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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan karakter mempunyai peranan penting bagi keberhasilan 

suatu bangsa dalam memperoleh tujuan. Tidak hanya ditentukan oleh 

sumber daya alamnya saja, melainkan sangat ditentukan oleh sumber daya 

manusianya sendiri. Bahkan ada yang mengatakan bahwa “ Bangsa yang 

besar dapat dilihat dari karakter manusia itu sendiri.”
1
 Adanya pendidikan 

merupakan usaha sadar yang dimaksudkan sebagai pengantar peserta didik 

kearah kesempurnaan sehingga membentuk budi pekerti atau akhlak yang 

baik serta terdidik jiwanya. Diharapkan akan adanya perkembangan 

manusia yang seimbang dari berbagai aspek kehidupan baik itu kogntif 

(fikriyah), Afektif(akhlakiyah) dan Psikomotor(jasmaniyah). 

Kegiatan pembinaan kesiswaan yang selama ini diselenggarakan 

sekolah merupakan salah satu media yang potensial untuk pendidikan 

karakter dan peningkatan mutu akademik peserta didik yang bertujuan 

untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, 

potensi, bakat, dan minat mereka. Melalui kegiatan pembinaan kesiswaan 

diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab 

sosial, serta potensi dan prestasi peserta didik.  
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Penerapan pendidikan karakter dalam Ekstrakurikuler Hizbul 

Wathan sebagai bentuk penanaman nilai moral dalam pembiasan yang 

diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai pembentukan pendidikan 

karakter yang berfokus melalui proses pendalaman apresiasi dan 

pembiasaan bukan sekedar mendidik baik dan buruk tetapi juga mencakup 

proses pembiasaan perilaku yang baik. 

Penulis menemukan karakter siswa SMP Muhammadiya Al 

Kautsar PK yang kurang disiplin dan akhlaknya yang kurang baik ketika 

masuk SMP. Disinilah letak kontribusi pendidikan karakter melalui 

pelaksanaan Ekstrakurikuler Hizbul Wathan. Sehingga program 

pelaksanaan HW pada misi penanaman pendidikan karakter di sekolah 

tersampaikan sesuai tujuan Ekstrakurikuler di SMP Muhammadiyah Al 

Kautsar PK. 

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 lembaga 

pendidikan di lingkungan Muhammadiyah yang tidak lain ditujukan agar 

kelak terbentuk akhlaq luhur/mulia yang dapat mengangkat harkat dan 

martabat manusia.  

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas yang 

berisikan pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler maka 



3 

 

 
 

 

mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian guna meneliti 

“Pendidikan Karakter dalam Ekstrakurikuler Hizbul Wathan di SMP 

Muhammadiyah Al- Kautsar PK Kartasura-Sukoharjo Tahun Pelajaran 

20016/2017 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan pembatasan terhadap masalah agar 

penulis tidak menyebar kemana- mana dan penulis lebih berfokus pada 

masalah yang diteliti. Dari latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan 

masalahnya sebagai berikut :  

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatanEkstrakurikuler Hizbul Wathan di 

SMP Muhammadiyah Al- Kautsar PK ? 

2. Pendidikan karakter apa yang dikembangkan dalamEkstrakurikuler 

Hizbul Wathan SMP Muhammadiyah Al- Kautsar PK? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikanpelaksanaan kegiatandalamEkstrakurikuler 

Hizbul Wathandi SMP Muhammadiyah Al- Kautsar PK 

2. Untuk mengetahui karakter yang dikembangkandalamEkstrakurikuler 

Hizbul Wathan 
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Sedangakan manfaat dari penelitian ini adalah :   

1. Secara teoritis adalah :  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan dapat 

memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pendidikan, 

khususnya pada Pendidikan Karakter dalamEkstrakurikuler Hizbul 

Wathandalam pembelajaran Agama Islam melalui pembiasaan.  

2. Secara praktis 

Dapat digunakan guru sebagai bahan informasi dan pengetahuan 

ilmiah untuk perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang 

ilmu pengetahuan khususnya pengajaran kepanduan. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat menambah  khazanah baru, khususnya bagi 

peneliti dan mahasiswa lain pada umumnya, selain itu pula dapat 

diharapkan penelitian ini dapat menarik minat peneliti lain dan 

menjadireferensi untuk penelitian selanjutnya.  

 

 

 

 

 


