 Sambi 

Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014, kehadiran anak di sekolah 

(presensi) merupakan bagian dari indikator karakter disiplin yang perlu 

ditanamkan pada semua siswa. Dalam pelaksanaan kegiatan gerakan 

kepanduan Hizbul Wathanmenuntut anak untuk hadir di sekolah dengan cara 

pembina mengumumkan pada siswa bahwa akan diselenggarakan ketika akan 

pelatihan, memberi peringatan agar anak hadir untuk mengikuti kegiatan 

tersebut dan yang terpenting ialah memberikan contoh pada siswa gerakan 

kepanduan Hizbul Wathan dengan rajin pula untuk membina di sekolah sesuai 
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yang telah dijadwalkan. Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk penanaman 

karakter disiplin khususnya ketepatan waktu masuk kelas atau sekolah siswa 

dalam gerakan kepanduan Hizbul Wathanantara lain dengan memberikan 

arahan, peringatan, nasehat, dan memberikan keteladanan yang bisa dicontoh 

oleh siswa. Bentuk-bentuk penanaman karakter disiplin khusunya disiplin 

dalam tata tertib sekolah pada gerakan kepanduan Hizbul Wathan di SMP 

Muhammadiyah 4 Sambi Kabupaten Boyolali yaitu dengan memberikan 

nasehat, peringatan, sanksi apabila melakukan pelanggaran. Hal tersebut 

mengandung unsur untuk mengajarkan siswanya agar disiplin dalam tata tertib 

sekolah. Kegiatan yang berjalan sesuai dengan tata tertib sekolah maka akan 

terlaksana dengan baik serta mendapatkan hasil yang optimal. 
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