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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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. 

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 kurang bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diperbuat. 

Maka dari itu penanaman karakter disiplin 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). Displin disini memliki tujuan untuk mengatur siswa dalam 

berperilaku yang sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh lembaga 
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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 ekstrakurikuler 

Hizbul Wathan (HW). Hizbul Wathan 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 pribdi 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. 

Kegiatan ekstrakurikuler diwajibkan untuk siswa kelas IV dan kegiatan 

tersebut dilkasanakan pada hari kamis pukul 15.00 siang.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas yang mempunyai suatu 

permasalahan, maka penulis merumuskan permasalahan tersebut secara 

terperinci dan jelas serta terarah dan berfokus. Adapun permasalahn yang 

penulis rumuskan anatara lain : 
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1. Bagaimana penanaman karakter disiplin melalui ekstrakurikuler Hizbul 

Wathan di SD Mhammadiyah 3 Nusukan Surakarta? 

2. Bagaimana penanaman karakter kemandirian melalui kegiatan 

Ekstrakurikuler Hizbul Wathan di SD Muhammadiyah 3 Nusukan 

Surakarta? 

3. Apa kendala penanaman karakter kedisiplinan dan kemandirian melalui 

kegiatan ekstrakulikuler Hizbul Wathan di SD Muhammadiyah 3 Nusukan 

Surkarta? 

4. Apa solusi untuk mengatasi kendala dalam penanaman karakter disiplin 

dan kemandirian melalui kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan di SD 

muhammadiyah 3 Nusukan Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian  

Dalam penelitian ini perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai sarana 

pokok terhadap masalah yang diteliti, sehingga peneliti dapat bekerja secara 

terarah, Adapun tujuan sebagai berikut : 

1. Mendekripsikan penanaman karakter disiplin melalui ekstrakurikuler 

Hizbul Wathan di SD Mhammadiyah 3 Nusukan Surakarta. 

2. Mendeskripsikan penanaman karakter kemandirian melalui kegiatan 

ekstrakurikuler Hizbul Wathan di SD Muhammadiyah 3 Nusukan 

Surakarta. 

3. Mendeskripsikan kendala penanaman karakter kedisiplinan dan 

kemandirian melalui kegiatan ekstrakulikuler Hizbul Wathan di SD 

Muhammadiyah 3 Nusukan Surkarta. 

4. Mendeskripsikan solusi untuk mengatasi kendala dalam penanaman 

karakter disiplin dan kemandirian melaui kegiatan ekstrakurikuler Hizbul 

Wathan di SD muhammadiyah 3 Nusukan Surakarta. 

D. Manfaat Peneliti 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penlitian ini dapat diharapkan untuk menjadi pedoman serta referensi 

yang dapat memberikan informasi serta wawasan bagi semua pembaca. 

2. Manfaat Praktis 
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a. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat membantu untuk menjadi 

manusia yang berkarakter, berbudi serta bertanggung jawab dalam 

segala hal. 

b. Bagi guru, penanaman nilai kedisiplinan dan kemandirian dijadikan 

alternatif atau cara untuk meningkatkan sikap yang berkarakter. 

c. Bagi kepala sekolah, memberikan kesempatan kepada guru untuk 

mengoptimalkan dalam mendidik sikap siswa yang awalnya buruk 

menjadi lebih baik. 

 

 


