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PENGUATAN KARAKTER SEMANGAT KEBANGSAAN DAN PEDULI 

SOSIAL PADA SISWA MELALUI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER 

KEPRAMUKAAN 

(Studi Kasus di SMP Asy-Syifa Boarding School Sukoharjo 

Tahun Pelajaran 2020/2021) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan ciri-ciri karakter semangat 

kebangsaan melalui ekstakulikuler kepramukaan, 2) Mendeskripsikan ciri-ciri 

karakter peduli sosial pada siswa melalui ekstrakurikuler kepramukaan, 3) 

Mendiskripsikan ciri-ciri yang dapat menguatkan karakter semangat kebangsaan 

dan peduli sosial pada siswa melalui ekstrakurikuler kepramukaan. Penelitian ini 

dilakukan di SMP Asy-Syifa Sukoharjo Boarding School. Metode pengumpulan 

data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data 

dalam penelitian ini menggunakan trianggulasi teknik dan sumber. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: 1) ciri karakter semangat kebangsaan yaitu: a. 

Turut serta dalam upacara bendera, b. Menggunakan bahasa Indonesia dalam 

berbicara, c. Menyayikan lagu Indonesia raya dan lagu wajib lainnya, d. 

Bekerjasama dengan teman dari suku, etnis, dan budaya lain berdasarkan 

persamaan hak. 2) ciri karakter peduli sosial yaitu: a. Memperlakukan orang lain 

dengan sopan, b. Terlibat dala kegiatan masyarakat, c. cinta damai dalam 

menghadapi persoalan. 3) ciri-ciri penguatan karakter semangat kebangsaan dan 

peduli sosial yaitu: a). Memberikan motivasi dan hukuman untuk siswa supaya 

turut serta dalam upacara bendera, b). Membiasakan berbicara menggunakan 

bahasa Indonesia di lingkungan sekolah dan juga ketika kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka, c). Mengajarkan siswa untuk membiasaan menyanyikan lagu Indonesia 

raya di kelas sebelum KBM dimulai dan ketika akan pulang sekolah, d). 

Mengkelompokkan para siswa menjadi beberapa kelompok dan diberikan tugas 

seperti membersihkan lingkungan sekolah, e). Menerapkan prinsip 5S, 6 tabiat 

luhur kepada siswa dan tausyiah yang dalam kandungannya terdapat dalil-dalil 

untuk berbuat sopan, f). Keterlibatan dalam kerja bakti merupakan contoh untuk 

meberikan paham kepada siswa akan pentingnya peduli sosial di masyarakat, g). 

Menyelesaikan masalah dengan musyawarah.  

 

Kata Kunci: Karakter, Semangat Kebangsaan, Peduli Sosial, dan Kepramukaan. 

 

Abstract 

This study aims to: 1) Describe the characteristics of the national spirit through 

scouting extracurricular activities, 2) Describe the characteristics of social caring 

characters in students through scouting extracurricular activities, 3) Describe 

characteristics that can strengthen the character of national spirit and social care 

for students through scouting extracurricular activities. This research was 

conducted at SMP Asy-Syifa Sukoharjo Boarding School. Methods of data 
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collection using interviews, observation, and documentation. The validity of the 

data in this study used the triangulation of techniques and sources. The results 

showed that: 1) the characteristics of the national spirit, namely: a. Participate in 

the flag ceremony, b. Using Indonesian in speaking, c. Singing Indonesian Raya 

songs and other compulsory songs, d. Cooperate with friends from other tribes, 

ethnicities and cultures based on equal rights. 2) the characteristics of social care, 

namely: a. Treating others politely, b. Involved in community activities, c. love 

peace in the face of problems. 3) the characteristics of strengthening the character 

of the national spirit and social care, namely: a). Provide motivation and 

punishment for students to participate in the flag ceremony, b). Getting used to 

speaking in Indonesian in the school environment and also during scout 

extracurricular activities, c). Teaching students to get used to singing the 

Indonesian Raya song in class before the KBM begins and when going home from 

school, d). Group students into groups and given tasks such as cleaning the school 

environment, e). Applying the 5S principle, 6 noble traits to students and tausyiah 

which contains the arguments for being polite, f). Involvement in community 

service is an example to give students an understanding of the importance of 

social care in society, g). Resolving problems by deliberation. 

 

Keywords: Character, National Spirit, Social Care, and Scouting. 

 

1. PENDAHULUAN 

Maraknya beberapa kasus yang melanda Indonesia dari kalangan pemerintahan 

sampai kalangan rakyat jelata merupakan dampak dari merosotnya moral bangsa 

saat ini. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah internalisasi 

nilai-nilai dalam pendidikan yang melalui beberapa mata pelajaran disuatu 

pendidikan masih kurang, oleh karena itu pendidikan karakter merupakan salah 

satu untuk mengembalikan nilai-nilai tersebut. Menurut Samani dan Haryanto 

(2011:45) pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta 

didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, 

fikir, raga, dan krasa. Menurut Kemdikbud (dalam Priyambodo, 2017), karakter 

yang ada di Indonesia yaitu: 

Nilai nilai pendidikan karakter di Indonesia teridentifikasi berjumlah 18 

nilai, yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya dan tujuan pendidikan 

nasional yaitu: 1. Religius, 2. Jujur, 3.Toleransi, 4. Disiplin, 5. Kerja keras, 

6. Kreatif, 7. Mandiri, 8. Demokratis, 9. Rasa Ingin Tahu, 10. Semangat 

kebangsaan, 11. Cinta tanah air, 12. Menghargai prestasi, 13. 

Bersahabat/komunikatif, 14. Cinta damai, 15.Gemar membaca, 16. Peduli 

lingkungan, 17. Peduli sosial dan 18. Tanggung jawab. 
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Semangat kebangsaan dan peduli sosial merupakan beberapa karakter yang 

dimiliki oleh setiap orang, karena dengan memiliki jiwa semangat kebangsaan dan 

rasa peduli sosial maka akan tercipta suatu rasa nasionalisme yang dibekali 

dengan rasa simpati maupun empati dalam menjaga bangsa ini supaya tetap satu. 

Keadaan tersebut mendorong lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah memiliki 

tanggung jawab untuk memberi pengetahuan, keterampilan, dan 

mengembangkannya baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non 

formal. Salah satu pendidikan non formal tersebut adalah melalui pendidikan 

kepramukaan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka 

pada bab II pasal 3 tentang fungsi gerakan pramuka yaitu “pendidikan dan 

pelatihan pramuka, pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat dan orang 

tua, permainan yang berorientasi pada pendidikan”. Gerakan pramuka sebagai 

organisasi kepanduan yang berkecimpung dalam dunia pendidikan dapat 

membantu generasi muda dalam penguatan karakter semangat kebangsaan dan 

peduli sosial. 

Menurut Wibowo sebagaimana dikutip Pratiwi (2013), semangat 

kebangsaan adalah cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dari pada kepentingan diri sendiri dan kelompok. Menurut 

Damayanti (2019), “Rasa kebangsaan adalah salah atu bentuk rasa cinta yang 

melahirkan jiwa kebersamaan pemiliknya”. Wujud karakter semangat kebangsaan 

dalam bela negara tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab TNI dan POLRI 

saja, melainkan merupakan hak dan kewajiban dari setiap warga negara Indonesia 

(Ali, 2018). Berdasarkan teori diatas semangat kebangsaan merupakan perasaan 

atau tindakan yang timbul dari dalam individu guna membela dan 

mempertahankan bangsanya yang menjadi tempat  tinggal secara ilmiah dan 

psikologis. Menurut Fadilatun (2016), indikator semangat kebangsaan yaitu: 

1) Turut serta dalam upacara bendera. 

2) Menggunakan bahasa Indonesia dalam berbicara. 

3) Menyanyikan lagu Indonesia raya dan lagu wajib nasional lainnya. 

4) Bekerjasama dengan teman dari suku, etnis, dan budaya lain berdasarkan 

persamaan hak. 
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Menurut Fauzi, dkk (2017), peduli sosial merupakan tindakana untuk 

peduli pada lingkungan sosial sekitar sehingga menjadikan siswa selalu bergerak 

untuk membantu orang siapapun yang sedang membutuhkan. Menurut Suyadi 

(2013:9), Peduli sosial adalah sikap dan perbuatan yang mencerminkan 

kepedulian terhadap orang lain. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulan 

bahwa peduli sosial yaitu sikap dan tindakan yang mengambarkan kepedulian 

seseorang terhadap orang lain dalam melakukan perbuatan yang sedang 

dibutuhkan dilingkungan sekitar, seperti menolong tanpa pamrih, toleransi dan 

empati terhadap penderitaan orang lain. Menurut Samani dan Hariyanto 

(2011:51), dapat diuraikan indikator yang bisa digunakan untuk mendiskripsikan 

peduli sosial adalah sebagai berikut: 

1) Memperlakukan orang lain dengan sopan  

2) Mau terlibat dalam kegiatan masyarakat  

3) Cinta damai dalam menghadapi persoalan 

 Menurut Ubaidah (2014), “kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan 

pelajaran yang diselenggarakan di luar jam pelajaran biasa”. Kegiatan ini 

dilakukan di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekoah. Tujuan dari 

kegiatan ekstrakurikuler untuk memperluas pengetahuan siswa, menyalurkan 

bakat dan minat, serta melengkapi pembinaan manusia. Menurut Supriyatna 

sebagaimna dikutip Dewi dan Sarangih (2014), kepramukaan adalah proses 

pendidikan di luar sekolah dan luar keluarga, yaitu di lingkungan masyarakat yang 

berbentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur dan praktis dilakukan 

di alam terbuka dengan berdasarkan prinsip dasar kepramukaan dan metode 

kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan kepramuka 

merupakan kegiatan yang di dalamnya mengandung nilai-nilai karakter. Karakter 

yang dibentuk dalam kegiatan kepramukaan ini guna membangun jiwa yang 

berkarakter kuat. 

Kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan telah dilaksanakan di SMP Asy-

Syifa Sukoharjo Boarding School mulai tahun 2017. Kegiatan ekstrakurikuler 

kepramukaan tersebut merupakan salah satu bentuk penguatan karakter semangat 
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kebangsaan dan peduli sosial yang di berikan sekolah terhadap para siswanya. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang 

berjudul “Penguatan Karakter Semangat kebangsaan dan Peduli Sosial melalui 

Kegiatan Ekstrakurikuler Kepramukaan di SMP Asy-Syifa Sukoharjo Boarding 

School Tahun Pelajaran 2020/2021”. 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 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). Subjek penelitian 

yaitu kepala sekolah, waka kurikulum, pembina ekstrakurikuler kepramukaan, dan 

siswa. Objek penelitian adalah penguatan karakter semangat kebangsaan dan 

peduli sosial melalui ekstrakurikuler kepramukaan. 

Menurut Bogdan yang dikutip oleh Sugiyono (2013:244) analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat lebih 

mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi yang dilakukan di lokasi tempat penelitian SMP Asy-Syifa 

Sukoharjo Boarding school. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis 

data model interactive model baik dalam pengumpulan data, reduksi data, sajian 

data, sampai penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini 

menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertama, Karakter semangat kebangsaan harus diterapkan di sekolah maupun di 

luar sekolah. Pendidikan karakter sangatlah penting untuk membentuk prilaku 

atau pribadi yang lebih baik. Melalui kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dapat 

melakukan penguatan karater semangat kebangsaan yaitu: 
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a. Turut serta dalam upacara bendera. Salah satu indikator karakter 

semangat kebangsaan adalah turut serta dalam upacara bendera, hal tersebut harus 

dikuatkan demi generasi emas bangsa ini. Siswa melakukan kegiatan atau turut 

serta dalam upacara bendera yang diwajibkan oleh pihak sekolah. Tujuannya yaitu 

untuk membentuk karakter, tidak hanya karakter semangat kebangsaan tapi juga 

karakter disiplin, karakter peduli terhadap sesama dan karakter lainya. Karena 

dalam kegiatan upacara peserta didik dapat menghargai identitas bangsa dan 

menjunjung tinggi rasa semangat kebangsaan. 

b. Menggunakan bahasa Indonesia dalam berbicara. Siswa menggunakan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam segala kegiatan didalam kelas 

maupun di kelas. SMP Asy-Syifa Sukoharjo Boarding School menggunakan 

bahasa Indonesia dalam kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan, tidak hanya itu 

siswa untuk berkomunikasi dan berinteraksi dalam keseharianpun menggunakan 

bahasa Indonesia walaupun terkadang juga menggunakan bahasa jawa juga. 

Tujuan dalam menggunakan bahasa Indonesia pada saat kegaiatan agar 

memudahkan siswa mengerti dengan cepat apa yang diintruksikan pembina 

kepada peserta pramuka saat kegiatan berlangsung. 

c. Menyanyikan lagu Indonesia raya  dan lagu wajib nasional lainnya. Siswa 

yang membiasakan untuk menyanyikan lagu nasional dalam mengawali kegiatan 

sehari-hari guna menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme pada peserta 

didik. SMP Asy-Syifa Sukkoharjo Boarding School telah melakukan kegiatan 

menyanyikan lagu nasional salah satunya yaitu lagu Indonesia Raya. Hal tersebut 

dilakukan setiap pagi sebelum KBM dimulai akan tetapi untuk saat ini belum bisa 

berjalan normal karena dalam penambahan pengeras suara di kelas-kelas. 

Tujuannya diantaranya untuk menumbuhkan rasa semangat kebangsaan lewat 

mendengarkan dan menyanyikan lagu-lagu nasional. 

d. Bekerjasama dengan teman dari suku, etnis, dan budaya lain berdasarkan 

persamaan hak. Penguatan karakter semangat kebangsaan salah satunya yaitu 

bekerjasama dengan teman walaupun berbeda suku, etnis, dan budaya. tindakan 

bekerjasama dengan teman yang berbeda suku, etnis, dan kebudayaan dapat 

meningkatkan penguatan karakter semangat kebangsaan pada siswa SMP Asy-
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Syifa Sukoharjo Boarding School, hal tersebut dapat terlihat dalam kerjasama 

antar siswa dalam kegiatan di sekolah maupun di pondok. Contohnya bekerjasama 

dalam merapikan sendal dan sepatu milik guru atau siswa lain hal ini diwajibkan 

kekompakan dan kebersamaan sekolah menjadwal mereka jika tidak 

melakukannya akan mendapatkan hukuman dari pihak sekolah. Tujuannya yaitu 

agar siswa terlatih dan terbiasakan akan kerjasama dengan orang lain. 

Uraian di atas dapat dipahami bahwa ciri-ciri penguatan karakter semangat 

kebangsaan melalui kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan di SMP Asy-Syifa 

Sukoharjo Boarding School sudah terlihat dari hasil penemuan-penemuan 

penelitian ini. ciri-ciri karakter yang ditunjukkan oleh indikator-indikator 

semangat kebangsaan sudah membuktikan bahwa kegaiatan ekstrakurikuler 

kepramukaan ini sangat berpengaruh terhadap penguatan karakter semangat 

kebangsaan pada siswa SMP Asy-Syifa Sukoharjo Boarding School.  

Kesimpulan diatas sejalan dengan penelitian Sundawa (2017) mengatakan 

bahwa, “pengembangaan wawasan kebangsaan menjadi hal yang sangat penting 

dalam membangun kohesi sosial warga bangsa yang majemuk”. Sehingga 

diperlukanlah penguatan wawasan kebangsaan dalam membangun kohesi sosial 

pada warga bangsa yang majemuk salah satunya dilakukan dengan pendidikan 

sebagai upaya alternatifnya. Isi dari pendidikan tersebut dapat disampaikan dalam 

jenjang persekolahan melalui kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan ko-

kurikuler. 

Kedua, Penguatan karakter peduli sosial yang menjadi kebutuhan setiap 

individu guna menumbuhkan rasa empati maupun simpati terhadap masyarakat 

sekitar. Pelaksanaan karakter peduli sosial terdapat dukungan positif, dengan 

adanya dukungan yang positif akan berpengaruh dengan suatu penguatan karakter 

peserta didik dalam ketelibatanna dengan masyarakat sekitar. Melalui kegiatan 

ekstrakurikuler kepramukaan dapat melakukan penguatan karater peduli sosial 

yaitu: 

a. Memperlakukan orang lain dengan sopan. Salah satu ciri dari karakter 

peduli sosial adalah sopan dengan orang lain. Sopan merupakan suatu sifat yang 

mulia dan sesuai dengan karakter orang Indonesia yang dimana menjunjung tinggi 
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nilai kesopanan dan toleransi. Nilai kesopanan guna menguatkan karakter peduli 

sosial tidak saja diajarkan di dalam suatu kegiatan belajar di sekolahan akan tetapi 

juga bisa di ajarkan di kegiatan ekstrakurikuler salah satunya yaitu kepramukaan. 

Siswa SMP Asy-Syifa Sukoharjo Boarding School, telah melakukan 

kegiatan sopan terhadap orang lain. Hal tersebut dilakukan guna memperkuat 

karakter peduli sosial yang dicanangkan oleh guru mauapun pembina sekolah. 

Sekolah yang memegang prinsip 5S dan 6 tabiat luhur menitipkannya kepembina 

pramuka supaya dapat mendidik sifat kesopanan diluar sekolah dengan dasar 

prinsip tersebut. Karena kesopanan sendiri mencerminkan sifat mulia. 

b. Terlibat dalam kegiatan masyarakat. Pengaplikasian kegitan ini sudah 

diterapkan kepada siswa tujuannya yaitu supaya siswa paham akan keadaan 

dimasyarakat yang akan menjadi tempat mereka kelak karena mereka juga berasal 

dari masyarakat dan tentunya harus berguna dalam masyarakat salah satunya 

terlibat dalam suatu kegiatan. siswa SMP Asy-Syifa Sukoharjo Boarding School, 

sudah terlibat dala kegiatan masyarakat seperti kerja bakti dikampung lingkungan 

sekolah, membagikan hewan korban, dan bakti sosial. Hal tersebut dilakukan oleh 

sekolah guna memperkuat karakter peduli sosial para siswa. Selain itu juga untuk 

mengenalkan siswa terhadap lingkungan masyarakat karena sekolah ini ada 

pondoknya juga. Banyak anak yang asalnya dari luar wilayah sekolah bahkan juga 

dari luar pulau jawa, oleh sebab itu kita memperkenalkan siswa kepada 

masyarakat lewat partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Ada pepatah berkata 

dimana bumi dipijak disitu ada langit yang dijunjung. 

c. Cinta damai dalam menghadapi persoalan. Semua persoalan itu tak harus 

diselesaikan dengan emosional yang tinggi. Suatu masalah bisa diselesaikan 

dengan damai dan tidak ada dendam. kegiatan cinta damai dalam menghadapi 

persoalan dapat meningkatkan penguatan karakter peduli sosial pada siswa SMP 

Asy-Syifa Sukoharjo Boarding School. Sekolahan mengajarkan cara 

menyelesaikan persoalan dengan cara musyawarah dan sebisa mungkin bisa 

diselesaikan pada hari itu juga guna menciptakan suasan kedamain dari kedua 

belah pihak yang mendapat masalah. Hal tersebut selalu diterapkan dan dapat 

membuat siswa menjadi disiplin. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka pun menjadi 
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salah satu tempat cara mendidik siswa agar terbentuk sifat cinta damai dalam 

mengahdapi persoalan. 

Uraian diatas sejalan dengan penelitian Prihandini (2018) mengemukakan 

bahwa, penggutan karakter peduli sosial dapat dilaksanakan dengan cara 1) 

Integrasi program pengembangan diri melalui kegiatan rutin, kegiatan spontan, 

keteladanan dan pengkondisian. 2) pengintegrasian dalam mata pelajaran. 3) 

pengintegrasian budaya sekolah melalui kegiatan sosial dan aksi sosial, 

membangun kerukunan warga kelas, dan berempati kepada teman sekelas. Hal 

tersebut sudah terbukti pada MI Muhammadiyah Gonilan Kartasura Sukoharjo 

dan berjalan dengan baik. 

Pembahasan karakter peduli sosial diatas juga sejalan dengan penelitian 

Muhibbin dan Sundari (2017) mengemukakan bahwa, hasil penelitian yang telah 

dilakukan dalam upaya meningkatkan karakter disiplin dan peduli sosial yang 

dikemas dalam model pengembangan perkuliahan Patroli Keamanan Sekolah 

(PKS) pada mahasiswa PPKn membuktikan ada beberapa hal yang penting. 

Pertama, mampu menguatkan karakter disiplin dan peduli sosial walaupun belum 

maksimal sehingga dibutuhkan model pembelajaran yang dapat diprediksi 

peningkatanya. Kedua, tanggapan mahasiswa sangatlah optimis dan antusias akan 

mata kuliah PKS. Ketiga, pendapat mengenai mata kuliah PKS dari stakeholder 

cukup penting karena belum adanya pembina di sekolah yang mendapatkan mata 

kuliah PKS. Keempat, draf dari model prmbelajaran PKS didesain dengan 

pendekatan active learning yang melibatkan peran aktif mahasiswa. 

Ketiga, Guna menguatkan karakter semangat kebangsaan dan peduli sosial 

pada siswa SMP Asy-Syifa Sukoharjo Boarding School melalui kegiatan 

ekstrakurikuler kepramukaan ada beberapa ciri-ciri yaitu: 

1) Memberikan motivasi dan hukuman untuk siswa supaya turut serta dalam 

upacara bendera. 

2) Membiasakan berbicara menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan 

sekolah dan juga ketika kegiatan ekstrakurikuler pramuka. 

3) Mengajarkan siswa untuk membiasaan menyanyikan lagu Indonesia raya di 

kelas sebelum KBM dimulai dan ketika akan pulang sekolah. 
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4) Mengkelompokkan para siswa menjadi beberapa kelompok dan diberikan 

tugas seperti membersihkan lingkungan sekolah. 

5) Menerapkan prinsip 5S, 6 tabiat luhur kepada siswa dan tausyiah yang dalam 

kandungannya terdapat dalil-dalil untuk berbuat sopan. 

6) Keterlibatan dalam kerja bakti merupakan contoh untuk meberikan paham 

kepada siswa akan pentingnya peduli sosial di masyarakat. 

7) Menyelesaikan masalah dengan musyawarah. 

Ciri-ciri tersebut dapat diterapkan dan dikembangkan di ekstrakulikuler 

kepramukaan yang ada disekolah. Ekstrakulikuler merupakan tempat yang 

memungkinkan untuk mendidik karakter siswa supaya menjadi berkarakter yang 

positif. Uraian diatas sejalan dengan 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 

ekstrakurikuler dapat meningkatakan karakter baik dan berpengaruh positif 

terhadap kepribadian pada peserta didik. 

4. PENUTUP 

Pertama, Ciri-ciri karakter semangat kebangsaan yaitu Turut serta dalam upacara 

bendera, Menggunakan bahasa Indonesia dalam berbicara, Menyanyikan lagu 

Indonesia raya  dan lagu wajib nasional lainnya, dan Bekerjasama dengan teman 

dari suku, etnis, dan budaya lain berdasarkan persamaan hak.  

Kedua, Ciri-ciri karakter peduli sosial yaitu Memperlakukan orang lain 

dengan sopan, Terlibat dalam kegiatan masyarakat, dan Cinta damai dalam 

menghadapi persoalan.  

Ketiga, Ciri-ciri yang dapat menguatkan karakter semangat kebangsaan dan 

peduli sosial pada siswa SMP Asy-Syifa Sukoharjo Boarding School melalui 

kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan yaitu: a). Memberikan motivasi dan 

hukuman untuk siswa supaya turut serta dalam upacara bendera, b). Membiasakan 

berbicara menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan sekolah dan juga ketika 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka, c). Mengajarkan siswa untuk membiasaan 
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menyanyikan lagu Indonesia raya di kelas sebelum KBM dimulai dan ketika akan 

pulang sekolah, d). Mengkelompokkan para siswa menjadi beberapa kelompok 

dan diberikan tugas seperti membersihkan lingkungan sekolah, e). Menerapkan 

prinsip 5S, 6 tabiat luhur kepada siswa dan tausyiah yang dalam kandungannya 

terdapat dalil-dalil untuk berbuat sopan, f).Keterlibatan dalam kerja bakti 

merupakan contoh untuk meberikan paham kepada siswa akan pentingnya peduli 

sosial di masyarakat., g). Menyelesaikan masalah dengan musyawarah. 
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