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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Pengertian Nilai Karakter

a. Definisi Nilai Karakter

1) Nilai

Nilai adalah sesuatu yang berguna bagi kehidupan seseorang sebagai tolak 

ukur. Menurut Mulyana (2010:9) mengemukakan nilai merupakan suatu 

keputusan yang dilakukan seseorang dalam menentukan pilihannya atas dasar 

keyakinannya. Dalam keyakinan seseorang lebih tinggi dari pada keinginan dan 

kebutuhan serta hasrat yang ada pada dirinya. Sedangkan menurut Richard Eyre 

dan Linda (dalam HeriGunawan 2012:31) menjelaskan bahwa “nilai dapat 

diterima secara universal yang menghasilkan prilaku yang positif bagi diri sendiri 

maupun orang lain. Character Count di Amerika sebagaimana dikutip oleh 

Majid(2011:43) mengidentifikasikan bahwa karakter-karakter yangmenjadi pilar 

yang harus ditanamkan kepada siswa, mencakup 10karakter utama, yang 

mencakup; (1) dapat dipercaya(trustworthiness); (2) rasa hormat dan perhatian 

(respect); (3)tanggung jawab (responsibility); (4) jujur (fairness); (5) 

peduli(caring); (6) kewarganegaraan (citizenship); (7) ketulusan(honesty); (8) 

berani (courage); (9) tekum (diligence); (10)integritas (integrity). 

Menurut pendapat diatas dapat disimpulkan, nilai merupakan sesuatu yang 

berbentuk abstrak yang digunakan seseorang untuk menentukan pilihannya 

berdasarkan keyakinannya, yang dapat diterima dan bermanfaat positif bagi 

8 



9 
 

dirinya maupun orang lain. Hal ini dapat dilihat dari tindakan,tingkah laku, pola 

pikir, atau sikap seseorang maupun kelompok.  

2) Karakter  

Menurut Heri Gunawan (2012:23) menjelaskan bahwa tingkah laku 

seseorang berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan seseorang dalam sehari-

hari. Menurut H.Soemarno dalam Merli (2011:25) karakter diartikan sebagai nilai-

nilai yang ada dalam diri seorang yang dipadukan melalui pendidikan, 

pengalaman, serta pengaruh pada lingkungan sekitar yang melandasi pemikiran, 

sikap dan prilaku pada seseorang. 

Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan, karakter merupakan suatu 

nilai positif maupun negatif yang ada pada diri seseorang dalam bentuk 

kepribadian yang menjadikan suatu cirri khas pada seseorang. Karakter ini dapat 

dipadukan melalui pendidikan untuk diarahkan menjadi karakter yang bernilai 

positif.  Dalam pendidikan tersebut peran guru sangat besar dalam membantu 

membangun dan membentuk kepribadiannya sesuai dengan jati diri bangsa.   

3) Nilai Karakter 

Beberapa uraian di atas tentang nilai dan karakter, dapat disimpulkan 

pengertian nilai karakter itu sendiri yaitu sesuatu yang ada pada diri seseorang yang 

bersifat abstrak berupa keyakinan dalam bentuk kepribadian yang menjadi ciri khas 

pada seseorang. Dalam nilai karakter yang ada pada diri sesorang tersebut terdapat 

nilai positif dan negatifnya, untuk merubah nilai tersebut menjadi positif yang 

menjadi kepribadian yang unik dan tetap pada jati diri bangsa sesuai nilai-nilai 

pancasila. Oleh karna itu, perlunya adanya pendidikan karakter, karena dengan proses 

pendidikan, nilai-nilai karakter tersebut dapat terbentuk sesuai yang diharapkan. 
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Lickona (2013:74) menjelaskan karakter yang baik tidak lepas dari tiga 

komponen, yaitu pengetahuan tentang moral, perasaan tentang moral, dan 

tindakan moral. ketiga komponen tersebut berperan penting dalam pendidikan 

karakter dengan dikuatkan dengan beberapa nilai-nilai pendidikan karakter yang 

dirilis dalam Kemendikbud (2010:9-10) sebagai mana terlihat dalam tabel berikut: 

Tabel 2.1. 18 Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran 

No Nilai Deskripsi 

1 Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup 

rukun dengan agama lain. 

2 Jujur  Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan tindakan dan pekerjaan 

3 Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dengan dirinya. 

4 Disiplin  Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

5 Kerja keras  Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan belajar dan tugas, 

serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya 

6 Kreatif  Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil 

baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

7 Mandiri  Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

8 Demokratis  Cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain 

9 Rasa Ingin Tau Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat dan 

didengar. 

10 Semangat 

Kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

11 Cinta Tanah Air Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian danpenghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan 

fisik, social, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 

12 Menghargai 

Prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan 

sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 

13 Bersahabat/Ko

munikasi 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang bicara, bergaul, dan 

bekerja sama dengan orang lain. 

14 Cintai Damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa 

senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

15 Gemar 

Membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang 

memberikan kebajikan bagi dirinya 

16 Peduli 

Lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17 Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin member bantuan pada orang lain 

dan masyarakat yang membutuhkan. 

18 Tanggung Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 
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No Nilai Deskripsi 

Jawab kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, social dan budaya), Negara, dan Tuhan 

Yang Maha Esa. 

Sumber: kemendiknas, 2010:9-10 

Nilai-nilai pendidikan karakter diatas diklasifikasikan menjadi lima nilai 

karakter sesuai dengan Perpres Nomer 87 Tahun 2017 tentang penguatan 

pendidikan karakter (PPK). Lima nilai karakter ini menjadi prioritas utama 

sebagai poros pendidikan. Didalam nilai karakter ini juga mengkaitkan antara 

keluarga, masyarakat, dan sekolah sebagai tripusat pendidikan yang menjadi 

peranan yang sangat penting. Adapun lima nilai karakter yang ada pada penguatan 

pendidikan karakter ini, sebagai berikut:  

Tabel 2.2. 5 Nilai-nilai Karakter dalam PPK 

No 
Aspek yang 

diamati 
Deskripsi Sub Nilai 

1.  Religious Melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya, toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama lain, dan 

hidup rukun dengan agama lain. 

Beriman  

Bertaqwa  

Bersih  

Toleransi  

cinta lingkungan 

2. Nasionalis  Cara berpikir, bersikap, dan 

berbuat yang menunjukan 

kesetian, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap 

bahasa, lingkungan fisik, sosial, 

budaya, ekonomi, mengutamakan 

kependikan umum dari pada 

kepentingan pribadi 

Cinta tanah air 

Semangat kebangsaan  

Menghargai kebhinnekaan 

3. Mandiri  Sikap dan perilaku yang tidak 

mudah tergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

Kerja keras 

Kreatif  

Displin  

Berani  

4. Integritas  Nilai yang mendasari prilaku 

yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat dipercaya 

dalam perkataan, dan tindakan. 

Serta memiliki komitmen. 

Kejujuran  

Keteladanan  

Kesantunan  

5. Gotong royong Tindakan menghargai semangat 

kerja sama, dan bahu membahu 

menyelesaikan persoalan ber 

sama, memberikan pertolongan 

pada orang yang membutuhkan. 

Kerjasama  

Solidaritas  

Saling menolong 

Kekeluargaaan  

Sumber : Perpres nomer 87 Tahun 2017 
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2. Ekstrakurikuler  

a. Pengertian Ekstrakurikuler 

. Mulyono (2014:187) menjelaskan ekstrakurikuler yaitu suatu kegiatan 

yang dilakukan diluar jam pelajaran dan di luar kelas guna untuk mengembangkan 

potensi yang ada pada anak. Sedangkan menurut M. Dayanto (2011:68) sebuah 

sekolah pada setiap kegiatan harus memiliki manajemen yang mengatur kegiatan-

kegiatan yang ada dalam lingkungan sekolah baik itu intrakurikuler maupun 

ekstrakurikuler agar berjalan lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.   

Kedua pendapat diatas dapat disimpulkan ekstrakurikuler adalah suatu 

kegiatan positif yang ada di luar kelas dan jam pelajaran guna untuk memberi 

kesempatan kepada peserta didik dalam menumbuh kembangkan bakat atau potensi 

yang ada dalam dirinya baik dalam bidang akedemik maupun non akademik.. 

b. Tujuan dan Fungsi Ekstrakurikuler 

Mulyono (2014:188) ekstrakurikuler ini merupakan bagian dari 

pengembangan institusi sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, 

kpribadian, prestasi, serta kreativitas siswa. Adapun tujuan dan fungsi khusus dari 

kegiatan ekstrakurikuler yaitu: 

1) Meningkatkan jiwa sosial peserta didik dengan lingkungan sekitar. 

2) Menyalurkan kreativitas siswa dan mengembangkan bakat atau potensi yang 

ada dalam diri siswa. 

3) Melatih sikap disiplin, kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab dalam 

menjalankan tugas. 

4) Mengembangkan etika dan akhlak yang mengintegrasikan hubungannya 

dengan Tuhan, sesama dan dirinya sendiri. 
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5) Mengembangkan sensitivitas peserta didik dalam persoalan sosial-keagamaan 

sehingga menjadi proaktif terhadap permasalahan. 

6) Memberikan bimbingan dan arahan serta pelatihan kepada peserta didik agar 

memiliki fisik yang sehat, bugar, kuat, cekatan dan terampil. 

7) Memberi peluang kepada peserta didik agar memiliki kemampuan untuk 

berkomunikasi secara baik, secara verbal maupun non verbal. 

Kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan bagian dari kurikulum sekolah. 

Suatu kegiatan yang terkoordinasi dan terpadu dengan kegiatan lain di sekolah 

guna mencapai tujuan kurikulum. Bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikuler 

jugamempertimbangkan tingkat pemahaman dan kemampuanpeserta didik serta 

tuntutan-tuntutan lokal di mana sekolahmaupun lembaga berada. Sehingga 

melalui kegiatanekstrakurikulerdiharapkan peserta didik mampu belajar 

danmemecahkan masalah yang berkembang di lingkungan sekitar. 

c. Jenis-jenis Ekstrakurikuler 

Ada pun jenis-jenis ekstrakurikuler sebagai berikut: 

1) Ekstrakurikuler olahraga yang berkaitan dengan fisik: 

a) Sepak bola 

b) Bola basket 

c) Bola voli 

d) Futsal 

e) Tenis meja 

f) Renang 

g) Bulu tangkis 
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2) Ekstrakurikuler seni beladiri: 

a) Karate 

b) Pencak silat 

c) Tae kwon do 

d) Gulat 

e) Wushu 

f) Tinju 

g) Kempo 

3) Ekstrakurikuler seni music 

a) Paduan suara 

b) Drumband 

c) Qosidah 

4) Ekstrakurikuler seni media 

a) Jurnalistik 

b) Majalah dinding 

c) Fotografi 

5) Ekstrakurikuler lainnya 

a) Pramuka 

b) PMR 

c) Pecinta alam 

d) Paskibra. 
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3. Pramuka  

a. Pengertian Pramuka 

Suharso dan Ana Retnoningsih (2011:389) Pramuka adalah praja muda 

karana, yaitu gerakan muda yang berkarya. Dalam gerakan pramuka peserta didik 

mendapatkan pendidikan kterampilan yang berguna untuk kehidupannya kelak. 

Sedangkan menurut Yudha M. Saputra (2011:174) kegiatan pramuka tersebut mampu 

membentuk kepribadian, watak, kuat mental, moral, keyakinan beragama, serta 

terampil. Pramuka merupakan anggota gerakan pramuka yang terdiri dari Siaga yaitu 

anggota muda berusia 7-10 tahun, Penggalang usia 11-15 tahun, Penegak usia 16-20 

tahun, Pandega usia 21-25 tahun, dan anggota dewasa yaitu Pembina Pramuka, 

Andalan, Pelatih, Pamong Saka Staf Kwartir dan Majelis Pembimbing.  

Pendapat di atas dapat disimpulkan pramuka merupakan suatu 

kepanjangan dari Praja Muda Karana, gerakan pramuka yang suka berkarya. 

Dalam kegiatan pramuka peserta didik diajarkan tentang keterampilan berkarya. 

Selain itu juga pramuka mampu membangun kepribadian, membangun mental 

serta moral pada anak, menumbuhkan kepercayaan keagamaan, menumbuhkan 

rasa cinta terhadap lingkugannya. Gerakan Pramuka adalah gerakan pendidikan 

non formal, bersifat sukarela,non politik, terbuka untuk semua, tanpa 

membedakan asal-usul, ras, suku bangsa dan agama.  

Undang-undang No. 12 Tahun 2010 menjelaskan gerakan pramuka 

bertujuan untuk membentuk kepribadian yang baik dalam beriman, bertaqwa, 

berakhlak mulia, bertanggung jawab, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur 

bangsa, dan mengamalkan pancasila. Selain itu juga, untuk membina kaum muda 

dalam keagamaan, social, fisik, intelektual, kecakapan dan keterampilan. Kegiatan 
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pramuka dilaksanakan sesuai dengan dengan metode yang ada dalam 

kepramukaan. Dalam pramuka, yang menjadi nilai-nilai dasarnya adalah Satya 

dan Darma. Dan menggunakan metode Interaktif dan Progresif yang dlaksanakan 

di alam terbuka dengan bimbingan orang dewasa. 

Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Secara konstitusional, 

pendidikannasional: berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak sertaperadaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupanbangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadimanusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yangdemokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).Kegiatan ekstrakurikuler 

yang merupakan kegiatan terorganisasidan terstruktur di luar struktur kurikulum 

setiap tingkat pendidikan yang secarakonseptual dan praktis mampu menunjang 

upaya pencapaian tujuan pendidikan.Pendidikan Kepramukaan dinilai 

sangatpenting. Melalui pendidikan kepramukaan akan timbul rasa memiliki, 

saling tolong menolong, mencintai tanah air dan mencintai alam. Karenanya 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewajibkan setiap sekolah 

melaksanakanekstrakurikuler pendidikan kepramukaan. 

b. Macam-macam Kegiatan Pramuka 

1) Baris-berbaris 

Baris-berbaris merupakan salah satu kegiatan dasar pada kegiatan pramuka. 

Adapun aba-aba dalam baris-berbaris yangdibagi menjadi 3, yaitu: aba-aba 

petunjuk, aba-aba peringatan, dan aba-aba pelaksanaan. 
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2) Perkemahan  

Pada kegiatan perkemahan, para Pembina pramuka dapat mengenal dan 

menilai keadaan anak didiknya. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan 

perkemahan harus mempersiapkan rencana yang matang. Kegiatan perkemahan 

dapat ditinjau dari  sisi, yaitu: 

a) Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, misalnya Perkemahan bakti, 

Perkemahan ilmiah, Perkemahan pendidikan, Perkemahan mengenal daerah 

lain, Perkemahan rekreasi. 

b) Lamanya waktu yang diguanakan, antara lain: Perkemahan sehari, perkemahan 

tetap (beberapa hari menginap di suatu tempat), Perkemahan berpindah-pindah, 

perkemahan Sabtu-Minggu (Persami). 

3) Api Unggun 

Menurut Joko Mursitho (2010:136) menyebutkan fungsi api unggun yaitu: 

secara resmi digunakan sebagai upacara, api unggun dari nilai pendidikan 

digunakan untuk mempererat persaudaraan, memupuk kerjasama, menambah rasa 

keberanian dan percaya diri, mengembangkan bakat, membuat suasana gembira 

dan kebebasan, dan membentuk nilai karakter. 

B. Kajian Penelitian yang Relavan 

Untuk mendukung penelitian ini, serta untuk menghindari kesamaan penulisan 

dan plagias, penulis telah melakukan refrensi dari berbagai bahan pustaka yang 

berkaitan dengan topik penelitian, diantaranya yaitu : 

Tabel 2.3. Penelitian Terdahulu 

No Judul Skripsi Isi Hasil penelitian Persamaan Perbedaan 

1 “Nilai Kedisiplinan 

dalam pendidikan 

kepramukaan siswa 

kelas V di SDN 

Siyono III Playen, 

Gunungkidul” oleh 

Hasi penelitian ini 

menunjukan bahwa 

kegiatan kepramukaan ini 

menanamkan karakter 

positif diantaranya tentang 

kedisiplinan baik dalam 

Persamaan dalam 

penelitian ini 

dengan penulis 

adalah sama-sama 

melakukan 

penelitian pada 

Pada penelitian ini 

fokus penelitian 

tentang 

implementasi nilai 

karakter pada 

ekstrakurikuler 
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No Judul Skripsi Isi Hasil penelitian Persamaan Perbedaan 

Dian Febriatmaka 

(11108241068) 

segi waktu, berpakaian, 

maupun dalam mentaati 

aturan yang berlaku. 

kegiatan 

ekstrakurikuler 

pramuka 

pramuka. 

2 “Implementasi 

Penanaman Nila-

Nilai Karakter 

Dalam Pembelajaran 

Sejarah Kelas X Di 

SMA Negeri 1 

Pemalang” oleh Dwi 

Ayu Putri 

Novijayanti 

(3101411152) 2015 

Pembahasan hasil 

penelitian yang dilakukan 

oleh Dwi Ayu Putri 

Novijayanti pada tahun 

2015 yaitu penanaman nilai 

karakter dalam 

pembelajaran sejarah 

sangat baik. pengembangan 

nilai karakter sudah 

disiapkan dalam RPP 

dengan melakukan 

menambahkan atau 

memodifikasi kegiatan 

pembelajaran dengan 

desain yang dapat 

menanamkan nilai karakter 

pada siswa misalnya 

menggunakan metode 

diskusi kelompoknya 

terdapat nilai karakter 

(toleransi, kerja keras, 

demokrasi, dan kreatif) dan 

lain-lain 

Persamaan dalam 

penelitian 

dilakukan oleh 

Dwi Ayu Putri 

Novijayanti pada 

tahun 2015 dengan 

penulis yaitu 

membahas 

mengenai tentang 

nilai-nilai karakter. 

Perbedaan dalam 

penelitian ini 

dengan penulis 

yaitu penulis 

meneliti tentang 

nilai karakter apa 

saja yang ada  

pada kegiatan 

ekstrakurikuler 

pramuka.. 

3 E-Jurnal 

“identifikasi 

hambatan-hambatan 

dalam pelaksanaan 

ekstrakurikuler 

pramuka di SD 

Muhammadiyah 

Tamanagung 

Kecamatan 

Muntilan Kabupaten 

Magelang” oleh 

Shodiq Nur Fauzi 

(10604221044) 

Pembahasan hasil 

penelitian ini menunjukan 

bahwa hambatan dalam 

pelaksanaan ektrakurikuler 

pramuka ini dikategorikan 

sedang. Yang menjadi 

penghambat disini adalah 

factor eksternalnya. 

Persamaan dalam 

penelitian ini 

dengan penulis 

yaitu penelitianya 

sama-sama tentang 

ekstrakurikuler 

pramuka dan 

tentang faktor 

penghambat dalam 

kegiatan 

ekstrakurikuler 

pramuka.  

Perbedaan dalam 

penelitian ini 

dengan penulis 

yaitu penelitian 

tentang 

implementasi nilai 

karaker, 

membahas faktor 

pendukung dan 

penghambat pada 

kegiatan 

ekstrakurikuler 

pramuka,  

Sumber : Kajian Penulis, 2017      

Perbedaan antara refrensi di atas dengan penulis yaitu penelitian tentang 

implementasi nilai karakter pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka, dan faktor 

pendukung dan penghambat dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka sesuai 

dengan judul yang diangkat dengan menggunakan penelitian kualitatif dan subyek 

yang akan diteliti adalah siswa-siswi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka di MIT Mardlatillah Singaraja-Bali. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Karakter berdasarkan 

Perpres No. 87 Tahun 2017 Pasal 6 

Ayat 1 pada intrakurikuler, kokurikuler, 

dan ekstrakurikuler. 

Kondisi Nyata 

PPK terintegritas dalam 

kegiatan Ekstrakurikuler 

pramuka di MIT 

MardlatillahSingaraja-Bali 

Hasil Penelitian : 

Deskripsi Implementasi Nilai Karakter Pada 

Kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MIT 

Mardlatillah Singaraja-Bali 

Implementasi nilai karakter, Faktor pendukung & faktor 

penghambat dalam menanamkan nilai karakter pada kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka 

Kondisi Ideal 

Perpres No 87 tahun 2017 

pelaksanaan PPK terintegritas 

dalam ekstrakurikuler. 

Ekstrakurikuler pramuka salah 

satu ekstrakurikuler wajib di 

sekolah 

 

Analisis Data: 

Pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian 

data, kesimpulan 

Keabsahan Data: 

Triangulasi teknik & 

sumber 

 

 Jenis penelitian : kualitatif 

Lokasi : MIT Mardlatillah 

Singaraja-Bali 

Subjek : kepala sekolah, 

pembina pramuka dan 

siswa 
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