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PENGELOLAAN KARAKTER DISIPLIN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM 

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER   

DI SD AISYIYAH UNGGULAN GEMOLONG 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pengelolaan Karakter Disiplin Dan 

Tanggung Jawab Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler  Di Sd Aisyiyah Unggulan Gemolong 

ditinjau dari: 1) Perencanaan penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab dalam 

kegiatan ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan di SD Aisyiyah Unggulan Gemolong; 2) 

Pelaksanaan penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab dalam kegiatan 

ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan di SD Aisyiyah Unggulan Gemolong; dan 3) 

Pengendalian karakter disiplin  dan tanggung jawab dalam kegiatan  ekstrakurikuler pandu 

Hizbul Wathan di SD Aisyiyah Unggulan Gemolong. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan desain pendekatan fenomenologi.. Hasil penelitian ini  

menunjukkan bahwa adalah: 1.)perencanaan  yang dilakukan oleh guru SD Aisyiyah 

Unggulan Gemolong dalam pelaksanaan perencanaanya program kerja dibagi menjadi 3 

(tiga tahap) yaitu : a.) Menetapkan target atau tujuan, b.) Perencanaan Pelaksanaan c.) 

Perencanaan Program Kerja Tahunan; 2) Pelakasanaan penanaman karakter dalam kegiatan 

ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan (HW) SD Aisyiyah Unggulan Gemolong dapat 

dilakukan dengan mempelajari pentingnya karakter, utamanya kedisiplin dan tanggung 

jawab dengan mengikuti berbagai kegiatan yang ada pada ekstrakurikuler pandu Hizbul 

Wathan (HW); 3) Bentuk pengendalian didalam pengelolaan karakter disiplin dan tanggung 

jawab pada kegiatan ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan (HW) adalah dengan melakukan 

monitoring atau pengawasan, evaluasi dan penilaian terhadap sejumlah peserta didik yang 

mengikuti ekstrakurikuler. Pengendalian karakter disiplin dan tanggung jawab dalam 

kegiatan ektrakurikuler pandu hizbul wathan yang dilakukan dengan memberikan   

penilaian, reward dan punishment. 

Kata kunci: Karakter, Disiplin, Tanggung jawab, Ekstrakurikuler 

ABSTRACT 

The purpose of study is to describe  management of disciplinary character and 

responsibility in extracurricular activities at SD Aisyiyah Unggulan Gemolong in terms of 

: 1) Planning to instill the character of discipline and responsibility in the guide Hizbul 

Wathan extracurricular activities at SD Aisyiyah Unggulan Gemolong, 2) Implementing 

discipline and responsibility characters in extracurricular activities of Hizbul Wathan at 

SD Aisyiyah Unggulan Gemolong; and 3) controlling the character of discipline and 

responsibility in extracurricular activities of Hizbul Wathan guides at SD Aisyiyah 

Unggulan Gemolong. This study uses a qualitative approach with a phenomenological 

approach design. The results of this study are: 1.) the planning carried out by  teachers of 

SD Aisyiyah Unggulan Gemolong in implementing the work program is divided into three 

stages namely : a.) Setting targets or objectives, b.) Implementation Planning c.) Annual 

Work Program Planning; 2) The implementation of character planting in the 

extracurricular activities of Hizbul Wathan (HW) SD Aisyiyah Unggulan Gemolong SD.It 
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can be done by studying the importance of character, especially discipline and 

responsibility by following various activities in the extracurricular guide Hizbul Wathan 

(HW); 3) The form of control in managing the character of discipline and responsibility 

in extracurricular activities of Hizbul Wathan (HW) guides is by monitoring or 

supervising, evaluating and appraisal of students extracurricular activities. Controlling 

character of discipline and responsibility in extracurricular activities of Hizbul wathan by 

providing assessment, reward and punishment. 

Keywords: Character, Discipline, Responsibility, Extracurricular 

1. PENDAHULUAN

Banyak orangtua mengeluh dengan tingkah laku anak remajanya yang susah diatur. 

Begitu juga dengan guru yang sehari-hari harus berhadapan dengan perilaku peserta didik yang 

sangat kompleks. Kesadaran akan pentingnya pendidikan karakter dirasakan di masyarakat. 

Fakta dilapangan yang terjadi adalah adanya  peningkatan perilaku negatif peserta didik. 

Peningkatan perilaku negatif menjadi tanda belum terwujudnya cita-cita pendidikan di 

Indonesia yang ingin membentuk peserta didik yang cerdas dan  berkarakter.Pendidikan 

karakter sekarang ini memang menjadi pokok bahasan utama pendidikan, pendidikan karakter 

menjadi fokus utama di seluruh jenjang pendidikan formal. Pendidikan karakter ini pun 

diharapkan mampu menjadi pondasi utama dalam mensukseskan Indonesia Emas 2025. 

Dalam membentuk  karakter disiplin dan tanggung jawab peserta didik di dalam sistem 

pendidikan, diperlukan pengelolaan  sistem pembelajaran yang tepat. Sekolah Dasar adalah 

lembaga tingkat dasar yang merupakan pondasi utama dalam pembentukan  karakter. Sekolah 

Dasar memiliki peranan penting dalam pemmbentukan karakter  disiplin dan tanggung  jawab 

peserta didik.  Didalam proses pembelajaran diperlukan  pengelolaan yang tepat dalam 

pembentukan   karakter disiplin  dan tanggung jawab  dalam proses pembelajaran di kelas 

maupun di luar kelas.  

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar kelas yang disediakan oleh pihak 

sekolah untuk mengembangkan potensi,   ketrampilan peserta didik dan  pembentukan karakter. 

Melalui kegiatan ektrakurikuler diharapkan dapat  mmeningkatkan karakter disiplin dan  

tanggung jawab peserta didik di SD  Aisyiyah Unggulan Gemolong. Mulyono (2008) 

berpendapat bahwa “kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pelajaran yang diselenggarakan 

di luar jam pembelajaran biasa”. Kegiatan ekstrakurikuler juga dimaksudkan untuk 

mengembangkan salah satu bidang pelajaran yang diminati oleh sekelompok siswa, misalnya 

olahraga, kesenian, berbagai macam ketrampilan dan kepramukaan diselenggarakan di sekolah 

diluar jam pelajaran biasa. Kegiatan ekstrakurikuler dapat sebagai wadah mengembangkan 

bakat peserta didik, juga sebagai tempat untuk menempa karakter peserta didik sehingga 

menghasilkan lulusan yang berpendidikan, terampil, dan berkarakter. 

SD Aisyiyah Unggulan Gemolong salah  satu sekolah tingkat dasar yang berada di 

kabupaten Sragen dengan jumlah siswa kurang lebih 750an tentunya harus memiliki nilai lebih 

pada karakter peserta didik, terutama karakter disiplin dan tanggung jawab. SD Aisyiyah 

Unggulan  Gemolong memiliki 17 jenis kegiatan ekstrakurikuler baik wajib ataupun  pilihan. 

Ekstrakurikuler wajib tersebut adalah gerakan kepanduan Hizbul Wathan (HW) selebihnya 

adalah ekstrakurukuler pilihan. Ektrakurikuler pilihan tersebut antara lain : Robotik, Desain 

Grafis, Sepak Bola, Tapak Suci (TS), Taek Kwon Do, Handycraf, Qiro’ah, Kithobah, Renang, 

Seni Musik, Seni Cipta  Karya Bahasa, Bulutangkis, Menari, Tahfidz, Melukis dan Panahan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan: 1.) Perencanaan 

penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab dalam kegiatan ekstrakurikuler Pandu Hizbul 

Wathan (HW) di SD Aisyiyah Unggulan Gemolong. 2.) Penanaman karakter disiplin dan 

tanggung jawab dalam kegiatan ekstrakurikuler Pandu  Hizbul Wathan (HW) di SD Aisyiyah 
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Unggulan Gemolong. 3.) Pengendalian karakter disiplin  dan tanggung jawab dalam kegiatan 

ekstrakurikuler Pandu Hizbul Wathan (HW) di SD Aisyiyah Unggulan Gemolong. 

2. METODE PENELITIAN

Metode  penelitian  ini menggunakan model pendekatan penelitian deskriptif  kualitatif.  

Menurut  Sutama (2015) penelitian kualitatif sangat berhubungan erat dengan pandangan dari 

individu – individu yang diteliti, uraian terperinci mengenai konteks, latar (setting), dan 

kepekaan proses yang dapat dilacak hingga akar-akar epistomologi. Tipikal penelitian 

kualitatif terkait erat dengan observasi partisipatoris, wawancara atau interview tidak 

terstruktur dan setengah tersruktur, kelompok-kelompok fokus, berbagai teknik kebahasaan 

seperti percakapan dan analisis wacana dan penelaahan teks kualitatif 

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan desain fenomenologi. Yang dimaksud 

pendekatan fenomenologi adalah pendekatan prosedur yang menghasilkan kata kualitatif. Pada 

dasarnya pendekatan fenomenologi adalah tradisi penelitian kualitatif yang berakar pada 

filosofi dan psikologi, dan berfokus pada pengalaman hidup manusia (sosiologi). 

3. HASIL  DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hasil Penelitian

Pada bagian ini, peneliti menyampaikan hasil dan pembahasan penelitian tentang 

Pengelolaan Karakter Disiplin Dan Tanggung Jawab Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler  Di 

SD Aisyiyah Unggulan Gemolong. 

1. Perencanaan penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab dalam

kegiatan ekstrakurikuler  Hizbul Wathan (HW) di SD Aisyiyah Unggulan

Gemolong.

Data yang peneliti kumpulkan dalam Perencanaan penanaman karakter 

disiplin dan tanggung jawab dalam kegiatan ekstrakurikuler  Hizbul Wathan (HW) 

di SD Aisyiyah Unggulan Gemolong mencangkup beberapa tahap yaitu sebagai 

berikut : 

a. Menetapkan target atau tujuan

Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam perencanaan pengelolaan 

penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab dalam kegiatan 

ekstrakurikuler  Hizbul Wathan (HW) di SD Aisyiyah Unggulan Gemolong, 

yaitu menetapkan target atau tujuan yang ingin dicapai. Tujuan utama dalam 

ektrakurikuler pandu Hizbul wathan adalah penanaman karakter. Banyak 

sekali nilai pendidikan karakter yang di terapkan di sekolah  ini termasuk yang 

di canangkan oleh pemerintah saat ini pada PPK yang mana termasuk lebih 

utamanya ada 5 penguatan pendidikan karakter yaitu religius, nasionalis, 

mandiri, gotong royong, dan integritas. Tetapi sekolah ini juga masih 

mengembangkan pendidikan karakter yang dulu, yang jumlahnya ada 18 

butir. Diantaranya yaitu karakter disiplin dan tanggung jawab. Dalam 

perencanaan penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab semua dewan 

guru terlibat dan target dan tujuan penanaman karakter yang terfokuskan pada 

karakter disiplin dan tanggug jawab dalam kegiatan ekstrakurikuler  Hizbul 

Wathan (HW) 

b. Perencanaan Pelaksanaan

Perencanaan pelaksanaan ekstrakurikuler akan dilaksanakan sekali 

dalam seminggu, yakni pada hari Kamis. Jika ada kegiatan eksidental seperti 
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Jambore Daerah, kemah pramuka, Athfal Competition Indonesia, maka akan 

kita tambah waktunya dihari yang lain sesuai kebutuhan. 

c. Perencanaan program kerja tahunan

Perencanaan penyusunan program kerja tahunan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler pandu hizbul wathan mengacu pada tujuan, visi, misi sekolah 

serta  Kurikulum Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Athfal Melati 1 dan 

juga beberapa kegiatan yang disesuaikan dengan program kerja sekolah sesuai 

kebutuhan. Diawal tahun pelajaran, semua guru dan pembina ekstrakurikuler 

mengadakan rapat kerja untuk membahas rencana dan program kerja yang 

akan dilaksanakan . Rapat tersebut membahas tentang trarget, tujuan,  tugas 

dan tanggung jawab dari masing-masing guru pendamping/pembina sehingga 

pelaksanaannya sesuai dengan tujuan, visi, misi sekolah. Adapun tujuan 

utamanya adalah penanaman karakter utamanya disiplin dan tanggung jawab. 

Supaya pelaksanaan penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab 

pada kegiatan ektrakulikuler Pandu Hizbul Wathan (HW) berjalan dengan 

baik, maka perlu diadakan penyusunan perencanaan program kegiatan selama 

satu tahun, supaya kegiatan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan, 

seperti penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab. Dengan dibuatnya 

program kerja selama satu tahun ini diharapkan selanjutnya tujuan ataupun 

visi misi yang akan dicapai dalam suatu kegiatan dapat terlihat diawal 

sebelum kegiatan dimulai. Program – program kerja yang ada di sekolah 

disusun dan dikembangkan demi tercapainya tujuan. Program – program 

tersebut direncanakan melalui rapat kerja sebelum tahun ajaran baru dimulai. 

Baik program kegiatan yang sifatnya rutin ataupun non rutin. Susunan 

program tersebut kemudian dituangkan dalam jadwal kegiatan sebagai 

panduan dalam melaksankan program kegiatan tersebut. 

Dari data diatas dapat dimaknai bahwa kegiatan ektrakurikuler pandu 

Hizbul wathan harus memiliki target dan tujuan yang akan dicapai. Target dan 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitain ini mengacu pada bagaimana 

perencanaan penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab dalam kegiatan 

ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan di SD Aisyiyah Unggulan Gemolong 

yang disajikan dalam indikator disiplin dan tanggung jawab  sebagai berikut : 

a. Membiasakan Disiplin hadir tepat waktu

Perencanaan penanaman karakter disiplin waktu ditunjukkan 

dalam program kerja kegiatan ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan 

yang dilaksanakan pada pukul 14.00- 16.00. Sebelum melaksanakan 

kegiatan, peserta didik diberikan arahan atau sosialisasi dan juga 

diberikan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan dengan lengkap. 

Jadwal tersebt sebagai rambu-rambu untuk peserta dalam mengikuti 

kegitan Sehingga diharapkan peserta didik dapa melaksanakan kegiatan 

tepat waktu sesuai dengan apa yang dijadwalkan. 

b. Membiasakan Disiplin tertib aturan

Perencanaan penanaman karakter disiplin tertib aturan 

ditunjukkan dalam program kerja kegiatan ekstrakurikuler pandu Hizbul 

Wathan adalah dengan membuat aturan-aturan yang dilaksanakan oleh 

peserta didik selama kegiatan ektrakurikuler berlangsung, dan aturan 

terssebut akan disosialisakan kepada semua peserta ekstrakurikuler 

pandu Hizbul wathan sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Dengan 
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adanya aturan maka batasan-batasan perilaku peserta di sekolah dalam 

menjalani kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan menjadi jelas. 

c. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dengan sepenuh hati

Perencanaan penanaman karakter tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas dengan sepenuh hati ditunjukkan dalam program 

kerja kegiatan ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan dilakukan untuk 

mendukung supaya dapat melaksanakan tugas dengan sepenuh hati 

adalah dengan menyusun materi ataupun kegiatan yang akan diberikan 

oleh peserta didik dengan mengacu pada kurikulum gerakan kepanduan 

hizbul wathan melati 1 yang sesuai dengan juknas (petunjuk nasional) 

dan juknis (petunjuk teknis) dari Kwartir Pusat. Penyampaian materi 

yang menarik, kreatif dan inovatif, membuat peserta didik tidak merasa 

bosan. Ketrampilan Pembina hizbul wathan harus terus dikembang dan 

ditambah supaya dapat melakukan hal tersebut, seperti dengan 

mengikuti pelatihan Athfal Jaya melati 1, Tutor sebaya, atau melihat 

reverensi lain dari internet dan lain sebagainya, supaya tujuan tersebut 

dapat tercapai. 

d. Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas dengan baik

Perencanaan penanaman karakter tanggung jawab dalam 

mengerejakan tugas dengan baik ditunjukkan dalam kegiatan Program 

kerja ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan dalam perencanaan 

penugasan yang diberikan baik individu maupun kelompok seperti 

pengetahuan AIK ataupu pengetahuan kepanduan, tali temali, sandi, 

baris berbaris, mendirikan tenda, pertolongan pertama permainan 

outbond dan lain sebagainya diukur dan disesuaikan dengan porsi 

peserta didik sekolah dasar. Dan juga disesuaikan dengan pandu Athfal 

tingkat dasar, harapannya tugas yang diberikan nantinya tidak 

memberatkan, sehingga peserta didik yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler pandu hizbul wathan dapat mengerjakan tugas dengan 

baik.  

3. Pelaksanaan penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab dalam

kegiatan ekstrakurikuler  Hizbul Wathan (HW) di SD Aisyiyah Unggulan

Gemolong.

Pelaksanaan penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab dalam 

kegiatan ekstarkulikuler pandu Hizbul Wathan pada dasarnya diajarkan pada 

kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kegiatan ekstrakulikuler pandu Hizbul 

Wathan. Bentuk-bentuk dari program kegiatan Hizbul Wathan melalui materi-

materi maupun praktik yang disampaikan. Kegiatan Hizbul Wathan meliputi 

program mingguan dan tahunan, program mingguan meliputi latihan rutin yang di 

dalamnya mengajarkan materi-materi tentang pengetahuan umum, keislaman dan 

keterampilan kepanduan. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setiap seminggu 

sekali, tujuannya supaya peserta didik tidak merasa bosan. Terutama di 

ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan (HW), ini tujuannya supaya anak merasa 

rindu untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan (HW) 

dengan materi- materi yang menarik. Bentuk Kegiatan penanaman karakter pada 

ekstrkulikuler Hizbul Wathan melelui materi-materi menarik yang disampaikan 

diantaranya: a.) Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, b.) Keorganisasian dan 

Kepemimpinan c.) Hafalan Ayat-ayat dan doa doa pilihan, d.) Ibadah praktis e.) 

Materi Keterampilan Kepanduan meliputi tali- temali, bahasa isyarat atau sandi, 
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peraturan baris berbaris, pertolongan pertama, kompas, dan kesehatan lapangan, f.) 

Materi pengetahuan umum, seperti, kepemimpinan dan manajemen organisasi. 

Pelaksanaan penanaman karakter dalam kegiatan ektrakurikuler pandu 

hizbul wathan di SD Aisyiyah Unggulan Gemolong dilaksanakan seminggu sekali 

dengan berbagai kegiatannya. Terdapat agenda tahunan yang diikuti semua peserta 

ekstrakurikuler pandu hizbul wathan yang dilaksanakan setiap akhir semester 

ganjil yang dinamakan perkemah Ceria Pandu Athfal.  Perkemahan ceria pandu 

athfal adalah suatu kegiatan tahunan yang dilaksanakan di luar raungan (out door) 

dengan menginap guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan  yang 

diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu dalam Hizbul Wathan 

(HW). Maksud Peraturan dalam perkemahan pandu athfal adalah Menanamkan 

rasa disiplin dan tanggung jawab dan mempertebar rasa semangat 

kebersamaan.Selain itu salah satu tujuan perkemahan pandu athfal adalah 

menanamkan rasa disiplin dan tanggung jawab. 

Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan, dari pelaksanaan pengelolaan 

karakter disiplin dan tanggung jawab dalam kegiatan ekstrakurikuler pandu Hizbul 

Wathan di SD Aisyiyah Unggulan Gemolong dapat disajikan berdasarkan pada 

indikator disiplin dan tanggung jawab  sebagai berikut : 

1.) Membiasakan  disiplin hadir tepat waktu. 

Pelaksanaan penanaman dan  pengelolaan karakter disiplin waktu 

ditunjukkan dalam kegiatan ekstrakurikuler pandu Hizbul peserta didik 

diwajibkan untuk mengikuti kegiatan sampai selesai, dilaksanakan setelah 

kegiatan KBM yaitu dari pukul 14.00-16.00. Peserta didik diharapkan 

datang dan berkumpul di halaman tepat waktu sehingga dapat mengikuti 

pembukaan yang meliputi seruan rumpun, pembacaan janji athfal dan 

undang undang athfal. Seruan Rumpun dilaksanakan dalam pelatihan, baik 

pada saat pembukaan, maupun penutupan Janji dan Undang- Undang Pandu 

Hizbul Wathan ditanamkan kepada Athfal untuk dilaksanakan, diamalkan 

dalam kehidupan sehari- hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di 

masyarakat Pembukaan dan penutupan pelatihan; dengan seruan Rumpun 

mampu melatih kedisiplinan dan menciptakan suasana yang akrab, dinamis, 

dan kreativitas pelatih maupun athfal sehingga pada saat berlatih akan 

tercipta kegembiraan. Saat pelaksanaan jika ada yang terlambat maka akan 

diberikan punishment yang sifatnya mendidik. 

Selain membiasakan diri datang tepat waktu saat pelatihan, dalam 

kegiatan ektrakurikuler juga memberikan materi ibadah praktis disetiap 

minggunya, yaitu dengan kegiatan sholat ‘Ashar berjamaah. Kegiatan 

ibadah tersebut juga menanamkan karakter disiplin waktu. Dengan 

melaksanakan sholat ‘Ashar berjamaah tepat waktu, seperti apa yang sudah 

diperintahkan oleh agama, melalui kegiatan sholat berjamaah ini peserta 

didik dilatih untuk tertib dan disiplin dalam melakukan ibadah, baik mulai 

persiapan, pelaksanaan hingga mengakhiri ibadah. Kegiatan sholat 

berjamaah ini diwarnai dengan pembiasaan-pembiasaan yang berkaitan 

dengan pengkondisian peserta didik untuk berdisiplin dalam beribadah. 

Diharapkan peserta didik dapat melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat 

waktu. 

2.) Membiasakan disiplin mematuhi aturan. 

Pelaksanaan penanaman dan pengelolaan karakter disiplin seperti 

membiasakan mematuhi aturan ditunjukkan dalam kegiatan ekstrakurikuler 
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pandu Hizbul Wathan seperti peserta didik diwajibkan untuk mematuhi 

aturan saat melaksanakan kegaiatan tersebut, baik itu aturan dari Pembina 

pandu Hizbul Wathan maupun yang termuat dalam kode kehormatan pandu 

Hizbul wathan yaitu seruan rumpun, janji athfal, undang undang athfal dan 

juga tertib berpaikan, seperti memakai topi, hasduk, kaos kaki, sepatu dan 

lain sebagainya. Aturan yang sudah disepakati berlaku tidak hanya saat 

kegiatan tersebut berlangsung, aturan tersebut harus diterapkan kapan saja 

dan dimana saja. Aturan yang sudah disepakati dalam pelaksanaan kegiatan 

ektrakurikuler pandu Hizbul Wathan harus dilaksanakan oleh semua peserta 

didik, dan jika ada yang melanggar aturan yang sudah disepakati maka akan 

ada konsekuensinya. 

3.) Tanggung Jawab dalam melaksanakan  tugas  sepenuh  hati 

Pelaksanaan penanaman dan pengelolaan karakter tanggung jawab 

dengan melaksanakan tugas sepenuh hati ditunjukkan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan dalam setiap kegiatan akan diberikan 

tugas, baik secara inividu maupun kelompok. Supaya peserta didik terbiasa 

untuk melaksanakan tugas dengan sepenuh hati. Tugas yang diberikan 

tentunya tidak hanya soal kognitif saja seperti pengetahuan AIK ataupun 

pengetahuan kepanduan, akan tetapi kita juga berikan tugas ketrampilan 

yang berrhubungan dengan kepanduan, yang meliputi tali temali, sandi, 

baris berbaris, mendirikan tenda, permainan outbond dan lain sebagainya. 

Dengan penyampaian materi yang menarik, maka peserta yang mengikuti 

ekstrakurikuler Hizbul Wathan dapat melaksanakan tugas dengan sepenuh 

hati, Dan hal tersebut terlihat ketika mereka mengerjakan segala sesuatunya 

tanpa ada tekanan, paksaan dan riang gembira. 

4.) Tanggung Jawab dalam mengerjakan tugas dengan baik 

Pelaksanaan dan juga pengelolaan karakter tanggung jawab 

mengerjakan tugas dengan baik ditunjukkan dalam kegiatan ekstrakurikuler 

pandu Hizbul Wathan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalamnya 

seperti Tali temali, baris berbaris, pertolongan pertama, ataupun kegiatan 

yang terkait dengan AIK dan Ketrampilan yang setiap minggunya 

dilaksanakan, dikegiatan inti peserta didik diberikan tugas yang bersifat 

individu maupun kelompok, dan semua peserta didik dapat menyelesaikan 

tuga dengan baik, walaupun terkadang ada satu dua peserta atau kelompok 

yang masih perlu adanya bantuan dari Pembina, akan tetapi secara 

keseluruhan semua berjalan dengan baik dalam menyelesaikan tugas.  

3. Pengendalian karakter disiplin dan tanggung jawab dalam kegiatan 

ekstrakurikuler  Hizbul Wathan (HW) di Aisyiyah Unggulan Gemolong.

Pengendalian dilakukan supaya apa yang sudah direncanakan bisa 

dilaksanakan dengan baik sehingga bisa mencapai target dan tujuan yang ingin 

dicapai, dalam hal ini pengendalian terhadap pengelolaan karakter disiplin dan 

tanggung jawab pada kegiatan ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan (HW). 

Bentuk pengendalian didalam pengelolaan karakter disiplin dan tanggung jawab 

pada kegiatan ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan (HW) adalah dengan 

melakukan monitoring atau pengawasan, evaluasi dan penilaian terhadap sejumlah 

peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler tersebut di bawah guru atau Pembina 

ekstrakurikuler tersebut.  
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Pemerintah mempunyai harapan supaya individu mempunyai 18 karakter 

yang dicanangkan pemerintah. Maka kepala sekolah mempunyai tangung jawab 

penuh terhadap pelaksanaan pengelolaan karakter dalam berbagai kegiatan yang 

ada di sekolah, khusunya kegiatan ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan (HW). 

Semua kegiatan di SD Aisyiyah Unggulan Gemolong yang bertanggung jawab 

adalah seorang kepala sekolah, akan tetapi dalam pelaksanaannya kepala sekolah 

dibantu wakil kepala sekolah, coordinator dan semua guru yang menjadi Pembina 

dalam kegiatan. Dalam pengelolaan karakter dalam kegiatan ektrakurikuler dalam 

hal ini pandu Hizbul Wathan, tentunya dibantu oleh Wakasek Kesiswaan, 

Koordinator Ekstra dan juga guru atau Pembina ektra tersebut. Dalam hal tekhnis, 

masing-masing masing bidang yang lebih paham.  

Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan, dari pengendalian pengelolaan 

karakter disiplin dan tanggung jawab dalam kegiatan ekstrakurikuler pandu Hizbul 

Wathan di SD Aisyiyah Unggulan Gemolong dapat disajikan berdasarkan pada 

indikator disiplin dan tanggung jawab  sebagai berikut : 

1.) Membiasakan disiplin hadir tepat waktu. 

Pengendalian dan juga pengelolaan karakter disiplin membiasakan 

hadir tepat waktu ditunjukkan dalam kegiatan ekstrakurikuler pandu Hizbul 

Wathan ditunjukkan melakukan pengawasan  terhadap sikap yang 

ditunjukkan dan juga melakukan penilaian terhadap apa yang 

dikerjakannya, dalam hal ini aspek yang dinilai adalah disiplin hadir tepat 

waktu. Dengan melalukan pengawasan dan penilaian sikap maka peserta 

didik akan menjadi lebih disiplin. 

2.) Membiasakan disiplin mematuhi aturan. 

Pengendalian dan juga pengelolaan karakter disiplin membiasakan 

mematuhi aturan ditunjukkan dalam kegiatan ekstrakurikuler pandu Hizbul 

Wathan dengan melakukan pengawasan dan memberikan reward dan 

punishment terhadap ada yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Dengan 

aturan aturan yang sudah disepakati diawal tentunya peserta sudah mengerti 

konsekuensinya.  Jadi dengan adanya reward dan punishment ini maka 

dapat mengendalikan peserta didik untuk mematuhi aturan yang ada. 

3.) Peserta didik melaksanakan tugas dengan sepenuh hati. 

Pengendalian dan juga pengelolaan karakter tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas dengan sepenuh hati dalam kegiatan ekstrakurikuler 

pandu Hizbul Wathan dengan menjaga mood ketika peserta didik sudah 

jenuh, maka selaku Pembina dalam suatu kegiatan harus dapat berfikir cepat 

supaya peserta didik selalu dapat melaksanakan tugas dengan sepenuh hati. 

Ketika mengalami kondisi seperti itu, biasanya yang Pembina lakukan 

adalah dengan menyisipkan challenge atau tantangan baru, supaya peserta 

didik lebih termotivasi, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sepenuh 

hati dan riang gembira. 

4.) Peserta didik mengerjakan tugas dengan baik. 

Pengendalian dan juga pengelolaan karakter tanggung jawab dalam 

mengerjakan tugas dengan baik dalam kegiatan ekstrakurikuler pandu 

Hizbul Wathan dengan semua peserta didik yang mengikuti harus 

menyelesaikan tugas dengan baik, karena jika tidak melaksanakan tugas 

dengan baik, karena dengan tugas tersebut adalah salah satu Syarat 

Kenaikan Tingkat 1,2 dan 3 yang ditunjukkan dengan setifikat pandu Hizbul 
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wathan  setelah lulus. Dengan hal tersebut, Pembina pandu Hizbul Wathan 

dapat mengendalikan semua kegiatan yang berkaitan dengan karakter dan 

juga tugas tugas peserta didik. 

. 

3.2 Pembahasan 

1. Perencanaan penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab dalam

kegiatan ekstrakurikuler  Hizbul Wathan (HW) di SD Aisyiyah Unggulan

Gemolong

Pengelolaan karakter disiplin dan tanggung jawab dapat dilakukan melalui 

kegiatan ekstrakurikuler pandu hizbul wathan. Dalam kegitan tersebut diperlukan 

adanya perencanaan yang matang dalam mengelola karakter peserta didik. Salah 

satu kegiatannya dalam perencanaan penanaman karakter disiplin dan tanggung 

jawab. SD Aisyiyah Unggulan Gemolong dalam pelaksanaan perencanaanya 

program kerja dibagi menjadi 3 (tiga tahap) yaitu : 1.) Menetapkan target atau 

tujuan, 2.) Perencanaan Pelaksanaan 3.) Perencanaan Program Kerja Tahunan. 

Program – program kerja yang ada disusun demi tercapainya target dan tujuan dari 

kegiatan ekstrakurikuler pandu hizbul wathan. Program – program tersebut 

direncanakan melalui rapat kerja sebelum tahun ajaran baru dimulai. Baik program 

kegiatan yang sifatnya rutin ataupun eksidental. Susunan program tersebut 

kemudian dituangkan dalam jadwal kegiatan sebagai panduan coordinator 

pelaksana dan guru Pembina dalam melaksankan program kegiatan tersebut. 

Kepala sekolah memastikan berjalannya program – program sekolah dimulai dari 

perencanaan awal sampai dengan memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai 

dengan target dan tujuannya. 

Tujuan utama dalam pengelolaan karakter dalam kegiatan ekstrakurikuler 

pandu Hizbul Wathan di SD Aisyiyah adalah penanaman karakter pada peserta 

didik. Utamanya karakter disiplin dan tanggung jawab. Kelas 4 dan 5 di SD 

Aisyiyah yang menjadi target atau sasaran utama dalam kegiatan tersebut, karena 

ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan merupakan kegiatan wajib yang harus 

diikuti. Hal tersebut sesuai dengan program kerja yang sudah dibuat diawal tahun 

ajaran baru. 

Dalam perencanaan,  kegiatan ektrakurikuler pandu Hizbul wathan akan 

dilaksanakan rutin setiap seminggu sekali, diisi dengan kegiatan atau materi-materi 

yang sudah dirumuskan dalam program kerja. Program kerja dari kegiatan pandu 

Hizbul wathan mengacu pada tujuan, visi, misi sekolah serta kurikulum gerakan 

kepanduan hizbul wathan melati 1. Penyusunan program kerja ini digunakan untuk 

satu tahun pelajaran, terdapat program mingguan dan juga tahunan. Materi dan 

kegiatan yang akan disampaikan tentunya berkaitan erat dengan penanaman 

karakter pada peserta didik.   

Temuan di atas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kamaruddin SA. 

(2012). Dalam penelitiannya yang berjudul “Character Education and Students 

Social Behavior” menyatakan bahwa pendidikan karakter pada dasarnya harus 

mengacu pada visi dan misi lembaga yang bersangkutan. Dan dalam lingkungan 

pendidikan telah dilakukan baik secara formal maupun informal. Hal tersebut 

dimasudkan sebagai salah satu ide pendukung untuk menindaklanjuti dari bentuk 

kegiatan tersebut. 

Dalam perencanaan pengelolaan karakter disiplin dan tanggung jawab 

dalam kegiatan ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan di SD Aisyiyah Unggulan 

Gemolong dapat dilihat dari indikator disiplin dan tanggung jawab  sebagai yaitu : 
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1.) Membiasakan Disiplin hadir tepat waktu 

Dalam perencanaan penanaman karakter disiplin membiasakan 

hadir tepat waktu  ditunjukkan dalam menyusun dan pembuatan jadwal 

kegiatan selama pelaksanaan kegitan ekstrakurikuler pandu Hizbul 

Wathan. Jadwal tersebut juga sebagai rambu-rambu bagi peserta 

sehingga tau betul kapan mereka harus memulai dan mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan sesuai arahan dari guru Pembina. 

Dengan adanya pengaturan waktu ini dan adanya jadwal yang 

tepat dapat membantu siswa untuk disiplin dan bisa mengatur waktu 

seoptimal mungkin. Hal ini sesuai apa yang disampaikan oleh Maman 

Rahman 1999 (dalam TUU Tulus, 2004:35) bahwa dengan adanya 

penerapan disiplin akan membantu peserta didik belajar hidup dengan 

kebiasaan-kebiasaan yang baik, positif dan bermanfaat bagi 

lingkungannya. Kebiasaan-kebiasaan yang dapat dikembangkan oleh 

siswa adalah bagaimana ia bisa mengatur waktu belajar baik di sekolah 

maupun dirumah. 

2.) Membiasakan Disiplin tertib aturan  

Dalam perencanaan penanaman karakter disiplin tertib aturan 

ditunjukkan dalam menyusun dan pembuatan aturan yang perlu 

dilaksanakan oleh peserta didik selama kegiatan ektrakurikuler 

berlangsung, dan aturan terssebut akan disosialisakan kepada semua 

peserta ekstrakurikuler pandu Hizbul wathan sebelum kegiatan itu 

dilaksanakan, bisanya dilaksanakan pada awal pertemuan. Dengan 

dibuatnnya aturan sekolah maupun aturan kegiatan ekstrakurikuler ke 

dalam tata tertib, maka batasan-batasan perilaku perilaku di sekolah 

menjadi jelas. 

Pentingnya pembuatan aturan sekolah maupun aturan dalam 

kegiatan ini sesuai dengan pendapat Chiu & Chow (2011:517) bahwa 

untuk menciptakan budaya disiplin di sekolah akan dipengaruhi salah 

satu faktor yaitu aturan sekolah dan norma-norma yang dapat 

mempengaruhi disiplin. Dengan demikian, kebijakan SD Aisyiyah 

Unggulan Gemolong menetapkan aturan dalam kegiatan ekstrakurikuler 

pandu Hizbul Wathan adalah tepat untuk menanamkan   disiplin baik di 

lingkungan sekolah, maupun di luar lingkungan sekolah, khususnya 

dalam kegiatan ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan 

3.) Tanggung Jawab dalam melaksanakan tugas dengan sepenuh hati 

Perencanaan penanaman karakter tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas dengan sepenuh hati ditunjukkan dalam program 

kerja kegiatan ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan adalah dengan 

menyusun materi dalam kegiatan yang akan diberikan oleh peserta didik 

yang mengikuti ekstrakurikuler pandu hizbul wathan, tentunya dengan 

mengacu pada Kurikulum Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Melati 1 

yang sesuai dengan juknas (petunjuk nasional) dan juknis (petunjuk 

teknis) dari Kwartir Pusat. Penyampaian materi saat pelaksanaan harus  

dengan menarik, kreatif dan inovatif, sehingga peserta didik tidak 

merasa bosan. Setiap Pembina ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan 

harus terus dikembangkan dan ditambah dengan cara mengikuti 

pelatihan Athfal Jaya melati 1. 

Temuan di atas sesuai dengan apa yang dikemukanan oleh 

Kusumandari P& Rohmah N. (2018) bahwa Perencanaan kegiatan juga 
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tak lepas dari perencanaan materi-materi kegiatan Hizbul Wathan yang 

disusun sesuai kurikulum. Pada perencanaan materi, pada dasarnya 

mengacu pada juknas (petunjuk nasional) dan juknis (petunjuk teknis) 

dari Kwartir Pusat 

4.) Tanggung Jawab dalam mengerjakan tugas dengan baik. 

Perencanaan penanaman karakter tanggung jawab dalam 

mengerejakan tugas dengan baik ditunjukkan dalam kegiatan Program 

kerja ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan yaitu  dengan merencanakan 

tugas yang akan diberikan pada kegiatan ekstrakurikuler pandu Hizbul 

wathan. Tugas-tugas yang diberikan dalam bentuk tugas individu 

maupun kelompok seperti pengetahuan AIK ataupu pengetahuan 

kepanduan, tali temali, sandi, baris berbaris, mendirikan tenda, 

pertolongan pertama permainan outbond dan lain sebagainya yang 

diukur dan disesuaikan dengan porsi peserta didik sekolah dasar. 

Harapannya tugas yang diberikan nantinya tidak memberatkan, 

sehingga peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pandu 

hizbul wathan dapat mengerjakan tugas dengan baik. 

Temuan di atas sesuai dengan apa yang dikemukanan oleh 

Hidayah N. (2019) menyatakan bahwa dalam perencanaan Kegiatan 

ekstrakurikuler pandu hizbul wathan yang terdiri dari kegiatan 

pembuka, inti dan penutup. Dalam perencanaan kegiatan inti diisi 

dengan penyampaian materi, praktek dan tanya jawab. Pelatih 

memberikan materi kepada siswa, siswa mencatat materi dan pada akhir 

kegiatan inti biasanya diadakan tanya jawab maupun tugas yang 

berkaitan dengan materi tersebut. Kegiatan lain seperti Praktek diisi 

dengan materi seperti mendirikan tenda, tali temali, dan sebagainya. 

Untuk menambah semangat dan mengatasi siswa yang merasa bosan, 

pembina  menambahkan kuis maupun game yang dapat berupa 

permainan kata tersembunyi ataupun sandi morse. 

2. Pelaksanaan penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab dalam

kegiatan ekstrakurikuler  Hizbul Wathan (HW) di SD Aisyiyah Unggulan

Gemolong.

Penanaman karakter merupakan bagian yang sangat penting dari 

pendidikan di Indonesia. Artinya, dimaknai sebagai suatu pendidikan moral, 

pendidikan nilai,  pendidikan watak, pendidikan budi pekerti yang bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan peserta didik supaya dapat mengambil keputusan 

yang baik dan yang buruk.  

Kegiatan Ekstrakurikuler Pandu Hizbul Wathan (HW) merupakan salah 

satu kegiatan Ekstrakurikuler yang ada di SD Aisyiyah Unggulan Gemolong sejak 

tahun 2010. Stakeholder sekolah menganggap bahwa Eksrakulikuler Hizbul 

Wathan (HW) sangat baik bagi perkembangan penanaman karakter peserta didik. 

Melalui banyak kegiatan yang diikuti dan juga materi. 

 Pelakasanaan penanaman karakter yang terdapat pada SD Aisyiyah 

Unggulan Gemolong dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler pandu 

Hizbul Wathan (HW). Di dalam kegiatan ektrakulikuler pandu Hizbul Wathan 

(HW), peserta didik dapat mempelajari pentingnya karakter, utamanya kedisiplin 

dan tanggung jawab dengan mengikuti berbagai kegiatan yang ada pada 

ekstrakurikuler tersebut. Pembina Ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan (HW) 

memiliki peran yang sangat penting dalam proses berjalannya kegiatan Hizbul 
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Wath an (HW). Maka dari itu, Pembina Hizbul Wathan (HW) harus dapat 

mengarahkan dan memberi petunjuk pelaksanaan yang tepat. 

Senada dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Hilliard et al., (2014) 

menyatakan bahwa kegiatan kepanduan yang dilakukan di Amerika Serikat 

difokuskan pada program yang terkait dengan pengembangan karakter dan 

lainnya. Hal ini  bermakna bahwa kegiatan ekstrakurrikuler yang dilakukan pada 

sebuah Negara bertujuan untuk menanamkan, membina, dan memberikan 

kontribusi positif terhadap kemajuan bangsa. 

Dalam pelaksanaan pengelolaan karakter disiplin dan tanggung jawab 

dalam kegiatan ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan di SD Aisyiyah Unggulan 

Gemolong dapat dilihat dari indikator disiplin dan tanggung jawab  sebagai yaitu: 

1.) Membiasakan disiplin hadir tepat waktu 

Aturan atau tata tertib peserta ekstrakurikuler pandu hizbul wathan 

mengenai jadwal dimulainya kegiatan tersebut yaitu pada pukul 14.00 

dan berakhir pukul 16.00. Pengaturan waktu pelaksanaan tersebut 

disesuaikan dengan kegiatan yang ada di Sekolah. Sebelum 

ektrakurikuler pandu hizbul wathan dimulai bahwa peserta sudah 

berkumpul dihalaman sebelum peluit berbunyi tanda ekstrakurikuler 

akan dimulai. Peserta yang terlambat dalam mengikuti upacara 

pembukaan ektrakurikuler akan mendapat punishment yang sifatnya 

mendidik. 

Dengan adanya pengaturan waktu ini dan adanya jadwal yang 

tepat dapat membantu siswa untuk disiplin dan bisa mengatur waktu 

seoptimal mungkin. Menurut Maman Rahman 1999 (dalam TUU 

Tulus, 2004:35) bahwa dengan adanya penerapan disiplin akan 

membantu peserta didik belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan 

yang baik, positif dan bermanfaat bagi lingkungannya. Kebiasaan-

kebiasaan yang dapat dikembangkan oleh siswa adalah bagaimana ia 

bisa mengatur waktu belajar baik di sekolah maupun dirumah. 

2.) Membiasakan disiplin tertib aturan 

Pelaksanaan dan dalam pengelolaan penanaman karakter disiplin 

dengan membiasakan mematuhi aturan dalam kegiatan ekstrakurikuler 

pandu Hizbul Wathan. Dalam pelaksanaan kegiatan mingguan pandu 

Hizbul Wathan peserta didik wajib mematuhi aturan. Aturan tersebut 

harus diterapkan kapan saja dan dimana saja. Aturan yang sudah 

berlaku dalam pelaksanaan kegiatan ektrakurikuler pandu Hizbul 

Wathan harus dilaksanakan oleh semua peserta didik. Aturan sangatlah 

berperan penting dalam mendisiplinkan peserta didik. 

Aturan sekolah maupun aturan lainnya berperan penting dalam 

mendisiplinkan siswa. Pentingnya aturan sekolah ini dikemukakan oleh 

Curwin & Mendler (1999:8) bahwa terjadinya perilaku tidak disiplin 

pada siswa salah satu faktor penyebabnya adalah pembatasan yang 

tidak jelas. Dengan dituangkannya aturan sekolah maupun aturan 

dalam berbagai kegiatan ke dalam tata tertib, maka batasan-batasan 

perilaku siswa di sekolah menjadi jelas. 

3.) Tanggung Jawab dalam melaksanakan tugas dengan sepenuh hati 

Pelaksanaan dan juga pengelolaan karakter tanggung jawab 

dengan melaksanakan tugas sepenuh hati ditunjukkan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan dengan membiasakan untuk 
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melaksanakan tugas dengan sepenuh hati dengan memberikan tugas 

bersifat kognitif seperti pengetahuan AIK, pengetahuan kepanduan, 

tugas  ketrampilan yang berrhubungan dengan kepanduan, yang 

meliputi tali temali, sandi, baris berbaris, mendirikan tenda, permainan 

outbond dan lain sebagainya. Dengan penyampaian materi yang 

menarik, maka peserta yang mengikuti ekstrakurikuler Hizbul Wathan 

dapat melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, Dan hal tersebut 

terlihat ketika mereka mengerjakan segala sesuatunya tanpa ada 

tekanan, paksaan dan riang gembira. 

Temuan di atas sesuai dengan apa yang dikemukanan oleh Ferani 

I. (2014) menunjukkan bahwa Penanaman pendidikan karakter 

tanggung jawab dapat dilakukan melalui melakukan tugas dengan 

sepenuh hati, melaporkan apa yang menjadi tugasnya, segala yang 

menjadi tanggung jawab dan tugasnya dapat dijalankan dengan baik. 

Penanaman pendidikan karakter disiplin dapat dilakukan melalui 

ketaatan terhadap waktu belajar, ketaatan terhadap tugas-tugas 

pelajaran, ketaatan terhadap penggunaan fasilitas belajar, dan ketaatan 

menggunakan waktu datang dan pulang. 

4.) Tanggung Jawab dalam mengerjakan tugas dengan baik. 

Pelaksanaan dan juga pengelolaan karakter tanggung jawab 

mengerjakan tugas dengan baik ditunjukkan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan dalam kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan seperti  Tali temali, baris berbaris, pertolongan pertama, 

ataupun kegiatan yang terkait dengan AIK dan Ketrampilan kepanduan 

yang dilaksanakan, peserta didik diberikan tugas individu maupun 

kelompok, dan  dapat dilihat bahwa semua peserta didik dapat 

menyelesaikan tuga dengan baik, walaupun terkadang ada satu dua 

peserta atau kelompok yang masih perlu adanya pendampingan dari  

Pembina.  

Temuan diatas sesuai apa yang disampaikan oleh Yaumi (2014) 

bahwa tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau 

menyelesaikan tugas baik dalam bentuk ditugaskan oleh seseorang, 

atau diciptakan oleh janji sendiri atau keadaan tertentu, yang seseorang 

harus penuhi, dan yang memiliki konsekuensi hukuman terhadap 

kegagalan. 

3. Pengendalian karakter disiplin dan tanggung jawab dalam kegiatan

ekstrakurikuler  Hizbul Wathan (HW) di SD Aisyiyah Unggulan Gemolong.

Guru selalu berusaha dalam membentuk dan mengendalikan  karakter 

peserta didik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha pengendalian  tersebut 

terlihat dengan metode yang digunakan. Pengendalian dilakukan supaya apa yang 

sudah direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik sehingga bisa mencapai target 

dan tujuan yang ingin dicapai, dalam hal ini pengendalian terhadap pengelolaan 

karakter disiplin dan tanggung jawab pada kegiatan ekstrakurikuler pandu Hizbul 

Wathan (HW). Bentuk pengendalian didalam pengelolaan karakter disiplin dan 

tanggung jawab pada kegiatan ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan (HW) adalah 

dengan melakukan monitoring atau pengawasan, evaluasi dan penilaian terhadap 

sejumlah peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler tersebut di bawah guru atau 

Pembina ekstrakurikuler tersebut. Pemerintah mempunyai harapan supaya 

individu mempunyai 18 karakter yang dicanangkan pemerintah. Maka kepala 

sekolah mempunyai tangung jawab penuh terhadap pelaksanaan pengelolaan 
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karakter dalam berbagai kegiatan yang ada di sekolah, khusunya kegiatan 

ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan (HW).Bentuk pengendalian karakter disiplin 

dan tanggung jawab dalam kegiatan ektrakurikuler pandu hizbul wathan yang 

dilakukan dengan memberikan   penilaian, reward dan punishment. 

Dalam pengendalian karakter disiplin dan tanggung jawab dalam kegiatan 

ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan di SD Aisyiyah Unggulan Gemolong dapat 

dilihat dari indikator disiplin dan tanggung jawab  sebagai yaitu : 

1.) Membiasakan disiplin hadir tepat waktu. 

Pengendalian dan juga pengelolaan karakter disiplin membiasakan 

hadir tepat waktu ditunjukkan dalam kegiatan ekstrakurikuler pandu 

Hizbul Wathan ditunjukkan dalam  melakukan pengawasan  terhadap sikap 

yang ditunjukkan dan juga melakukan penilaian terhadap apa yang 

dikerjakannya. Dalam hal ini aspek yang dinilai adalah disiplin hadir tepat 

waktu. Hal tersebut dapat dinilai melalui pengamatan pada saat 

pelaksanaan kegiatan berlangsung. Dengan melalukan pengawasan dan 

penilaian sikap maka peserta didik akan menjadi lebih disiplin. 

Temuan di atas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Taufik 

H.M,&Dyan L. T (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "The 

implementation of social attitude assessment in elementary schools: A 

study of Indonesia"  menjelaskan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

guru melakukan pengamatan terhadap peserta didik di dalam dan di luar 

kelas setiap hari. Ada guru yang mencatat indikator tersebut yang didapat 

dari kombinasi pedoman resmi mereka. Semua guru setidaknya menilai 

dua dimensi (disiplin dan kejujuran). kemudian  Guru menindaklanjuti 

penilaian dengan menginformasikan kepada siswa secara berkala dan 

memberi mereka pujian atau nasihat. 

2.) Membiasakan disiplin mematuhi aturan. 

Salah satu bentuk pengendalian pengelolaan karakter disiplin 

membiasakan mematuhi aturan ditunjukkan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan adalah dengan melakukan 

pengawasan dan juga pemberian reward dan punishment terhadap 

perbuatan yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Dengan aturan aturan 

yang sudah disepakati, peserta didik sudah mengerti konsekuensi yang 

dihadap.  Jadi dengan adanya reward dan punishment ini maka dapat 

mengendalikan peserta didik untuk mematuhi aturan yang ada. 

Berdasarkan temuan di atas senada dengan apa yang dilakukan oleh 

Faik Y &Emine B (2013) dalam penelitiannya yang berjudul "Reward and 

Punishment Methods Used Elementary Teachers to Provide Classroom 

Discipline" menyatakan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui seberapa sering guru SD (kelas 5) menggunakan metode  

reward dan punishment dalam penerapan disiplin. Hasil penelitian tersebut 

menyebutkan bahwa Guru sekolah dasar (kelas 5) sering mengunakan 

metode reward dan punishment dalam penerapan disiplin kelas. Karena 

dianggap paling efektif dalam mengendalikan peserta didik di dalam kelas. 

3.) Tanggung Jawab dalam melaksanakan tugas dengan sepenuh hati. 

Pengendalian dan juga pengelolaan karakter tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas dengan sepenuh hati dalam kegiatan ekstrakurikuler 

pandu Hizbul Wathan dengan menjaga semangat ketika peserta didik sudah 

jenuh. Pembina dalam melaksanakan kegiatan harus kreatif, inovatif dan 

menyenangkan  supaya peserta didik dapat melaksanakan tugas dengan 
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sepenuh hati. Ketika peserta didik kurang semangat, Pembina menjalankan 

rencana selanjutnya supaya peserta didik tetap semangat dan termotivasi, 

sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sepenuh hati dan riang 

gembira.  

Temuan di atas sesuai dengan apa yang dikemukanan oleh 

Kusumandari P& Rohmah N. (2018) menyatakan bahwa dalam Kegiatan 

inti ekstrakurikuler pandu hizbul wathan yang terdiri dari penyampaian 

materi, praktek dan tanya jawab. Pelatih memberikan materi kepada siswa, 

siswa mencatat materi dan pada akhir kegiatan inti biasanya diadakan tanya 

jawab maupun tugas yang berkaitan dengan materi tersebut. Praktek saat 

ini dilakukan saat diperlukan saja, misalnya praktek mendirikan tenda, tali 

temali, dan sebagainya. Untuk menambah semangat dan mengatasi siswa 

yang merasa bosan, pelatih menambahkan kuis maupun game yang dapat 

berupa permainan kata tersembunyi ataupun sandi morse. 

4.) Tanggung Jawab dalam mengerjakan tugas dengan baik. 

Pengendalian dan juga pengelolaan karakter tanggung jawab dalam 

mengerjakan tugas dengan baik dalam kegiatan ekstrakurikuler pandu 

Hizbul Wathan dapat dilihat darai semua peserta didik yang mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler pandu hizbul wathan dapat menyelesaikan tugas 

dengan baik, karena dengan tugas tersebut sebagai salah satu Syarat 

Kenaikan Tingkat 1, 2 dan 3 yang ditunjukkan dengan setifikat pandu 

Hizbul wathan  setelah lulus Sekolah Dasar.  

Temuan di atas sesuai dengan apa yang dikemukanan oleh Sudani 

(2013) menyatakan bahwa salah satu ciri dari siswa yang memiliki 

tanggung jawab belajar adalah tugas yang diberikan oleh guru dapat 

diselesaikan oleh siswa dengan baik. Tanggung jawab belajar adalah salah 

satu hal yang sangat penting bagi masa depan siswa, oleh karena itu perlu 

ditanamkan tanggung jawab belajar pada diri siswa. 

4. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab dalam kegiatan

ekstrakurikuler  Hizbul Wathan (HW) di SD Aisyiyah Unggulan Gemolong

Berdasarkan data hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan 

pada bab sebelumnya, perencanaan  yang dilakukan oleh guru SD Aisyiyah Unggulan 

Gemolong dalam pelaksanaan perencanaanya program kerja dibagi menjadi 3 (tiga 

tahap) yaitu : 1.) Menetapkan target atau tujuan, 2.) Perencanaan Pelaksanaan 3.) 

Perencanaan Program Kerja Tahunan. Program – program kerja yang ada disusun demi 

tercapainya target dan tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler pandu hizbul wathan. 

Program – program tersebut direncanakan melalui rapat kerja sebelum tahun ajaran 

baru dimulai. Baik program kegiatan yang sifatnya rutin ataupun eksidental. Susunan 

program tersebut kemudian dituangkan dalam jadwal kegiatan sebagai panduan 

coordinator pelaksana dan guru Pembina dalam melaksankan program kegiatan 

tersebut. Kepala sekolah memastikan berjalannya program – program sekolah dimulai 

dari perencanaan awal sampai dengan memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai 

dengan target dan tujuannya. 

Dalam perencanaan,  kegiatan ektrakurikuler pandu Hizbul wathan akan 

dilaksanakan rutin setiap seminggu sekali, diisi dengan kegiatan atau materi-materi 

yang sudah dirumuskan dalam program kerja. Program kerja dari kegiatan pandu 

Hizbul wathan mengacu pada tujuan, visi, misi sekolah serta kurikulum gerakan 
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kepanduan hizbul wathan melati 1. Penyusunan program kerja ini digunakan untuk satu 

tahun pelajaran, terdapat program mingguan dan juga tahunan. Materi dan kegiatan 

yang akan disampaikan tentunya berkaitan erat dengan penanaman karakter pada 

peserta didik.   

2. Pelaksanaan penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab dalam kegiatan

ekstrakurikuler  Hizbul Wathan (HW) di SD Aisyiyah Unggulan Gemolong

Pelaksanaan Ekstrakurikuler Hizbul Wathan (HW) di SD Aisyiyah Unggulan 

Gemolong dilaksanakan mulai kelas 4 setiap hari kamis pukul 14.00-16.00. 

Ekstrakurikuler ini bersifat wajib bagi kelas 4 dan 5, sehingga seluruh peserta didik 

wajib mengikuti. Tujuannya agar peserta didik menjadi terbiasa dan terlatih untuk dapat 

mematuhi kegiatan sekolah. 

Pelakasanaan penanaman karakter yang terdapat pada SD Aisyiyah Unggulan 

Gemolong dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan 

(HW). Di dalam kegiatan ektrakulikuler pandu Hizbul Wathan (HW), peserta didik 

dapat mempelajari pentingnya karakter, utamanya kedisiplin dan tanggung jawab 

dengan mengikuti berbagai kegiatan yang ada pada ekstrakurikuler tersebut. Pembina 

Ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan (HW) memiliki peran yang sangat penting dalam 

proses berjalannya kegiatan Hizbul Wath an (HW). Maka dari itu, Pembina Hizbul 

Wathan (HW) harus dapat mengarahkan dan memberi petunjuk pelaksanaan yang tepat. 

Dalam pelaksanaan kegiatan ektrakurikuler pandu Hizbul Wathan peserta didik 

diwajibkan mentaati segala aturan dan tugas yang sudah diberikan oleh Pembina. 

Sehingga peserta didik terbiasa untuk menjalankan segala aturan yang ada, dan 

menjadikan peserta didik tertib, disiplin dan bertanggung jawab. 

3. Pengendalian penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab  dan tanggung

jawab dalam kegiatan ekstrakurikuler  Hizbul Wathan (HW) di SD Aisyiyah

Unggulan Gemolong

Guru selalu berusaha dalam membentuk dan mengendalikan  karakter peserta 

didik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha pengendalian  tersebut terlihat 

dengan metode yang digunakan. Pengendalian dilakukan supaya apa yang sudah 

direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik sehingga bisa mencapai target dan tujuan 

yang ingin dicapai, dalam hal ini pengendalian terhadap pengelolaan karakter disiplin 

dan tanggung jawab pada kegiatan ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan (HW). Bentuk 

pengendalian didalam pengelolaan karakter disiplin dan tanggung jawab pada kegiatan 

ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan (HW) adalah dengan melakukan monitoring atau 

pengawasan, evaluasi dan penilaian terhadap sejumlah peserta didik yang mengikuti 

ekstrakurikuler tersebut di bawah guru atau Pembina ekstrakurikuler tersebut. 

Pemerintah mempunyai harapan supaya individu mempunyai 18 karakter yang 

dicanangkan pemerintah. Maka kepala sekolah mempunyai tangung jawab penuh 

terhadap pelaksanaan pengelolaan karakter dalam berbagai kegiatan yang ada di 

sekolah, khusunya kegiatan ekstrakurikuler pandu Hizbul Wathan (HW). Bentuk 

pengendalian karakter disiplin dan tanggung jawab dalam kegiatan ektrakurikuler 

pandu hizbul wathan yang dilakukan dengan memberikan   penilaian, reward dan 

punishment. 
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