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Gambar 1.1 

Pada saat penyebaran angket kepada 

Siswa Hizbul Wathan dikelas 

 

 
Gambar 1.2 

Pada saat penyebaran angket kepada 

Siswa Hizbul Wathan dikelas 

 



 
 

Gambar 1.3 

Pada saat penyebaran angket kepada 

Siswa Hizbul Wathan di SMA Muhammadiyah 3 Palembang 

 

 

Gambar 1.4 

Pada saat penyebaran angket kepada 

Siswa Hizbul Wathan di SMA Muhammadiyah 3 Palembang 

 

 



 
 

Gambar 1.5 

Pada saat penyebaran angket kepada 

Siswa Hizbul Wathan di SMA Muhammadiyah 3 Palembang 

 

 
Gambar 1.5.  

Pada saat penyebaran angket kepada 

Siswa Hizbul Wathan di SMA Muhammadiyah 3 Palembang 



 
 

Gambar 1.6 

Seragam Siswa Hizbul Wathan  

di SMA Muhammadiyah 3 Palembang 

 

 

 
Gambar 1.7 

Pada saat wawancara  

Pembina Hizbul Wathan di SMA Muhammadiyah 3 Palembang 

 



 
Gambar 1.8 

Pada saat wawancara  

Siswa yang mengikuti Hizbul Wathan di SMA Muhammadiyah 3 Palembang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama Responden   : . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hari / Tanggal    : . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kelas     : . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Angket Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Siswa Mengikuti Organisasi 

Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan di SMA Muhammadiyah 3 Palembang 

 

 

Petunjuk :  

Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang telah tersedia, cukup memilih 

salah satu jawaban yang dianggap benar diantara jawaban yang tersedia secara jujur 

tanpa terpengaruh dan tekanan. 

 

Adapun Lima Alternatif Jawaban, yaitu: 

Pilihan Jawaban Skor 

SS  : Sangat Setuju 4 

S    : Setuju   3 

TS  : Tidak Setuju 2 

STS : Sangat Tidak Setuju 1 

 



 

PEDOMAN WAWANCARA 

Judul                :  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Siswa Mengikuti 

Organisasi Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan di SMA 

Muhammadiyah 3 Palembang 

Tempat : SMA Muhammadiyah 3 Palembang 

Waktu  :   / 

Narasumber : Pembina Hizbul Wathan  

No Daftar Pertanyaan Jawaban 

1 Menurut bapak apa saja faktor yang 

mempengaruhi minat siswa dalam 

mengikuti organisasi gerakan 

kepanduan Hizbul Wathan, dan 

Bagaimana tanggapan bapak 

mengenai faktor tersebut dalam 

mempengaruhi minat siswa 

mengikuti organisasi gerakan 

kepanduan Hizbul Wathan ? 

Sudah pernah ikut organiasi 

Hizbul Wathan sebelumnya, 

Hizbul Wathan banyak 

mempelajari ilmu tentang 

agama. 

2 Bagaimana pandangan bapak selaku Sebenarnya Hizbul Wathan itu 



pembina, seberapa penting siswa 

mengikuti organisasi gerakan 

kepanduan Hizbul Wathan setelah 

mereka mengikuti kegiatan tersebut, 

Manfaat apa saja yang mereka dapat 

untuk mengembangkan potensi diri 

siswa tersebut ? 

penting bagi siswa, setelah 

mengikuti kegiatan Hizbul 

Wathan banyak yang didapat 

yang tidak bisa mengaji bisa 

mengaji. 

3. Apa saja yang bapak usahakan dalam 

meningkatkan minat siswa mengikuti 

organisasi gerakan kepanduan Hizbul 

Wathan ? 

Memberikan motivasi kepada 

siswa manfaat mengikuti Hizbul 

Wathan 

 

4. Bagaimana pendapat bapak selaku 

pembina, bentuk kegiatan apa yang 

mempengaruhi minat siswa dalam 

mengikuti organisasi gerakan 

kepanduan Hizbul Wathan ? 

Kegiatan yang mempengaruhi 

siswa mengikuti Hizbul Wathan 

seperti mengaji , membaca al-

qur’an , dan mempelajari ilmu 

tajdwid 

 

 

 

 

5 Selaku pembina, adakah Untuk penghargaan belum ada 



penghargaan khusus kepada siswa 

yang aktif dalam mengikuti kegiatan 

Hizbul Wathan di sekolah atau diluar 

sekolah ?  

kepada siswa 

6 Selaku pembina, harapan kedepan 

Hizbul Wathan  

Yang saya harapkan dari maju 

struktur pengurusan dan siswa 

nya lebihnya banyak 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Judul                :  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Siswa Mengikuti 

Organisasi Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan di SMA 

Muhammadiyah 3 Palembang 

Tempat : SMA Muhammadiyah 3 Palembang 

Waktu  :   / 

Narasumber : Kepala Sekolah  

No Daftar Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana tanggapan bapak dengan 

adanya kegiatan Hizbul Wathan di 

sekolah ini ? 

Kegiatan Hizbul Wathan ini 

sangat penting bagi siswa dari 

pihak sekolah mewajibkan dari 



kelas 10, 11 dan 12 

2 Menurut bapak selaku kepala 

sekolah seberapa penting siswa 

mengikuti organisasi tersebut ? 

Sangat penting adanya kegiatan 

Hizbul Wathan bagi siswa 

mendapatkan ilmu seperti 

mengajarkan kemandiran, 

terhadap teman toleransi, tidak 

mementingkan diri sendiri. 

3. Bagaimana menurut bapak, manfaat 

yang bapak lihat dan rasakan dari 

siswa yang mengikuti kegiatan 

Hizbul Wathan dan adakah 

perubahan dari sikap siswa dalam 

interaksi kepada guru dan siswa 

lainnya ? 

Perubahan sikap itu ada yang 

dari individual dengan ada 

kegiatan Hizbul Wathan dapat 

bersosisalisasi sama temannya, 

kemandirian terlihat hidup 

didalam kehidupan sehari 

kebanyakaan siswa banyak yang 

ngekos. 

 

4. Apa saja kegiatan Hizbul Wathan 

yang ada di SMA Muhammadiyah 3 

Palembang ? 

Kegiatan Hizbul Wathan seperti 

perkemahan ada pun materi 

Hizbul Wathan yang diajarkan 

kepada siswa yang mengikuti 

selain itu Hizbul Wathan 



mengadakan perlombaan seperti 

LBB terutama keislaman  

5 Bagaimana partisipasi bapak selaku 

kepala sekolah dalam 

menggembangkan minat siswa dalam 

organisasi gerakan kepanduan Hizbul 

Wathan di sekolah ? 

Untuk partisipasi untuk 

mengembangkan minat tugas 

tanggung jawab yang harus 

dijalankan, Ada pun kurang 

siswa kurang minat untuk 

mengikuti secara otomatis 

dipaksakan ikut organisasi 

Hizbul Wathan. 

6. Bagaimana harapan kedepan selaku 

kepala sekolah mengenai minat 

siswa untuk mengikuti organisasi 

gerakan kepanduan Hizbul Wathan ? 

Harapan kedepannya Hizbul 

Wathan lebih baik kedapannya 

dan banyak kegiatan yang 

diadakan ini merupakan hal 

terpenting karena untuk menarik 

minat ikut organisasi. 

7. Apakah bapak memberikan 

dukungan sepenuhnya mulai dari 

materi, sarana dan prasarana setiap 

ada kegiatan atau pun perlombaan 

dalam organisasi gerakan kepanduan 

Sangat didukung jika ada 

perlombaaan Hizbul Wathan 

kepala sekolah pun ikut sertakan 

perlombaan, untuk saran dan 

prasaran Hizbul Wathan seprti 



Hizbul Wathan di sekolah ? ruangan belum tersedia. 

8. Menurut bapak selaku kepala 

sekolah di SMA Muhamamadiyah 3 

Palembang adakah piala yang di 

dapat setiap adanya   perlombaan 

kegiatan organisasi gerakan 

kepanduan Hizbul Wathan ? 

Selama ini sekolah untuk 

kegiatan Hizbul Wathan sedikit 

mendapatkan piala karena kalah 

dengan saingan sekolah yang 

lain. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

Judul                :  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Siswa Mengikuti 

Organisasi Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan di SMA 

Muhammadiyah 3 Palembang 

Tempat : SMA Muhammadiyah 3 Palembang 

Waktu  :   / 

Narasumber : Siswa Hizbul Wathan  

No Daftar Pertanyaan Jawaban 

1 Sebagai siswa yang mengikuti 

organisasi gerakan kepanduan Hizbul 

Wathan, alasan apa sehingga ingin 

mengikuti organisasi gerakan 

kepanduan Hizbul Wathan disekolah 

? 

Karena Hizbul Wathan banyak 

mengajarkan ilmu tentang 

agama seperti mengaji, 

membaca al-qur’an dan tajwid 

2 Apa saja yang paling disenangi 

ketika mengikuti kegiatan organisasi 

gerakan kepanduan Hizbul Wathan 

disekolah ? 

Pelajaran membaca al-qur’an 

dan menghapal 



3. Selaku siswa yang aktif mengikuti 

kegiatan orgainsasi gerakan 

kepanduan Hizbul Wathan, adakah 

dukungan dari keluarga baik materi 

dan non materi dalam mengikuti 

organisasi gerakan kepanduan Hizbul 

Wathan di sekolah ? 

Ada dukungan dari orang tua, 

mengikuti Hizbul Wathan tidak 

ada paksaan  

 

4. Selaku siswa yang mengikuti 

organisasi gerakan kepanduan Hizbul 

Wathan, alasan apa yang membuat 

kalian tetap konsisten mengikuti 

kegiatan organisasi tersebut ? 

Alasan tetap konsisten 

mengikuti Hizbul Wathan 

diajarkan ilmu agama seperti 

mengaji, mempelajari ilmu 

tajwid 

 

 

 

 

5 Selaku siswa yang aktif mengikuti 

kegiatan oragnisasi gerakan 

kepanduan Hizbul Wathan, adakah 

penghargaan yang diberikan pembina 

atau sekolah kepada kalian? 

Belum ada penghargaan 



6 Selaku siswa harapan kedepan 

Hizbul Wathan di sekolah ? 

Harapannya organisasi Hizbul 

Wathan lebih maju lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 



 

 





 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


