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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah adalah instansi resmi yang bertujuan memberikan pelayanan dalam 

bidang pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha yang sadar dan sistematis dalam 

mengembangkan potensi peserta didik. Pendidikan juga berperan terhadap usaha 

masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi penerus bagi keberlangsungan 

kehidupan di masa yang akan datang. Pendidikan mempunyai peranan penting bagi 

seseorang dalam meningkatkan kecerdasan, keterampilan, mengembangkan potensi 

diri dapat membentuk pribadi yang bertanggung jawab, cerdas, dan kreatif. Hal ini 

sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Pasal 3 

menyebutkan, 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang 

demokrasi serta bertanggung jawab. 

 

Tujuan pendidikan Nasional itu merupakan rumusan mengenai kualitas manusia 

Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Hal tersebut 

berkaitan dengan pembentukkan karakter pada peserta didik. Sesuai dengan Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 bertujuan agar pendidikan 

tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas. Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaran wajib dimuat pada kurikulum semua jenjang pendidikan mulai dari 

pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan 

pancasila dan kewarganegaraan adalah salah satu pendidikan yang penting untuk 

diajarkan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Penjelasan pasal 37 ayat (1) Undang-

undang sistem Pendidikan Nasional   20 Tahun 2003 namun juga berkepribadian atau 

berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang
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dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Undang-undang 

pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang 

memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.  

Menurut Althof dan Berkowitz (2006), mengemukakan pendapatnya tentang 

pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mendorong perkembangan jenis-jenis 

warga negara yang pro-sosial dan efektif untuk berpartisipasi dalam masyarakat 

demokratis liberal, maka tentu saja harus ada kolaborasi antara tujuan dan metode  untuk 

menjadikan masyarakat yang memiliki moral dan karakter baik dalam diri setiap individu.  

Menurut Bakry (2009: 3), “Pendidikan Kewarganegaraan adalah usaha sadar untuk 

menyiapkan peserta didik dalam mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian 

korban membela bangsa dan tanah air Indonesia”. Pendidikan Kewarganegaraan 

menanamkan nilai-norma pada peserta didik agar mempunyai jiwa Pancasila. Selanjutnya, 

Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas 

dan penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Selain melalui Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan dapat memperkuat karakter pada peserta didik juga dapat dilakukan 

melalui kegiatan ekstrakurikuler yang selama ini biasa diselenggarakan di sekolah guna 

memberikan tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi manusia yang seutuhnya yang 

berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa, dan karsa.  

Sekolah sebagai lembaga formal dalam proses kegiatan pendidikan bagi peserta 

didik dapat dibagi menjadi dua macam kegiatan yang dapat membentuk karakter yang 

baik yaitu intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler adalah kegiatan pendidikan 

yang dilakukan dalam jam-jam aktif pembelajaran, sedangkan ekstrakurikuler merupakan 

kegiatan pendidikan di luar jam mata pelajaran yang berguna untuk membantu 

pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat. 

Kegiatan yang diselenggarakan oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang 

berkemampuan agar dapat membentuk karakter peserta didik salah satunya dengan 

melalui kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan. 
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Hizbul Wathan adalah pendidikan yang berguna untuk menguatkan karakter pada 

peserta didik agar mempunyai jiwa berkarakter dalam kecintaannya pada tanah air, 

menggunakan produk buatan dalam negeri, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar, menyediakan informasi dari sumber cetak dan elektronik tentang kekayaan alam 

dan budaya Indonesia, memajang foto presiden dan wakil presiden memajang bendera 

negar, lambang negara, peta Indoensia, serta gambar kehidupan masyarakat Indonesia, 

kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta pengamalan aqidah islamiah. Seorang 

peserta didik dikatakan berkarakter jika ia memiliki nilai dan keyakinan yang dilandasi 

hakikat dan tujuan pendidikan serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam 

menjalankan tugasnya sebagai peserta didik. 

Kenyataan di lapangan berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang 

dilakukan dengan guru Pembina ekstrakurikuler Hizbul Wathan serta kepala Sekolah. 

karakter cinta tanah air pada peserta didik belum sepenuhnya nampak. Hal tersebut dapat 

terlihat dalam wawancara dengan guru pembina Hizbul Wathan, kepala sekolah dan 

peserta didik pada saat kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan berlangsung, siswa 

mengunakan produk-produk asing, tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar, dan tidak memiliki jiwa kepemimpinan Islamiah. Hal ini menandakan peserta didik 

kurang memiliki karakter cinta tanah air.         

Apabila keadaan tersebut tidak mendapatkan perhatian segera dari semua pihak, 

maka dalam diri peserta didik kurang tertanam karakter cinta tanah air. Penguatan karakter 

harus diterapkan di sekolah agar peserta didik sebagai seorang pelajar sadar akan statusnya 

sebagai generasi penerus bangsa. Penelitian ini diharapkan mampu memperkuat karakter 

cinta tanah air pada peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan di SMP 

Muhammadiyah 6 Surakarta sesuai dengan tujuan Hizbul Wathan yang dapat 

mewujudkan anak remaja memiliki kepribadian dan kepemimpinan islamiah, disiplin, 

berkualitas, mampu berkarya dengan semangat mandiri, berfikir kreatif, inovatif, serta 

dapat dipercaya dan berani. 

Menurut Bidang Diklat Kwartil Pusat Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan, prinsip 

kepanduan yang digelorakan dalam pembinaan di Hizbul Wathan terdiri dari tiga hal 
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pokok, yaitu pengamalan aqidah islamiah, pembentukan dan pembinaan akhlak mulia 

menurut ajaran Islam dan pengamalan Kode Kehormatan Pandu. Prinsip pertama dan 

kedua menegaskan bahwa gerakan kepanduan Hizbul wathan bertujuan untuk membentuk 

kader bangsa sebagai gerakan Islam. Hizbul Wathan harus menanamkan aqidah dan 

kepribadian maslim kepada kadernya. Prinsip kepanduan yang ketiga menegaskan jiwa 

kepanduan yang harus dimiliki oleh setiap kader Hizbul Wathan salah satunya menjadi 

pelapor nasionalisme untuk menjunjung tinggi martabat bangsa indonesia.kader Hizbul 

Wathan harus memiliki integritas dalam bergerak menjadi ujung tombak untuk perubahan 

di masyarakat dalam arti luas. 

Alasan memilih SMP Muhammadiya 6 Surakarta sebagai tempat penelitian ini 

karena berdasarkan informasi, belum ada penelitian yang mengkaji mengenai penanaman 

karakter Cinta Tanah Air melalui kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul Wathan di sekolah 

tersebut. Pertimbangan lainya menginggat kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan di 

SMP Muhammadiyah 6 Surakarta sangat aktif tujuannya untuk membentuk kader-kader 

baru yang memiliki kualitas. Melihat latar belakang masalah tersebut, peneliti merasa 

perlu melakukan suatu penelitian studi kasus mengenai “Penguatan Karakter Cinta Tanah 

Air melalui kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul Wathan di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta 

Tahun Pelajaran 2018/2019” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah penguatan karakter Cinta Tanah Air melalui kegiatan ekstrakurikuler 

Hizbul Wathan di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta Tahun Pelajaran 2018/2019? 

2. Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam penguatan karakter Cinta Tanah Air 

melalui kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta 

Tahun Pelajaran 2018/2019? 

3. Bagaiman solusi untuk mengatasi hambatan dalam penguatan karakter Cinta Tanah Air 

Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul Wathan di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta 

Tahun Pelajaran 2018/2019? 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Mendiskripsikan penguatan karakter Cinta Tanah Air melalui kegiatan ekstrakurikuler 

Hizbul Wathan di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta Tahun Pelajaran 2018/2019. 

2. Mendiskripsikan hambatan-hambatan dalam penguatan karakter Cinta Tanah Air 

melalui kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 

3. Mendiskripsikan solusi untuk mengatasi hambatan dalam penguatan karakter Cinta 

Tanah Air melalui kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan di SMP Muhammadiyah 6 

Surakarta Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

C. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat dan Kegunaan Teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

penguatan karakter cinta tanah air khususnya, serta ilmu pengetahuan pada 

umumnya.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah bahan refensi dan sebagai bahan 

masukan pada penelitian selanjutnya. 

2. Mafaat dan Kegunaan Praktis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyebar luaskan informasi mengenai 

penanaman sikap cinta tanah air melalui kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan di 

SMP Muhammadiyah 6 Surakarta Tahun Pelajaran 2018/2019. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi sekolah sebagai 

panduan untuk meningkatkan kualitas pendidik khususnya pembina kegiatan 

ekstrakurikuler Hizbul Wathan di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 

 


