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PENGUATAN KARAKTER CINTA TANAH AIR MELALUI KEGIATAN 

EKSTRAKURIKULER HIZBUL WATHAN DI SMP MUHAMMADIYAH 

6 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2018/2019 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan penguatan karakter cinta tanah 

air melalui ekstrakurikuler Hizbul Wathan; 2) mengetahui hambatan-hambatan 

dalam penguatan karakter cinta tanah air melalui kegiatan ekstrakurikuler Hizbul 

Wathan; 3) solusi untuk mengatasi hambatan dalam Penguatan Karakter cinta 

tanah air melalui kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan. Penelitian ini dilakukan 

di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. Metode pengumpulan data dalam penelitian 

ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Indikator cinta tanah 

air dalam penelitian ini yaitu: 1) menggunakan produk dalam negeri; 2) 

menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar; 3) menyediakan informasi 

dengan sumber cetak, elektronik tantang kekayaan alam dan budaya Indonesia; 4) 

memajang foto presiden, bendera Negara, lambang Negara, peta Indonesia serta 

gambar kehidupan masyarakat. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 

triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan metode Interactive model. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) 

penguatan karakter cinta tanah air dapat diperkuat melalui penggunaan produk 

dalam negeri, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menyediakan 

informasi dari sumber cetak, memajang foto presiden dan wakil presiden; (2) 

hambatan dalam penguatan karakter cinta tanah air yaitu pengkondisian siswa 

memerlukan waktu yang lama, kurangnya pembina Hizbul Wathan di sekolah 

SMP Muhammadiyah 6 Surakarta, jam kegiatan ekstrakurikuler terlalu siang 

sehingga siswa sudah mulai kelelahan karena terik matahari yang terlalu panas, 

dan guru pembina belajar mendalami materi dengan otodidak; (3) Solusi untuk 

mengatasi hambatan dalam penguatan karakter cinta tanah air melalui 

ekstrakurikuler Hizbul Wathan yaitu dukungan orang tua, pemberian motivasi 

kepada peserta, penambahan guru pembina yang memiliki skill dalam kepanduan 

Hizbul Wathan, dan membentuk kader-kader baru yang berkualitas untuk 

dijadikan pembina Hizbul Wathan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan sangat berpengaruh 

terhadap penguatan karakter cinta tanah air pada siswa di SMP Muhammadiyah 6 

Surakarta. 

Kata Kunci: Karakter, Cinta Tanah Air, dan Hizbul Wathan. 

 

Abstract 

This study aims to: 1) describe the strengthening of the character of patriotism 

through Hizbul Wathan's extracurricular activities; 2) find out the obstacles in 

strengthening the character of patriotism through Hizbul Wathan's extracurricular 

activities; 3) solutions to overcome obstacles in strengthening the love character 

of the motherland through the extracurricular activities of Hizbul Wathan. This 

research was conducted at Muhammadiyah 6 Middle School in Surakarta. Data 

collection methods in this study used interviews, observation, and documentation. 
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Indicators of patriotism in this study are: 1) using domestic products; 2) using 

good and correct Indonesian; 3) provide information with printed, electronic 

sources about Indonesia's natural and cultural wealth; 4) display photos of the 

president, the State flag, the symbol of the State, maps of Indonesia and pictures 

of people's lives. The validity of the data in this study uses technical triangulation 

and source triangulation. The data analysis technique in this study uses the 

Interactive model method. The results showed that (1) strengthening the love 

character of the motherland can be strengthened through the use of domestic 

products, using good and correct Indonesian, providing information from printed 

sources, displaying photos of the president and vice president; (2) obstacles in 

strengthening the love character of the homeland, namely the conditioning of 

students requires a long time, the lack of coach Hizbul Wathan in the 

Muhammadiyah 6 Junior High School, Surakarta, hours of extracurricular 

activities are too late so that students have started to fatigue due to the hot sun, 

and the teacher's instructor learns self-taught material; (3) Solutions to overcome 

obstacles in strengthening the character of patriotism through Hizbul Wathan's 

extracurricular namely parents' support, motivating participants, adding coaches 

who have skills in scouting Hizbul Wathan, and forming new qualified cadres to 

become Hizbul's coaches Wathan Based on the results of this study it can be 

concluded that the extracurricular activities of Hizbul Wathan are highly 

influential on the strengthening of the character of patriotism in students at SMP 

Muhammadiyah 6 Surakarta. 

Keywords: Character, love the country, Hizbul Wathan. 

 

1. PENDAHULUAN 

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 bangs, 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. 
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Pembentukan karakter diyakini perlu dan penting untuk dilakukan oleh 

sekolah sebagai pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. Tujuan 

pendidikan karakter pada dasarnya adalah mendorong peserta didik tumbuh 

dengan kapasitas dan komitmennya untuk melakukan berbagai hal yang terbaik 

dan benar dan memiliki tujuan hidup. Menurut Amini (2018), dalam jurnalnya 

yang berjudul ”Teachers and education of character instillation (research result 

at private elementary school of muhammadiyah in medan)”. pendidikan ialah 

karakter plus, yang melibatkan aspek pengetahuan (kognitif), perasaan, dan 

tindakan. Tanpa ketiga aspek ini, pendidikan karakter tidak akan efektif. Ada 

sejumlah nilai budaya yang dapat dicirikan, yaitu kesalehan, kebijaksanaan, 

keadilan, kesetaraan, harga diri, kepercayaan diri, harmoni, kemandirian, 

kepedulian, harmoni, ketabahan, kreativitas, kompetitif, kerja keras, keuletan, 

kehormatan, disiplin dan teladan. Pendidikan karakter yang sistematis dan 

berkelanjutan, seorang anak akan cerdas secara emosional. Kecerdasan emosional 

ini merupakan ketentuan penting dalam mempersiapkan anak-anak 

Uraian diatas sesuai dengan temuan penelitian Berkowitz (2002), dalam 

jurnalnya yang berjudul. ”The Science of Character Education” tentang 

pendidikan karakter ialah  sebagai seperangkat karakteristik psikologis individu 

yang memengaruhi kemampuan dan kecenderungan orang tersebut untuk 

berfungsi secara moral. Sederhananya, karakter terdiri dari karakteristik-

karakteristik yang mengarahkan seseorang untuk melakukan hal yang benar atau 

tidak melakukan hal yang benar.  

Menurut Aqib dan Sujak (2011:9), mengatakan bahwa “karakter 

dikembangkan melalui tahap pengetahuan (knowing), pelaksanaan (acting), 

kebiasaan (habit)”. Karakter tidak terbatas pada pengetahuan saja, seseorang yang 

memiliki pengetahuan belum tentu mampu bertindak sesuai dengan 

pengetahuannya, jika tidak menjadi kebiasaan untuk melakukan kebaikan 

tersebut. Selain pengetahuan, karakter juga menjangkau wilayah emosi dan 

kebiasaan diri. 
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Menurut Raya (2018), pendidikan di sekolah secara umum 

menyelenggarakan 2 kegiatan, yaitu kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. 

Kegiatan intrakurikuler yaitu pendidikan melalui mata pelajaran yang terstruktur 

dan terjadwal sesuai dengan standar isi. Sedangkan pendidikan di luar mata 

pelajaran yang sudah terstruktur dan terjadwal, termasuk kegiatan ekstrakurikuler.  

Secara lengkap kegiatan ekstrakurikuler yatu kegiatan pendidikan yang 

dilaksanakan di luar proses pembelajaran maupun pelayanan bimbingan konseling 

untuk membantu pengembangan diri peserta didik sesuai dengan kebutuhan. 

Potensi, minat dan bakat. Melalui kegiatan khusus diselenggarakan oleh pendidik 

dan pihak yang berwenang di sekolah atau madrasah berdasarkan kebutuhan 

sekolah. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler dilaksanakan untuk membantu pengembangan potensi peserta 

didik dan kemantapan kepribadiannya. 

Menurut Srijanti, dkk (2006: 27) menyebutkan,”kata cinta meng-hendaki 

adanya suatu keinginan besar untuk memperoleh sesuatu dan rasa untuk memiliki 

dan kalau perlu berkorban untuk mempertahankannya”. Menurut Srijanti, dkk 

(2006: 27), “kata cinta menghendaki adanya suatu keinginan besar untuk 

memperoleh sesuatu dan rasa untuk memiliki dan kalau perlu berkorban untuk 

mempertahankannya”. Menurut Srijanti, dkk (2006: 29), “cinta tanah air 

menghendaki setiap warga negara mencintai atau adanya keinginan setiap warga 

negara memiliki rasa ke-Indonesiaan”. Kecintaan terhadap Indonesia dapat 

dilakukan dengan cara mengagungkan nama Indonesia dalam berbagai kegiatan 

misalnya mengikuti olimpiade olahraga maupun ilmu pengetahuan dan 

melestarikan kekayaan alam dan budaya Indonesia. Kementrian Pendidikan 

Nasional (2010: 10), menjelaskan: 

Cinta tanah air merupakan cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap 

bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 

Pendapat lain menyebutkan rasa cinta tanah air adalah rasa kebanggaan, rasa 

memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati dan loyalitas yang dimiliki 

oleh setiap individu pada negara tempat dimana ia tinggal, yang tercermin 

dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, 

rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat atau 
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budaya yang ada dinegaranya dengan melestarikannya dan melestarikan 

alam dan lingkungan. 

 

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2010: 29), ada beberapa 

Indikator karakter cinta tanah air antara lain: 

1.  Menggunakan produk buatan dalam negeri,; 

2. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;  

3. Menyediakan informasi (dari sumber cetak dan elektronik) tentang kekayaan 

alam dan budaya Indonesia; 

4.  Memajangkan foto presiden dan wakil presiden, bendera negara, lambang 

negara, peta Indonesia, serta gambar kehidupan masyarakat Indonesia. 

Pendidikan karakter cinta tanah air dapat diimplementasikan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diberikan 

sekolah adalah Hizbul Wathan. Kegiatan Hizbul Wathan diberikan pada sekolah 

Muhammadiyah mulai dari jenjang dasar hingga menengah ke atas. Kegiatan 

ekstrakurikuler Hizbul Wathan diharapkan dapat membentuk karakter cinta tanah 

air peserta didik atau siswa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa di sekolah atau 

universitas yang dilakukan diluar jam belajar kurikulum standar. Menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 kehiatan Ekstrakurikuler ditunjukan 

untuk menemukan dan mengembangkan potensi peserta didik. Serta memberikan 

manfaat solusi yang dalam mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja 

sama dengan orang lain. Kegiatan ekstrakurikuler dapat memfasilitasibakat, 

minat, serta kreatifitas siswa yang berbeda-beda. 

Menurut kwartir Pusat Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan (2007:39) 

“gerakan kepanduan Hizbul Wathan adalah organisasi otonomi Muhammadiyah 

yang bergerak dibidang pendidikan non formal, sebagai kelanjutan kepanduan 

Hizbul Wathan yang dihentikan kegiatannya sejak tahun 1961”. Menurut 

Muhammadiyah (2013), “gerakan kepanduan Hizbul Wathan adalah organisasi 

otonom persyarikatan Muhammadiyah yang bergerakan dalam pendidikan 

kepanduan putra maupun putri”. 
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Uraian diatas dapat dipahami gerakan kepanduan Hizbul Wathan  adalah 

gerakan kepanduan yang berasaskan islam. Hizbul Wathan didirikan untuk 

menyiapkan dan membina anak, remaja dan pemuda yang memiliki akhlak, 

aqidah, mental dan fisik, berilmu dan berteknologi serta berakhlakul karimah 

dengan tujuan terwujudnya pribadi muslim yang sebenar-benarnya dan siap 

menjadi kader persyarikatan, umat, dan bangsa.  

Kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan telah dilaksanakan di SMP 

Muhammadiyah 6 Surakarta mulai tahun 2006. Kegiatan ekstrakurikuler Hizbul 

Wathan tersebut merupakan salah satu bentuk penguatan karakter cinta tanah air 

yang di berikan sekolah terhadap para siswanya. Berdasarkan uraian diatas 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Penguatan Karakter 

Cinta Tanah Air melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul Wathan di SMP 

Muhammadiyah 6 Surakarta Tahun Pelajaran 2018/2019”.  

 

2. METODE  

Subjek penelitian ini yaitu  guru pembina ekstrakurikuler Hizbul Wathan dan 

siswa. Objek penelitian ini adalah penguatan karakter cinta tanah air melalui 

ekstrakurikuler Hizbul Wathan. Jenis Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif  Menurut Sukmadinata (2011:60), penelitian kualitatif (qualitative 

research) adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, 

dan orang secara individual maupun kelompok. Peneltian kualiitatif mempunyai 

dua tujuan utama, pertama yaitu menggambarkan dan mengungkapkan (to 

describe and explore), kedua menggambarkan dan menjelaskan (to describe and 

explain). 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang paling tepat untuk menguji keabsahan 

data yaitu dengan Trigulasi. Penelitian ini menggunakan dua macam terigulasi 

teknik dan trigulasi sumber. Trigulasi teknik atau metode pengumpulan data yang 

berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di lokasi 

tempat penelitian SMP Muhammadiyah 6 Surakarta dan menggunakan trigulasi 
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sumber data berupa informasi dari tempat peristiwa, wawancara, dokumentasi 

serta arsip yang berisi catatan berkaitan dengan data yang dimaksut. Penelitian ini 

menggunakan teknik analisis data model interactive model baik dalam 

pengumpulan data, reduksi data, sajian data, sampai penarikan kesimpulan.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertama, Penguatan karakter cinta tanah air melalui ekstrakurikuler Hizbul 

Wathan di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. Penguatan karakter cinta tanah air 

melalui kegiatan sekolah dapat di implementasikan dalam berbagai hal, salah 

satunya dengan kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan dapat memperkuat 

karakter cinta tanah air pada siswa di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta yang 

dilaksanakan pada hari jumat setelah sholat jumat penguatan karakter cinta tanah 

air yang dimiliki siswa SMP Muhammadiyah 6 Surakarta dapat diketahui 

berbagai indikator Karakter Cinta Tanah air akan dijelaskan pada uraian berikut: 

1) Menggunakan produk buatan dalam negeri. Menggunakan produk 

buatan Indonesia asli untuk keperluan untuk keperluan sekolah maupun kegiatan 

lainnya di luar sekolah. contohnya produk yang digunakan dalam kegiatan di luar 

sekolah baju Hizbul Wathan serta atribut lengkapnya dan  menggunakan baju 

batik untuk proses pembelajaran formal. Menggunakan produk dalam negeri dapat 

memperkuat kecintaan terhadap Negara karena dari sanalah siswa belajar 

memahami suatu produk yang di hasilkan oleh Negara sendiri tanpa harus 

membanggakan produk asing. Produk dalam negeri juga tidak kalah kualitasnya 

disamping itu produk dalam negeri yang dijual pun masih disesuaikan dengan 

perekonomian masyarakat serta jika kita mencintai produk sendiri akan jauh lebih 

baik karena tidak akan membuat Negara luar kaya akan keberhasilannya dipasar 

internasional.  

2) Mengguanakan bahasa Indonesia yang baik dan Benar. Menggunakan 

bahasa Indonesia pada saat kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan, tidak hanya 

itu siswa berkomunikasi dan berinteraksi didalam kesehariannyapun 

menggunakan bahasa Indonesia. Tujuannya agar memudahkan siswa mengerti 
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dengan cepat apa yang sedang diintruksikan oleh pembina kepada peserta Hizbul 

Wathan pada saat proses kegiatan berlangsung. 

3) Menyediakan informasi (dari sumber cetak dan elektronik) tentang 

kekayaan alam dan budaya Indonesia. Penyediaan informasi melalui sumber 

cetak dan elektronik tentang kekayaan alam dan budaya Indonesia ini lebih 

memudahkan para siswanya menangkap materi-materi yang disampaikan oleh 

guru serta penggunaan alat elektronik juga dapat menbantu siswa lebih 

memanfaatkan kecanggihan pada era sekarang. contohnya menggunakan bahan 

print out peta permainan mencari jejak dan simbol, tebak gambar baju adat budaya 

nusantara dan dengan permainan tebak gambar letak provinsin yang ada di 

Indonesia. 

4) Memajang foto presiden dan wakil preside, bendera Negara, Lambang 

Negara, peta Indonesia, gambar kehidupan masyarakat Indonesia. memajang 

foto presiden dan wakil presiden,lambang negara, memajang peta Indonesia serta 

gambar kehidupan bangsa dapat meningkatan penguatan karakter pada siswa SMP 

Muhammadiyah 6 Surakarta, faktornya sangat terlihat bahwa setiap individu 

siswa memiliki rasa cinta tanah air pada negaranya Indonesia contohnya 

kesadaran akan tujuan meletakkan lambang Negara didalam ruang kelas agar 

siswa mampu memahami setiap makna pancasila yang terdapat di lambang 

Negaran kita, sehingga siswa dapat mampu menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Uraian di atas dapat dipahami bahwa penguatan karakter cinta tanah air 

melalui kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan di SMP Muhammadiyah sudah 

terlihat dari penemuan-penemuan yang didapat dalam penelitian ini. Karakter 

yang ditunjukkan oleh siswa dalam indikator-indikator cinta tanah air sudah 

membuktikan, bahwa kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan ini sanggat 

berpengaruh terhadap penguatan karakter cinta tanah air pada siswa di SMP 

Muhammadiyah 6 Surakarta. 

Kesimpulan dari uraian di atas juga sejalan dengan Penelitian Agus 

Triyanto, (2016) tentang “Penanaman Sikap Nasionalisme Religius Melalui 

Kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul Wathan (Studi Kasus Di Smp Muhammadiyah 7 
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Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016)”. Kesimpulan dari penelitian tersebut ialah 

Hizbul Wathan merupakan pendidikan yang berguna untuk menumbuhkan 

karakter pada peserta didik agar mempunyai jiwa berkarakter dalam kecintaannya 

pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan 

Kesaktian Pancasila, kerelaan berkorban bagi negara, serta pengamalan aqidah 

islamiah. Ekstrakurikuler Hizbul Wathan tidak hanya dapat menanamkan karakter 

cinta tanah air melainkan dapat membentuk siswa menjadi pemimpin islamia yang 

memiliki rasa tanggung jawab dengan berpedoman al-qur’an dan sunnah. 

Kedua, Hambatan dalam Penguatan Karakter Cinta Tanah Air Melalui 

Kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul Wathan di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. 

Hambatan dalam penguatan karakter cinta tanah air melalui kegiatan 

ekstrakurikuler Hizbul Wathan di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta bukanlah hal 

yang serius semua masih bisa diatas, antara lain hambatannya adalah 

pengkondisian siswa memerlukan waktu yang lama, kurangnya pembina Hizbul 

Wathan di sekolah SMP Muhammadiyah 6 Surakarta, jam kegiatan 

ekstrakurikuler terlalu siang sehingga siswa sudah mulai kelelah karena trik 

matahari yang terlalu panas, guru pembina belajar mendaalami materi dengan 

Otodidak.  

Uraian di atas dapat sesuai dengan penelitian Dede Raya (2018) tentang,              

”Internalisasi Karakter Cinta Tanah Air Pada Pelaksanaan Ekstarakurikuler 

Hizbul Wathan” (studi kasus di SMK Muhammadiyah 2 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2017/2019). Kesimpulan dari penelitian ini ialah internalisasi karakter 

cinta tanah air pada pelaksanaan ekstrakurikuler Hizbul Wathan di sekolah ini 

cukup efektif, hal ini bisa dibuktikan dengan adanya beberapa kegiatan 

ekstrakurikuler Hizbul Wathan. Yaitu dengan pelatihan bari-berbaris yang 

diaplikasikan pada pelaksanaan upacara sekolah, pemetaan, pertolongan pertama, 

berkemah, bina karya mandiri. Sehingga semuanya dapat tercermin pada para 

kader Hizbul Wathan sikap dan perilaku cinta tanah air yang tampat saat 

mengikuti ekstrakurikuler Hizbul Wathan ialah dapat mengenang dan menghargai 

jasa para pahlawan nasional,peduli terhdap sesama, mencintai produk,  

mengetahui sejarah, serta hafal lagu-lagu nasional. 
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Ketiga, Solusi untuk mengatasi hambatan dalam penguatan karakter Cinta 

Tanah Air Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul Wathan di SMP 

Muhammadiyah 6 Surakarta. Solusi untuk mengatasi hamabatan tersebut dengan 

dukungan orang tua karena faktor orang tua sangat mempenggaruhi penguatan 

karakter siswa, Pemberian motivasi kepada peserta, penambahan guru pembina 

yang memiliki skill dalam kepanduan Hizbul Wathan, membentuk kader-kader 

baru yang berkualitas untuk dijadikan pembina Hizbul Wathan, adanya kegiatan 

yang dilakukan satu tahun sekali ialah Wiatamandala, pemilihan pembina tidak 

hanya sekedar memilih namun benar-benar dilihat dari pribadi dan tanggung 

jawabnya sehingga terciptalah pembina yang berkualitas memiliki ketegasan, rasa 

tanggung jawab, pribadi muslim, berakhlak, aqidah, mental dan fisik yang kuat 

karena pembina akan menjadi contoh untuk kader-kadernya, dan pembina Hizbul 

Wathan harus menerapkan strategi-strategi yang menarik siswa agar siswa 

bersemangat dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler Hizbul 

Wathan.  

Hizbul Wathan merupakan gerakan kepanduan yang berasaskan islam. 

Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk karakter siswa sehingga siswa 

memiliki memiliki kepribadian dan kepemimpinan islamiah, disiplin, berkualitas, 

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

dipercaya dan berani. Kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan ini merupakan 

sarana dalam penguatan karakter cinta tanah air di sekolah. Hal ini sesuai dengan 

teori Menurut kwartir Pusat Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan (2007:39) 

“gerakan kepanduan Hizbul Wathan adalah organisasi otonomi Muhammadiyah 

yang bergerak dibidang pendidikan non formal, sebagai kelanjutan kepanduan 

Hizbul Wathan. Kegiatan Hizbul Wathan yang dilakukan diluar kelas guna untuk 

melatih siswa menjadi seorang pemimpin islamah. 

Sesuai dengan uraian di atas Penelitian Mislia dan Mahmud dkk (2016), 

yang berjudul “The Implementation of Character Education through Scout 

Activities”. Hasil penelitian tersebut merupakan Implementasi Pendidikan 

Karakter melalui Kegiatan Kepanduan yang dapat  menanamkan karakter pada 

siswa yang menggikuti kegiatan ekstrakurikuler, sehingga yang menggikuti 
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ekstrakurikuler dapat meningkatakan karakter baik dan berpengaruh positif 

terhadap kepribadian pada peserta didik. 

Lalu temuan studi di atas sejalan juga dengan Penelitian Tiara Faza 

Nurbiyati, (2015) yang meneliti tentang “Pembentukan Karakter Cinta Tanah Air 

Melalui Ekstrakurikuler Pendidikan Pendahuluan Bela Negara di SMA Negeri 1 

Kudus”. Kesimpulan dari penelitian tersebut pembentukan karakter cinta tanah air 

melalui ekstrakurikuler pendidikan pendahuluan bela Negara ini menekankan 

pada karakter siswa agar siswa dapat bangga menghargai kebudayaan bangsa 

Indonesia dan lebih  mencintai bangsa indonesia serta memiliki sikap 

nasionalisme terhadap bangsa indonesia. Hal tersebut sesuai dengan temuan studi 

yang menunjukkan bahwa dengan kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan 

berdampak vaik dan positif bagi siswa di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. 

 

4. PENUTUP 

Pertama, Penguatan karakter cinta tanah air melalui kegiatan sekolah dan dapat di 

implementasikan dalam berbagai hal, salah satunya dengan kegiatan 

ekstrakurikuler Hizbul Wathan dapat memperkuat karakter cinta tanah air pada 

siswa di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. Dapat diketahui berbagai indikator 

Karakter Cinta Tanah air yang akan dijelaskan pada uraian berikut: 

1) Menggunakan produk buatan dalam negeri. Menggunakan produk buatan 

Indonesia asli untuk keperluan keperluan sekolah maupun kegiatan lainnya di 

luar sekolah. contohnya produk yang digunakan dalam kegiatan di luar 

sekolah baju Hizbul Wathan serta atribut lengkapnya dan menggunakan baju 

batik untuk proses pembelajaran formal. 

2) Mengguanakan bahasa Indonesia yang baik dan Benar. Menggunakan 

bahasa Indonesia pada saat kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan, pada saat 

berinteraksi maupun berkomunikasi di kesehariannya ataupun pada saat 

kegiatan dan tidak hanya itu bahasa Indonesia digunakan agar memudahkan 

siswa mengerti dengan cepat apa yang sedang di intruksikan oleh pembina 

kepada peserta Hizbul Wathan. 
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3) Menyediakan informasi (dari sumber cetak dan elektronik) tentang kekayaan 

alam dan budaya Indonesia. Contohnya menggunakan bahan print out. 

Seperti bahan cetak peta untuk permainan mencari jejak, gambar simbol, 

permaian tebak gambar baju adat budaya nusantara dan permainan tebak 

gambar letak provinsin yang ada dalam peta Indonesia. 

4) Memajang foto presiden dan wakil preside, bendera Negara, Lambang 

Negara, peta Indonesia, gambar kehidupan masyarakat Indonesia. contohnya 

kesadaran akan tujuan meletakkan lambang Negara didalam ruang kelas agar 

siswa mampu memahami setiap makna pancasila yang terdapat di lambang 

Negaran kita, sehingga siswa dapat mampu menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Uraian diatas dapat dipahami bahwa penguatan karakter cinta tanah air 

melalui kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan di SMP Muhammadiyah sudah 

terlihat dari penemuan-penemuan yang sudah dilakukan dalam penelitian ini. 

Karakter yang ditunjukkan oleh siswa dalam indikator-indikator cinta tanah air 

sudah membuktikan bahwa kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan ini sanggat 

berpengaruh terhadap penguatan karakter cinta tanah air pada siswa di SMP 

Muhammadiyah 6 Surakarta. 

Kedua, Hambatan dalam Penguatan Karakter Cinta Tanah Air Melalui 

Kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul Wathan di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. 

antara lain adalah pengkondisian siswa memerlukan waktu yang lama, kurangnya 

pembina Hizbul Wathan di sekolah SMP Muhammadiyah 6 Surakarta, jam 

kegiatan ekstrakurikuler terlalu siang sehingga siswa sudah mulai kelelah karena 

trik matahari yang terlalu panas, guru pembina belajar mendaalami materi dengan 

Otodidak.  

Ketiga, Solusi untuk mengatasi hamabatan penguatan karakter cinta tanah 

air pada kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan di SMP Muhammadiyah 6 

Surakarta dengan dukungan orang tua, Pemberian motivasi kepada peserta, 

penambahan guru pembina yang memiliki skill dalam kepanduan Hizbul Wathan, 

membentuk kader-kader baru yang berkualitas untuk dijadikan pembina Hizbul 
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Wathan, adanya kegiatan Wiatamandala, pembina Hizbul Wathan harus memiliki 

strategi. 

Uraian diatas dapat dipahami bahwa penguatan karakter cinta tanah air 

melalui kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan di SMP Muhammadiyah 6 

Surakarta sudah terlihat dari hasil penemuan-penemuan penelitian ini. Karakter 

yang ditunjukkan oleh siswa dalam indikator-indikator cinta tanah air sudah 

membuktikan bahwa kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan ini sanggat 

berpengaruh terhadap penguatan karakter cinta tanah air pada siswa di SMP 

Muhammadiyah 6 Surakarta. 
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