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ABSTRAK 

PENGELOLAAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI KEGIATAN 

HISBUL WATHAN (STUDI KASUS DI SD MUHAMMADIYAH 2 

KAUMAN SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2014/2015) 

Enggar Nur’ani, A510110009, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2014, xvii + 115 Halaman (Termasuk Lampiran) 

 

 Tujuan penelitian ini adalah, 1) Untuk mendeskripsikan pengelolaan 

pendidikan karakter melalui kegiatan Hisbul Wathan di SD Muhammadiyah 2 

Kauman Surakarta, 2) untuk mengetahui siapa yang mengelola pendidikan 

karakter melalui kegiatan Hisbul Wathan di SD Muhammadiyah 2 Kauman 

Surakarta, 3)untuk mengetahui tujuan kegiatan Hisbul Wathan di SD 

Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta, 4) untuk mendeskripsikan apa saja bentuk-

bentuk kegiatan yang mengandung pendidikan karakter di SD Muhammadiyah 2 

Kauman Surakarta, 5) untuk mengetahui kandungan nilai karakter dari kegiatan 

Hisbul Wathan di SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta. Penelitian ini 

termasuk jenis Penelitian Diskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang yang diamati atau 

diwawancarai. Teknik analisis data dengan model interaktif. Subyek penelitian ini 

adalah Kepala Sekolah, Pembina Hisbul Wathan dan siswa yang mengikuti 

ektrakulikuler Hisbul Wathan. Teknik pengumpulan data, yang digunakan dalam 

penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pengelolaan pendidikan 

karakter melalui kegiatan Hisbul Wathan di SD Muhammadiyah 2 Kauman 

Surakarta adalah dengan melalui kegiatan Hisbul Wathan dapat menanamkan 

pendidikan karakter dan ektrakulikuler tersebut juga ada kurikulum yang 

mengaturnya. 2) Pengelola pendidikan karakter melalui kegiatan Hisbul Wathan 

di SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta yang ditunjuk sebagai pengelola 

adalah guru yang mendapatkan SK dari kepala sekolah. 3)Tujuan kegiatan Hisbul 

Wathan di SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta adalah mendidik siswa 

memiliki karakter berbudi luhur, berjiwa nasionalisme dan melaksanakan islam 

yang sebenar-benarnya. 4) Bentuk-bentuk kegiatan yang mengandung pendidikan 

karakter di SD Muhammdiyah 2 Kauman Surakarta adalah peraturan baris 

berbaris(PBB), kemah,tali-temali, membuat yel-yel, kegiatan keagamaan, 

semaphore, permainan tepuk-tepuk. 5) Kandungan nilai karakter dari kegiatan 

Hisbul wathan di SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta adalah religious, 

disiplin, kerja keras, kreatif, tanggung jawab, mandiri, bersahabat, berani. 

 

 

Kata kunci: Pengelolaan, Pendidikan, Karakter, Hisbul Wathan 
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A. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi setiap insan manusia. 

Pendidikan dapat dilakukan secara formal maupun non formal. Setiap 

pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan proses pembelajaran. Di dalam 

proses pembelajaran, guru mempunyai peran sangat penting peranannya dalam 

kehidupan dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan.  

Salah satu upaya untuk melaksanakan pendidikan sebagaimana diharapkan 

pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem 

Pendidikan Nasional ialah mengembangkan potensi subyek didik untuk 

memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia. Amanah tujuan 

pendidikan itu bermaksud membentuk insan cerdas juga kepribadian atau 

berkarakter sehingga lahir generasi bangsa yang berbudaya. 

Pengertian pendidikan karakter, menurut Ratna Megawangi dikutip oleh 

Kesuma (2011:5)“Sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat 

mengambil keputusan dengan bijak dan dapat mempraktikannya dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan konstribusi yang 

positif kepada lingkungannya. 

Berdasarkan pengertian pendidikan karakter diatas dapat disimpulkan 

bahwa dengan dikelolanya sekolah untuk mendidik anak-anak agar dapat 

mengambil keputusan dengan bijak dan dapat mempraktikannya dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga siswa tersebut dapat memberikan  konstribusi 

positif kepada lingkungannya. 

Pengelolaan pendidikan karakter pada siswa dapat dilakukan dalam 

pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan karakter dalam pendidikan 

non formal dapat dilakukan di lingkungan keluarga dan masyarakat, 

sedangkan dalam pendidikan formal dapat dilakukan di lingkungan sekolah 

salah satunya dengan cara mengikuti kegiatan ektrakulikuler Hisbul Wathan 

(HW), semua itu dimaksudkan untuk dapat menciptakan generasi muda yang 

sadar sebagai warga Negara yang baik, agar generasi muda memiliki akhlak 

yang mulia. 
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Sejalan dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik mengadakan 

penelitian sebagai upaya untuk mengetahui lebih lanjut kegiatan di atas maka 

penulis mengambil judul penelitian tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter 

Melalui Kegiatan Hisbul Wathan (Studi Kasus di SD Muhammadiyah 2 

Kauman Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015). 

 

B. METODE PENELITIAN 

1. Tempat penelitian adalah SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta. Waktu 

penelitian kurang lebih empat bulan dari bulan September sampai 

Desember 2014.  

2. Jenis penelitian dan strategi penelitian 

a. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif artinya peneliti mencoba 

memberikan gambaran-gambaran mengenai pengelolaan pendidikan 

karakter melalui kegiatan Hisbul Wathan(HW). Penyusunan hasil 

penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena metode tersebut 

digunakan beberapa pertimbangan. Diantaranya menyesuaikan 

masalah yang diteliti, sekaligus akan lebih mudah terkait dengan 

kenyataan yang beragam di lapangan.  

b. Strategi penelitian  

Strategi penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Mahmud(2011:102) 

Studi kasus adalah penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan 

suatu keadaan secara mendalam, itensif, baik mengenai perseorangan, 

secara individual, maupun kelompok, lembaga masyarakat. 

Berdasarkan paparan tersebut penelitian ini dilakukan untuk 

mengungkapkan suatu keadaan secara mendalam, itensif, baik 

mengenai Hisbul Wathan di SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta 

Tahun Pelajaran 2014/2015. 

3. Subyek penelitian 

Subyek penelitian adalah Kepala Sekolah, Pembina Hisbul Wathan 

dan siswa yang mengikuti ekstrakulikuler Hisbul Wathan.  
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4. Sumber data  

a. Informan atau narasumber 

Menurut Kutha (2010:229) informan adalah orang atau kelompok yang 

memiliki, mengetahui segala sesuatu yang perlu dilakukan peneliti. 

Dalam penelitian ini adalah guru dan siswa yang mengikuti kegiatan 

ekstrakulikuler Hisbul Wathan. 

b. Tempat dan peristiwa 

Tempat penelitian ini di SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta 

Tahun Pelajaran 2014/2015. 

c. Arsip atau dokumen 

Menurut Sugiyono dikutip oleh Kaelan (2012:126) dokumen adalah 

merupakan catatan peristiwa lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, 

peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misal foto, 

gambar hidup, sketsa, film, video, CD, DVD, cassette, dll. 

Dokumen berbentuk karya misalnya karya seni, karya lukis, patung, 

naskah, tulisan, prasasti, dan lain sebagainya.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dokumen 

diambil pada waktu observasi pada saat kegiatan Hisbul Wathan. 

5. Teknik pengumpulan data adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. 

Instrument pengumpulan data adalah pedoman wawancara dan pedoman 

observasi.  

6. Keabsahan data diuji dengan uji kredibilitas data. Penelitian kualitatif, cara 

yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data adalah 

dengan cara triangulasi. Penelitian ini menggunakan jenis triangulasi 

sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Teknik analisis data 

dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan. Prosedur lapangan dengan tahap pra lapangan, tahap 

penelitian lapangan, observasi, tahap analisis data dan analisis 

dokumentasi, tahap penulisan laporan. 
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C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Deskripsi Hasil Penelitian  

a. Pengelolaan pendidikan karakter melalui kegiatan Hisbul Wathan 

(HW) di SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta 

Pengelolaan pendidikan karakter melalui kegiatan Hisbul Wathan 

itu juga ada kurikulumnya yang mengatur kegiatan Hisbul  Wathan 

tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Drs. Poerwadhie selaku 

Pembina Hisbul Wathan (catatan lapangan nomor 4) menyatakan 

bahwa: 

 “ didalam pendidikan Hisbul Wathan di kelas ada tingkatan athfal 

masing-masing memiliki kurikulum yang didalamnya mencakup 

akhlaq yang diajarkan al-islam dan kemuhammadiyahan”. 

 Berdasarkan wawancara dengan Pembina Hisbul Wathan tersebut 

ada penggolongan peserta didik. Peserta di SD Muhammadiyah 2 

Kauman Surakarta dibagi menjadi 3, athfal melati I untuk kelas 3, 

athfal melati II untuk kelas 4, athfal melati III untuk kelas 5. 

b. Pengelola pendidikan karakter melalui kegiatan Hisbul Wathan (HW) 

di SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta 

Pengelolaan pendidikan karakter juga perlu adanya pendukung 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan, Hisbul Wathan juga ada yang 

mengelola supaya tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Berdasarkan 

wawancara dengan Heni Marlinawati, S.Ag selaku Pembina Hisbul 

Wathan (catatan lapangan nomor 2) menyatakan bahwa, 

“Yang mengajar semua guru di SD Muhammadiyah 2 itu Pembina 

HW, tetapi dalam prakteknya yang menjadi Pembina langsung, 

orang yang mendapat SK dari Kepala Sekolah.  

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa yang 

mengajar kegiatan Hisbul Wathan itu yang mendapat SK dari Kepala 

Sekolah.  
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Tabel 1 Struktur Kepengurusan Ektrakulikuler Hisbul Wathan 

No Nama Jabatan 

1.  Suyanto, S.Ag, M.PdI Penanggung jawab Ekstrakulikuler 

2.  Wahyu Mardiono, S.Pd Koordinator kegiatan 

Ekstrakulikuler 

 Warjimin, S.PdI Pembina HW 

3.  Joko Susilo, S.Tp, S.PdI Pembina HW 

4. R Rukati, S.Si Pembina HW 

5.  Imam Muntoha, S.PdI Pembina HW 

6.  Heni Marlinawati, S.Ag Pembina HW 

7.  Nur Alim, S.S Pembina HW 

8.  Drs. Poerwadhie Pembina HW 

9.  Erni Mujiati, S.Pd Pembina HW 

10.  H. Mukhtarudin, S.Ag Pembina HW 

c. Tujuan kegiatan Hisbul Wathan (HW) di SD Muhammadiyah 2 

Kauman Surakarta  

Sumber data dari informan. Teknik pengumpulan datanya dengan 

wawancara. Berdasarkan wawancara dengan Drs. Poerwadhie selaku 

Pembina HW (catatan lapangan nomor 4) mengungkapkan bahwa: 

“Tujuan Hisbul Wathan ialah mendidik siswa memiliki karakter 

berbudi luhur, berjiwa nasionalisme, melaksanakan islam yang 

sebenar-benarnya”. 

 Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan 

adanya tujuan Hisbul Wathan diharapkan siswa dapat memiliki 

karakter berbudi luhur, berjiwa nasionalisme, dan melaksanakan islam 

yang sebenar-benarnya dan dapat membuat siswa memiliki nilai 

karakter yang baik. 

d. Bentuk-bentuk kegiatan yang mengandung pendidikan karakter di SD 

Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta 

Sumber data dari informan dan dokumen. Teknik pengumpulan 

datanya melalui wawancara dengan guru Pembina HW. Berdasarkan 
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wawancara Heni Marlinawati, S.Ag, (catatan lapangan nomor 4), 

menyatakan bahwa “semua kegiatan dalam pembinaan memiliki unsur 

pendidikan karakter”. 

Berdasarkan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan 

dokumentasi diatas dapat disimpulkan bentuk-bentuk kegiatan Hisbul 

Wathan yang mengandung pendidikan karakter sebagai berikut: 

peraturan baris berbaris(PBB), kemah, tali-temali, membuat yel-yel, 

kegiatan keagamaan, semaphore, permainan tepuk-tepuk.  

e. Kandungan nilai karakter dari kegiatan Hisbul Wathan di SD 

Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta 

Kandungan nilai karakter dari kegiatan Hisbul Wathan di SD 

Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta peneliti memperoleh sumber 

data dari informan. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara 

dan observasi. Berdasarkan wawancara dengan Imam Muntoha, S.Pd 

selaku Pembina HW (catatan lapangan nomor 3), menyatakan bahwa 

nilai karakter dari kegiatan Hisbul Wathan adalah sebagai berikut: 

“religious, disiplin, kerja keras, kreatif, demokrasi, jujur, tanggung 

jawab”. 

Hal tersebut dengan adanya kegiatan di Hisbul Wathan diharapkan 

dapat menanamkan nilai sebagi berikut: nilai karakter religious, nilai 

karakter disiplin, nilai karakter kerja keras, nilai karakter kreatif, nilai 

karakter tanggung jawab, nilai karakter mandiri, nilai karakter 

bersahabat, nilai karakter berani. 

 

2. Pembahasan  

a. Pengelolaan pendidikan karakter melalui kegiatan Hisbul Wathan 

(HW) di SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta 

Pengelolaan dilakukan dengan cara ekstrakulikuler Hisbul 

Wathan dengan diadakannya ekstrakulikuler Hisbul Wathan 

diharapkan dapat menanamkan karakter yang baik bagi siswa dan juga 

ada kurikulum yang mengaturnya yaitu kurikulum kepanduan Hisbul 



8 

 

Wathan. Kurikulum ini digunakan oleh Pembina Hisbul Wathan agar 

Pembina tidak kekurangan materi dan supaya siswa tidak bosan 

dengan materi yang diberikan. 

b. Pengelola pendidikan karakter melalui kegiatan Hisbul Wathan (HW) 

di SD Muhammadiyah 2 Kauman 

Pengelola pendidikan karakter sejalan penelitian yang 

terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Afandi (2014), hasil 

penelitian membuktikan bahwa, dengan dikelolanya ekstrakulikuler 

Hisbul Wathan yang mengatur disini adalah guru Pembina Hisbul 

Wathan. Sejalan penelitian yang telah dilakukan terdahulu 

membuktikan bahwa dengan adanya orang yang mengelola kegiatan 

ekstrakulikuler Hisbul  Wathan yaitu guru Pembina Hisbul Wathan 

yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah dan mendapatkan SK dari Kepala 

Sekolah diharapkan dapat mengelola Hisbul Wathan dengan baik dan 

dapat menerapkan pendidikan karakter bagi siswa.  

c. Tujuan kegiatan Hisbul Wathan (HW) di SD Muhammadiyah 2 

Kauman Surakarta  

Tujuan Hisbul Wathan sejalan penelitian yang terdahulu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Afandi (2014), hasil penelitian 

membuktikan bahwa, tujuan Hisbul Wathan adalah menanamkan 

karakter pada siswa yaitu karakter kebangsaan dan cinta tanah air. 

Sejalan penelitian yang telah dilakukan bahwa tujuan Hisbul Wathan 

adalah mendidik siswa memiliki karakter berbudi luhur, berjiwa 

nasionalisme, melaksanakan islam yang sebenar-benarnya. 

Ekstrakulikuler Hisbul Wathan diharapkan dapat menanamkan 

karakter yang baik bagi siswa, sehingga siswa dapat memberikan 

konstribusi positif bagi lingkungannya. 

d. Bentuk-bentuk kegiatan yang mengandung pendidikan karakter di SD 

Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta 

Bentuk-bentuk pendidikan karakter sejalan dengan penelitian 

terdahulu. Menurut Astutik (2013) dari hasil penelitiannya 
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membuktikan bahwa: kegiatan yang dilakukan oleh pembina melalui 

kegiatan kemah, Peraturan Baris-berbaris, tali-temali dan kegiatan 

keagamaan dapat menumbuhkan karakter karakter disiplin, kreatif, 

tanggungjawab, dan religius. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang 

membuktikan bahwa kegiatan yang mengadung pendidikan karakter 

adalah PBB, kemah, tali-temali, membuat yel-yel, kegiatan 

keagamaan, dan semaphore. Kegiatan yang diadakan oleh Pembina 

Hisbul Wathan diharapkan dapat menanamkan karakter selain kegiatan 

yang dilakukan pada Hisbul Wathan dengan cara mencontohkan 

kedisiplinan dalam sikap yang baik dari Pembina, sehingga siswa 

dapat mencontoh dari Pembina yang mereka lakukan. 

e. Kandungan nilai karakter dari kegiatan Hisbul Wathan di SD 

Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta 

Kandungan nilai karakter dari kegiatan Hisbul Wathan sejalan 

dengan penelitian yang terdahulu. Menurut Astutik (2013) dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan bahwa dengan diadakannya 

ekstrakuliler dapat menanamkan karakter dari kegiatan yang dilakukan 

oleh Pembina, nilai karakter yang dapat ditanamkan adalah 

kepeduliaan sosial, selain itu juga ada karakter disiplin, kreatif, 

tanggung jawab, dan religius. Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan terdahulu yang membuktikan bahwa ekstrakulikuler Hisbul 

Wathan dapat menanamkan pendidikan karakter, antara lain nilai yang 

didapat melalui kegiatan ektrakuler tersebut adalah nilai karakter 

religious, nilai karakter disiplin, nilai karakter kerja keras, nilai 

karakter kreatif, nilai karakter tanggung jawab, nilai karakter mandiri, 

nilai karakter bersahabat, nilai karakter berani. 

 

D. SIMPULAN 

1. Simpulan 

a. Pengelolaan pendidikan karakter melalui kegiatan Hisbul Wathan di 

SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta adalah sebagai berikut: 
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Melalui kegiatan ektrakulikuler Hisbul Wathan pendidikan 

karakter dapat diterapkan pada siswa dan di dalam ektrakulikuler 

Hisbul Wathan juga ada kurikulum yang mengaturnya agar peserta 

didiknya tidak merasa bosan dan para pelatih atau Pembina tidak 

kekurangan materi. 

b. Pengelola pendidikan karakter melalui kegiatan Hisbul Wathan di SD 

Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta 

Pengelolaan pendidikan karakter juga perlu adanya orang untuk 

mengelolanya agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Di SD 

Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta yang mengelola adalah guru 

Pembina Hisbul Wathan dan yang mendapat SK dari Kepala Sekolah. 

c. Tujuan kegiatan Hisbul Wathan di SD Muhammadiyah 2 Kauman 

Surakarta 

Tujuan Hisbul Wathan adalah mendidik siswa memiliki 

karakter berbudi lihur, berjiwa nasionalisme dan melaksanakan islam 

yang sebenar-benarnya. 

d. Bentuk-bentuk kegiatan yang mengandung pendidikan karakter di SD 

Muhammdiyah 2 Kauman Surakarta adalah sebagai berikut: Peraturan 

baris-berbaris(PBB), Kemah, Tali-temali, Membuat yel-yel, Kegiatan 

keagamaan, Semaphore, Permaianan tepuk-tepuk 

e. Kandungan nilai karakter dari kegiatan Hisbul wathan di SD 

Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta 

Nilai karakter yang dapat ditanamkan melalui kegiatan Hisbul 

Wathan adalah nilai karakter religious, nilai karakter disiplin, nilai 

karakter kerja keras, nilai karakter kreatif, nilai karakter tanggung 

jawab, nilai karakter mandiri, nilai karakter bersahabat, nilai karakter 

berani. 
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