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PERNYATAAN 

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis dengan “Pembinaan Sikap 

Nasionalisme Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul Wathan Untuk 

Membangun Karakter Siswa (Studi Kasus di SMA Muhammadiyah 1 

Palembang)  beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya penulis sendiri, dan 

penulis tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak 

sesuai dengan etika keilmuwan yang berlaku dalam masyarakat keilmuwan. Atas 

pernyataan ini, penulis siap menanggung resiko atau sanksi dijatuhkan kepada 

penulis apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika 

keilmuwan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian 

karya penulis ini. 
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Yang membuat pernyataan, 
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Shalawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad 

SAW, kepada keluarga, sahabat dan umatnya senantiasa dalam memegang 

risalahnya sampai akhir zaman. 

Atas izin dan kekuatan yang diberikan Allah SWT, penulis dapat 

menyelesaikan tesis ini guna menyelesaikan studi penulis di Program Studi 

Pendidikan Kewarganegaraan dengan penelitian yang sederhana berjudul 

“Pembinaan Sikap Nasionalisme Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul 

Wathan Untuk Membangun Karakter Siswa (Studi Kasus di SMA 

Muhammadiyah 1 Palembang). Penelitian ini hanyalah bentuk kecil dari upaya 

syukur penulis terhadap nikmat-nikmat Allah SWT, yang tentunya masih banyak 

kekurangan, oleh karenanya penulis memohon maaf.  

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

yang sebesar-besarnya, karena penelitian ini dapat selesai berkat arahan dan 

bimbingan serta saran dari pembimbing, yaitu: kepada Prof. Dr. H. Endang Danial 

AR.,M.Pd.,M.Si., mudah-mudahan amal baik beliau dibalas oleh Allah SWT 

dengan balasan terbaik.  

Dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan tesis ini masih sederhana 

dan banyak terdapat kelemahan. Harapan penulis ada saran dan kritik sebagai 

masukan yang membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang dan semoga 

tesis ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi 

pengembangan keilmuan serta dapat berguna dan bermanfaat bagi semua yang 

membaca dan menjadi masukan bagi dunia pendidikan. Amin 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, 

nikmat dan karunia serta segala pertolongan dan kemurahan-Nya telah 

memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis yang berjudul 

“Pembinaan Sikap Nasionalisme Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul 

Wathan Untuk Membangun Karakter Siswa (Studi Kasus di SMA 
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 Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar 

Master Pendidikan pada Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah 

Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam menyelesaikan tesis ini 

tidak terlepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak. Oleh sebab itu, penulis 

menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 

membantu dan mendukung dalam penyelesaian tesis ini.  

Ucapan terimakasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada Prof. 

Dr. H. Sapriya, M.Ed., selaku Ketua Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, 

Universitas Pendidikan Indonesia, kepada Prof. Dr. H. Endang Danial AR M.Si., 

selaku pembimbing Tesis dan Pembimbing Akademik selama penulis 

menyelesaikan studi. Terima kasih atas bimbingan, arahan serta saran yang sangat 

berharga bagi penulis selama menyelesaikan studi ini. Semoga amal baik beliau 

dibalas dengan pahala kebaikan oleh Allah SWT. Kepada semua guru-guru 

penulis yang selama ini telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang tak 

terhingga kepada penulis. Tanpa didikan dari Bapak/Ibu guru semua penulis tidak 

akan bisa menyelesaikan penddikan pascasarjana ini. Semoga Allah SWT 

membalas semuanya dengan pahala kebaikan. 

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis yaitu 

ibu Sarnawati dan ayah Amirodi yang selama ini telah mendidik penulis dengan 

penuh kasih sayang dan kebaikan telah menyekolahkan penulis sampai jenjang 

ini, terimakasih atas semua motivasi dan doa yang tiada hentinya yang telah 

menghantarkan penulis sampai pada titik perjalanan ini. Semoga Allah SWT 

menyayangi keduanya, sebagaimana keduanya menyayangi penulis sejak kecil 
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hingga sekarang. Terima kasih juga kepada keluarga penulis yang selalu 
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dan selalu siap membantu, selalu peduli, dan terus mendukung. Kepada para Guru 

SD, SMP dan SMA, Dosen S1 dan S-2 yang telah banyak memberikan ilmu 

pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di 

sekolah pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Penulis ucapkan terima 

kasih, semoga Allah SWT melimpahkan pahala kebaikan kepada semuanya. 

Kepada para sahabat yang terkasih Rodiatul Adawiyah, Prinika 
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telah memberikan kontribusi, memberikan data dan informasi kepada penulis 
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