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PENANAMAN KARAKTER KEDISIPLINAN DAN KEMANDIRIAN 

MELALUI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER HIZBUL WATHAN  

SISWA KELAS IV DI SD MUHAMMADIYAH  

3 NUSUKAN SURAKARTA 

 

Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) penanaman karakter disiplin 

melalui kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan, 2) penanaman karakter mandiri 

melalui kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan, 3) kendala penanaman karkater 

kedisiplinan dan kemandirian melalui kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan , 4) 

solusi alternatif untuk menagatasi kendala penanaman karkater kedisiplinan dan 

kemandirian melalui kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul Wathan siswa kelas IV di SD 

Muhmmadiyah 3 Nusukan Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi dan 

wawancara. Teknik keabsahan data menggunakan trianggulasi sumber dan 

trianggulasi teknik. Teknik analisa data menggunakan redusksi, penyajian data dan 

verivikasi data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) penanaman karakter 

disiplin melalui datang ketempat latihan tepat waktu, menaati peraturan dan 

bertanggung jawab atas segala dilakukannya 2)  penanaman karakter mandiri melalui 

latihan PBB, kemah dan tali-temali 3) hambatan yang ditemui dalam penanaman 

karkter disiplin dan mandiri yaitu: kuranya guru pembina, kurangnya dana 

pengembangan, perbedaan karakter siswa, dan kuranyanya perhatian orang tua 

terhadap anak 4) solusi alternatif dalam mengatasi kendala dalam penanaman 

karakter disiplin dan mandiri melalui kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul Wathan) yaitu 

berupa penilaian, ketegasan dan hukuman kepada siswa bisa dilakukan dengan 

menghafalkan lagu mars HW agar mereka tidak melakukan pelanggaran terhadap 

tata tertib, memberikan variasi pengajaran yang manarik atau bisa juga memberikan 

permainan agar siswa tidak bosan untuk mengikuti kegiatan dan yang terahir 

perlunya penambahan tenaga pembina agar kegiatan berjalan dengan lancar. 

 

Kata kunci: karakter disiplin, mandiri, ekstrakurikuler hizbul wathan 

 

Abstract 

This study aims to describe 1) planting the character of discipline through Hizbul 

Wathan's extracurricular activities, 2) planting independent character through Hizbul 

Wathan's extracurricular activities, 3) constraints on the cultivation of discipline and 

independence through Hizbul Wathan's extracurricular activities, 4) alternative 

solutions to overcome karkater planting constraints discipline and independence 

through the extracurricular activities of Hizbul Wathan fourth grade students at 

Muhmmadiyah 3 Elementary School Nusukan Surakarta. This type of research is 

qualitative research. The study uses the techniques of collecting data on observation, 

documentation and interviews. The data validity technique uses source triangulation 

and technique triangulation. Data analysis techniques use reductions, data 

presentation and data verification. The results of this study show that 1) planting 

character discipline through coming to the place of training on time, obeying the 

rules and being responsible for everything they do 2) planting independent character 
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through UN training, tents and rigging 3) obstacles encountered in planting 

disciplined and independent karkter namely: the need for teacher educators, lack of 

development funds, differences in student character, and the need for parental 

attention to children 4) alternative solutions to overcome obstacles in cultivating 

disciplined and independent characters through Hizbul Wathan Extracurricular 

activities that are assessment, assertiveness and punishment for students done by 

memorizing the HW mars songs so that they do not violate the rules, provide a 

variety of interesting teaching or can also give a game so that students do not get 

bored to take part in the activity and the last is the need for additional supervisors so 

that the activities run smoothly. 

 

Keywords: disciplined, independent character, extracurricular hizbul wathan 

 

1. PENDAHULUAN  

Pendidikan karakter adalah kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia 

karena setiap kegiatan-kegitan memerlukan pendidikan. Bahwa setiap kegiatan 

pendidikan karakter perlu ditanamkan kepada siswa mengingat pada perkembangan 

zaman sekarang ini nilai-nilai karakter sudah terkikis oleh budaya asing. Hal ini 

terbukti dengan adanya kenakan remaja, penggunaan narkoba, pemerasan, tawuran 

antar pelajar, kekerasan dan lain sebagainya. Pendidikan karakter dimaksudkan untuk 

mengembangan watak dan kemampuan siswa untuk menjadi manusia yang 

bermartabat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Menurut warsito dan 

Samino (2014: 147) dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Kurikulum Dalam 

Pembentukan Karakter Siswa Kelas III SD Ta’Mirul Islam Surakarta” menjelaskan 

manajemen kurikulum dalam pembentukan karakter siswa di SD Ta’mirul Islam 

Surakarta menunjukan bahwa proses manajemen diawali dengan perencanaan 

kurikulum. Dalam Undang-Undang Rebublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa:  

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spriritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, ahklak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan didalam dirinya, 

masyarakat, bangasa dan negara. 

 

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan karakter siswa untuk 

menjadi manusia yang berkarakter baik, utuh dan berwawasan. Dari segi 

permasalahan karakter siswa kurang menaati aturan yang berlaku dan cenderung 
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kurang bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diperbuat. Maka dari itu 

penanaman karakter displin dan mandiri  harus ditanamkan sejak dini  agar siswa 

mampu bersikap disiplin dan mandiri terhadap apa yang dilakukannya. Disiplin 

adalah tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan 

dan peraturan (Mustari, 2014: 35). Disiplin disini memiliki tujuan untuk mengatur 

siswa dalam berperilaku yang sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh lembaga 

sekolah dan sifatnya mutlak atau wajib. Dalam membentuk karakter siswa tidak 

hanya disiplin saja tetapi juga dibutuhkan mandiri.  

Sedangkan fungsi mandiri adalah untuk melatih anak agar anak tersebut 

mampu mandiri dalam berbagai hal dan mampu melakukan berbagai hal serta tidak 

membutuhkan bantuan orang lain. Menurut Mustari (2014: 77) mandiri adalah sikap 

dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan 

tugas-tugas. Banyak generasi muda yang saat ini kurang dalam hal disiplin dan 

mandiri maka dari itu sekolah adalah salah satu lembaga pendidikan yang dapat 

digunakan untuk menanamkan karakter. 

Penanaman karakter siswa bisa melalui kegiatan ekstrakurikulet Hizbul 

Wathan (HW). HW adalah organisasi otonom muhammadiyah yang bergerak 

dibidang kepanduan untuk membina siswa, remaja dan pemuda agar memiliki ahklak 

yang mulia, aqidah dan berilmu. Tujuan HW untuk mewujudkan pribadi muslim 

yang sebenar-benarnya dan membentuk kader persyarikatan umat dan bangsa dengan 

metode yang menyenangkan. 

Banyaknya kebiasan siswa yang tidak patuh terhadap peraturan sekolah. 

Maka dari itu peneliti tertarik untuk  melakukan penelitian yang berjudul 

“Penanaman Karakter Disiplin Dan Mandiri Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler 

Hizbul Wathan Siswa Kelas IV DI SD Muhammadiyah 3 Nusukan Surakarta. 

Penanaman karakter disiplin dan mandiri dalam kegiatan ekstrakurikuler Hizbul 

Wathan memegang peranan penting untuk membentuk watak siswa di SD 

Muhammadiyah 3 Nusukan Surakarta. Dan kegiatan Ekstrakurikuler diwajibkan 

untuk siswa kelas IV dan kegiatan tersebut dilkasanakan pada hari kamis pukul 15.00 

siang.  
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2. METODE  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan desain deskritif  karena 

analisis data yang digunakan menggunakan kata-kata, gambar, dan bukan angka-

angka. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang mengasilkan kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2007: 295). 

Dalam penelitian ini menggunakan kualitatif untuk mengetahui atau 

mendeskripsikan tentang penanaman karakter kemandirian dan kedisiplinan melalui 

kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan siswa kelas IV di SD Muhamamdiyah 3 

Nusukan Surakarta.  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua guru pembina 

dan wali kelas IV. Tempat penelitian dilakukan di SD Muhamamdiyah 3 Nusukan 

Surakarta. Menurut Sukmadinata (2013: 216) beberapa teknik pengumpulan data 

yaitu wawancara, dan observasi dilakukan secara lisan untuk bertatap muka secara 

langsung individual. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

observasi, waawancara dan dokumentasi.  Teknik analisis data yaitu dengan reduksi 

data, penyajian data dan verifikasi data atau kesimpulan. Keabsahan data 

menggunakan trianggulasi sumber dan trianggulasi teknik. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Penanaman Karakater disiplin melalui kegiatan Hizbul Wathan di SD 

Muhammadiyah 3 Nusukan Surakarta 

Penanaman karakter disiplin melalui kegiatan ekstrakurikuler di SD Muhamamdiyah 

3 Nusukan Surakarta kelas IV berjalan dengan baik. Penanaman kegiatan 

ekstrakurikuler Hizbul Wathan  dalam meningkatkan karakter disiplin siswa di SD 

Muhamamdiyah Surakarta adalah dengan bersungguh-sungguh dalam mengikuti 

kegiatan. Sesuai dengan penelitian Marsudi dan Enggar Nuraini (2014) bahwa 

dengan diadakannya ekstrakurikuler dapat menanamkan karakter dari kegiatan yang 

dilakukan oleh Pembina, nilai karakter yang dapat ditanamkan adalah kepedulian 

sosial, selain itu juga ada karakter  disiplin, kreatif, tanggung jawab, dan religius. 

 Dalam hal ini siswa diminta untuk menaati perintah selama kegiatan Hizbul 

Wathan, dengan begitu siswa mampu memiliki sikap disiplin. Menaati peraturan 



5 
 

kegiatan Hizbul Wathan juga salah satu meningkatkan karakter disiplin pada siswa. 

contohnya memakai seragam HW lengkap, membawa alat-alat HW dan datang tepat 

waktu merupakan beberapa contoh peraturan dalam kegiatan ekstrakurikuler Hizbul 

Wathan. Laird, dkk (2008: 474) dalam jurnal internasional menyatakan bahwa 

disiplin mempengaruhi pengajaran, yaitu disiplin lunak dan disiplin keras.  

Dan mereka juga harus memiliki sikap tanggung jawab dalam berbagai hal. 

Seperti saat mendapat tugas dari guru pembina siswa harus menyelesaikan tugasnya 

dengan penuh rasa tanggung jawab. Jika mereka tidak mengerjakan tugasnya maka 

pembina akan memberikan sanksi atau hukumuan agar membuat jera siswa.  

3.2 Penanaman Karkater mandiri melalui kegiatan Hizbul Wathan di SD 

Muhammadiyah 3 Nusukan Surakarta 

Penanaman karakter mandiri melalui kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan di SD 

Muhammadiyah 3 Nusukan Surakarta di kelas IV sudah terlaksana dengan baik. 

Penanaman karakter mandiri di SD Muhamamdiyah 3 Nusukan Surakarta mellaui 

kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan, misalnya: siswa percaya diri dalam 

mempraktikan gerakan PBB. Dala hal ini siswa diminta untuk menjalankan intruksi 

guru pembina dalam gerakan PBB. Dengan adanya kegiatan PBB siswa diharapkan 

mampu mempunyai ras percaya diri ketika meilihat teman-temannya sudah bisa 

mempraktikan gerakan PBB. 

Mereka juga harus bekerja mandiri untuk menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru pembina dengan baik. Dalam hal ini siswa diminta untuk 

mengerjakan tugas individu dan beregu kemudian guru pembina memantau kegiatan 

siswa sudah mampu bekerja induvidu dan beregu. Dalam kegiatan Hizbul Wathan 

diberikan beberapa tugas kepada siswa untuk melatih kemandiriannya. 

Menghargai waktu dan bertanggung jawab merupakan salah satu dari 

indikator karakter disiplin. Dalam kegiatan Hizbul Watha siswa dilatih untuk datang 

ketempat latihan selalu tepat waktu dan selalu bertanggung jawab atas segala 

perbuatan yang telah dilakukan. Ketika dalam kegiatan Hizbul Wathan siswa datang 

terlambat dan tidak serius saat kegiatan maka guru pembina akan memberikan 

sebuah sanksi. 
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3.3 Kendala Penanaman Karkater disiplin dan mandiri melalui kegiatan Hizbul 

Wathan di SD Muhammadiyah 3 Nusukan Surakarta 

Kendala yang sering terjadi dalam penanaman karakter disiplin dan mandiri di SD 

Muhamamdiyah 3 Nusukan Surakarta yaitu kuranya tenaga pendidik, dana 

pengembangan yang mengakibatkan terhambat kegiatan tersebut, siswa karakter 

disiplin masih rendah sebab mereka berasal dari keluarga berlatarbelakang berbeda-

beda dan timbulnya rasa bosan untuk mengikuti kegiatan tersebut.  

3.4 Solusi alternatif untuk mengatasi kendala penanaman Karkater disiplin dan 

mandiri melalui kegiatan Hizbul Wathan di SD Muhammadiyah 3 Nusukan 

Surakarta 

Dalam setiap permasalahan pasti selalu ada solusi alternatif untuk mengatasi 

permasalahan penanaman karakter disiplin dan mandiri melalui kegiatan 

Ekstrakurikuler Hizbul Wathan di SD Muhamamdiyah 3 Nusukan Surakarta yaitu 

perlunya penambahan tenaga pembina serta dana pengembangan agar kegiatan 

tersebut berjalan dengan lancar dan perlunya ketegasan dari pembina untuk 

mengatasi siswa yang melanggar peraturan dengan cara pemberikan hukuman tetapi 

hukuman tersebut tidak bersentuhan dengan fisik contohnya dengan mneghafal ayat-

ayat Al-Qur’an atau bisa juga menghafal mars HW dan yang terakhir perlu adanya 

sebuah variasi permainan agar siswa tidak bosan untuk mengikuti kegiatan Hizbul 

Wathan.  

 

4. PENUTUP 

Penanaman karakter disiplin melalui datang ketempat latihan tepat waktu, menaati 

peraturan dan bertanggung jawab atas segala dilakukannya  Penanaman karakter 

mandiri melalui penanaman karakter mandiri melalui latihan PBB, kemah dan tali-

temali. Hambatan yang ditemui dalam penanaman karkter disiplin dan mandiri yaitu: 

kuranya guru pembina, kurangnya dana pengembangan, perbedaan karakter siswa, 

dan kuranyanya perhatian orang tua terhadap anak. Solusi alternatif dalam mengatasi 

kendala dalam penanaman karakter disiplin dan mandiri melalui kegiatan 

ekstrakurikuler Hizbul Wathan yaitu berupa penilaian, ketegasan dan hukuman 

kepada siswa bisa dilakukan dengan menghafalkan lagu mars HW agar mereka tidak 
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melakukan pelanggaran terhadap tata tertib, memberikan variasi pengajaran yang 

manarik atau bisa juga memberikan permainan agar siswa tidak bosan untuk 

mengikuti kegiatan dan yang terahir perlunya penambahan tenaga pembina agar 

kegiatan berjalan dengan lancar. 
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