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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pendidikan Karakter 

a. Definisi Pendidikan Karakter 

Setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda antar satu sama lain, 

karakter tersebut menggambarkan kepribadian yang dimilikinya. Sejalan dengan 

pendapat Wiyani (2013:25) yaitu karakter adalah kualitas mental atau moral, 

akhlak atau budi pekerti kepribadian khusus, yang menjadi penggerak, sehingga 

karakter tersebut dapat membedakan dengan individu lainnya. Adanya karakter 

tersebut dapat membentuk ciri khas individu dengan individu yang lainnya. 

Seperti yang diketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki 

banyak keberagaman agama, suku, adat, bahasa, dan sebagainya. Keberagaman 

tersebut telah tergambar di dalam panacasila,sehingga dibutuhkan karakter yang 

sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. pendidikan karakter sudah seharusnya 

ditanamkan sejak dini, oleh karena itu muncul pendidikan karakter yang dapat 

dikemas dalam berbagai kegiatan di sekolah. 

Pendidikan karakter merupakan proses pemberian tuntunan kepada peserta 

didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang sesuai dengan dimensi hati, pikir, 

raga, serta rasa dan karsa (Wiyani, 2013:27). Pendidikan karakter adalah sebuah 

proses yang dilakukan untuk memberikan arahan kepada peserta didik untuk 

menjadi lebih baik lagi baik secara fisik maupun psikis. Keempat dimensi di atas 
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memiliki korelasi atau keterkaitan satu dengan yang lainnya untuk memunculkan 

perilaku yang berkarakter. Keterkaitan keempat dimensi di atas disajikan dalam 

Gambar 2.1: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Keterkaitan Olah Pikir, Olah Hati, Olah Raga, Olah Rasa dan Karsa  

(Sumber:Samani dan Hariyanto, 2011:25) 

 

Adapun penjabaran dari keempat dimensi di atas adalah: (1) Olah pikir 

merupakan karakter yang berasal dari pemikiran individu, contohnya cerdas, 

kreatif, rasa ingin tahu, kritis, inovatif, dan lain-lain; (2) Olah hati merupakan 

karakter yang berasal dari hati individu, contohnya religius, jujur, bertanggung 

jawab, disiplin, peduli lingkungan, dan lain-lain; (3) Olah raga merupakan 

karakter yang berasal dari olahraga atau kinestetika, contohnya sportif, 

bersahabat, kompetitif, gigih, Tangguh, dan lain-lain; (4) Olah rasa dan karsa 

merupakan karakter yang berasal dari rasa dan karsa, contohnya gotong royong, 

toleransi, cinta tanah air, kerja keras, dan lain-lain. 

Berdasarkan penjabaran dari keempat dimensi pendidikan karakter dapat 

disimpulkan bahwa dalam membentuk suatu pendidikan karakter terdapat empat 

dimensi yang harus dicapai. Empat dimensi di dalam pendidikan karakter terdiri 

dari olah piker, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga. Semua dimensi 
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tersebut harus diterapkan secara menyeluruh dan seimbang untuk terbentuknya 

kepribadian yang berkarakter baik. 

b. Tujuan Pendidikan Karakter 

Secara umum pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan baik proses maupun hasil yang mengarah pada pembentukan karakter 

peserta didik secara utuh terpadu dan seimbang (Mulyasa, 2012:9). Melalui 

pendidikan karakter peserta didik diharapan dapat mandiri dalam meningkatkan 

dan menggunakan pengetahuannya serta menerapkan karakter sehingga menjadi 

perilaku yang dimiliki peserta didik. Karakter tersebut diharapkan dapat 

dikembangkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik baik di 

lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Selain tujuan di atas, pendidikan karakter memiliki tujuan dalam setting 

sekolah antara lain (Kesuma, 2011:9): (1) Memperkuat dan mengembangkan nilai 

kehidupan yang penting untuk menjadi kepribadian peserta didik yang unik 

seperti nilai-nilai yang sudah dikembangkan; (2) Mengoreksi perilaku peserta 

didik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah; (3) 

Membangun suatu hubungan yang baik dengan keluarga serta masyarakat dalam 

menerapkan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama-sama. 

Tujuan pertama pendidikan karakter adalah menerapkan dan 

mengembangkan nilai kehidupan yang berarti pendidikan di sekolah tidak hanya 

sekedar mencari nilai hasil materi, tetapi menjadi proses peserta didik untuk 

memahami dan menerapkan nilai-nilai yang penting dalam kehidupan sehari-hari. 

Tujuan kedua adalah mengoreksi nilai peserta didik dimana pendidikan karakter 

memiliki sasaran untuk meluruskan perilaku negatif peserta didik menjadi kearah 
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yang positif. Tujuan ketiga adalah membangun hubungan baik dengan keluarga 

dan masyarakat, artinya pendidikan karakter harus selalu dihubungkan dengan 

pendidikan di keluarga. 

Menurut Perpres Nomor 87 Tahun 2017 pasal 2 yang menjelaskan bahwa 

tujuan pendidikan karakter adalah: (1) Membentuk dan memberikan pengalaman 

jiwa Pancasila pada peserta didik untuk menghadapi tantangan perubahan yang 

akan dating; (2) Menjadikan pendidikan karakter sebagai tujuan utama dalam 

penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik baik dalam pendidikan formal, 

nonformal, dan informal; (3) Menghidupkan kembali serta memperkuat potensi 

dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan 

lingkungan keluarga dalam menerapkan pendidikan karakter. 

Berdasarkan tujuan pendidikan karakter di atas dapat disimpulkan bahwa 

tujuan pendidikan karakter untuk membentuk karakter peserta didik yang berbudi 

pekerti dan mewujudkan karakter tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga 

menjadi peserta didik yang cerdas, secara intelektual, emosional, dan spiritual. 

c. Nilai Utama Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter merupakan proses yang berjalan secara terus menerus 

dan tidak akan pernah berakhir untuk menghasilkan sebuah perbaikan kualitas 

berkesinambungan yang mewujudkan manusia pada masa depan dan bersumber 

dari nilai-nilai budaya bangsa. Terdapat banyak sekali karakter yang muncul dari 

perwujudan dari  nilai-nilai pancasila yang dirangkum menjadi lima nilai utama 

yang sayang berkaitan. Adapun kelima karakter tersebut dijelaskan di dalam 

Permendikbud nomor 20 tahun 2018 adalah: (1) Religius, (2) Nasionalisme, (3) 

Kemandirian, (4) Gotong royong, (5) Integritas. 
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Religius merupakan suatu karakter yang menggambarkan keimanan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karakter tersebut diwujudkan dengan cara 

melaksanakan ajaran agama yang dianut, saling menghargai terhadap adanya 

perbedaan agama, toleransi saat beribadah, hidup rukun dan cinta damai. 

Nasionalisme merupakan suatu karakter yang mengutamakan kepentingan bangsa 

dan negara atas kepenting pribadi maupun kelompok. Karakter tersebut 

merupakan pola pikir, sikap, dan perbuatan yang menunjukkan rasa setia, peduli 

sosial dan lingkungan, misalnya mengapresiasi budaya sendiri, rela berkorban, 

cinta tanah air, displin, dan menjaga lingkungan. 

Kemandirian adalah suatu karakter yang tidak bergantung kepada orang 

lain dan dan memanfaatkan tenaga, pikiran, dan waktu untuk mewujudkan 

harapan, mimpi, dan cita-cita. Karakter ini diwujudkan dengan cara kerja keras, 

tangguh, gigih, kreatif, dan berani. Gotong royong adalah suatu karakter yang 

menggambarkan perbuatan menghargai semangat kerja sama dan saling 

membantu dalam menyelesaikan permasalahan bersama dengan selalu 

berkomunikasi dan bersahabat. Gotong royong dapat diwujudkan dengan cara 

menghargai, berpegang teguh atas keputusan Bersama, musyawarah, solidaritas, 

dan empati. 

Integritas merupakan suatu karakter yang berupa usaha membuat diri 

sendiri menjadi orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, perbuatan, dan 

pekerjaan. Integritas dapat diwujudkan melalui sikap jujur, bertanggung jawab, 

adil, dan menghargai hak setiap individu. Sesuai dengan kelima karakter utama di 

atas, pendidikan karakter dapat dijabarkan kembali menjadi delapan belas karakter 

yang meliputi nilai-nilai religius, jujur, disiplin, cinta tanah air, menghargai 
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prestasi, komunikatif, toleran, bekerja keras, mandiri, cinta damai, kreatif, rasa 

ingin tahu, demokratis, peduli sosial, bertanggung jawab, gemar membaca, peduli 

lingkungan, dan semangat kebangsaan. 

d. Implementasi Pendidikan Karakter 

Implementasi pendidikan karakter menurut Permendikbud nomor 20 tahun 

2018 bahwa implementasinya diintegrasikan melalui tiga kegiatan di sekolah, 

yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler 

adalah kegiatan di sekolah yang mempelajari mata pelajaran umum untuk 

memenuhi kurikulum. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan  

untuk memperdalam kompetensi dasar pada kurikulum, dengan kata lain kegiatan 

ini adalah program pengayaan untuk peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler 

adalah kegiatan yang dilakukan untuk melatih bakat dan minat peserta didik serta 

keagamaan. Semua kegiatan tersebut memiliki kontribusi dalam pembentukan 

karakter pada peserta didik. Kegiatan ini berjalan secara berkelanjutan atau 

berkesinambungan untuk menciptakan peserta didik yang berkarakter sesuai 

dengan lima karakter utama di sekolah. Adanya pendidikan karakter diharapkan 

dapat menyiapkan peserta didik untuk menghadapi dinamika kehidupan di masa 

depan. 

Pada implementasi pendidikan karakter tidak selalu berjalan dengan 

lancar, terdapat beberapa hambatan atau masalah yang muncul dalam 

mengimplementasikannya. Hambatan tersebut dikemukakan oleh Ilahi (2014:95) 

antara lain: (1) Masalah metodologis pendidikan karakter. (2) Masalah aksiologis 

pendidikan karakter, (3) Masalah epistemologis pendidikan karakter. 
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Masalah metodologis pendidikan karakter terlihat pada kecenderungan 

peserta didik di sekolah yang dipaksa untuk memiliki pengetahuan tentang mana 

yang baik dan mana yang salah tanpa adanya praktik perilaku dan penerapannya 

secara langsung di kehidupan sehari-hari. Sehingga membentuk permasalahan 

metodologis dalam implementasi pendidikan karakter. Tidak heran jika ditemui 

ketidakcocokan antara apa yang diajarkan di sekolah dengan apa yang diterapkan 

di luar sekolah. 

Masalah aksiologis pendidikan karakter salah satunya adalah menepatkan 

situasi dan kondisi yang sesuai dengan karakter yang akan diimplementasikan. 

Sehingga dalam implementasinya tidak secara total karakter itu dilaksanakan, 

karena tidak semua pendidikan karakter yang ada sesuai dengan situasi dan 

kondisi yang ada di sekolah. Masalah epistemologis yang berkaitan dengan 

pendidikan karakter adalah landasan mengapa peserta didik harus diberikan 

pengetahuan tersebut. Tidak jarang implementasi di sekolah hanya meminta 

peserta didik untuk mempelajari karakter tersebut tanpa adanya alasan yang kuat 

mengenai kenapa karakter tersebut harus dipelajari dan diterapkan. 

Agar implementasi pendidikan karakter berjalan lancar dan terhindar dari 

hambatan, Samani dan Hariyanto (2012:168) menguraikan sebelas prinsip 

pelaksanaan pendidikan karakter yang efektif yaitu, menjadikan nilai-nilai etik 

sebagai landasan hidup, karakter harus dipahami secara komprehensif, pendekatan 

serius dan proaktif dalam mengenalkan nilai-nilai inti, sekolah harus menjadi 

komunitas yang peduli. memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

melakukan tindakan yang bermoral, disempurnakan dengan kurikulum akademis, 

berupaya mengembangkan motivasi pada peserta didik, warga sekolah harus 
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menjadi komunitas belajar yang bermoral, memerlukan pemimpin yang bermoral, 

mengajak orang tua dan masyarakat bekerja sama dalam membangun karakter dan 

evaluasi terhadap pendidikan karakter. 

Berdasarkan prinsip pelaksanaan pendidikan karakter, agar 

implementasinya terhindar dari hambatan maka ada beberapa hal yang harus 

dilakukan meliputi nilai-nilai etik, pemahaman karakter yang komprehensif, 

pendekatan serius, peran sekolah, tindakan bermoral peserta didik, kurikulun 

akademis, motivasi dalam diri, melibatkan warga sekolah, adanya pemimpin 

bermoral, kerjasama dengan orang tua dan masyarakat, serta evaluasi terhadap 

pendidikan karakter. 

 

2. Ekstrakurikuler Kepramukaan 

a. Ekstrakurikuler 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan harus memiliki manajemen yang 

dibuat untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang ada di dalam lingkungan sekolah, 

seperti kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan untuk 

mengasah bakat dan minat peserta didik agar dapat diwujudkan kedalam kegiatan 

yang positif. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar 

kelas dan di luar jam pelajaran untuk menumbuh kembangkan potensi yang 

dimiliki oleh peserta didik (Mulyono, 2014:187). Kegiatan ekstrakurikuler 

dilakukan di luar jam pelajaran materi di kelas, hal ini memberikan waktu yang 

lebih panjang kepada peserta didik untuk mengasah bakat dan minat yang 

dimilikinya.  
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Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran 

wajib dan layanan konseling untuk membantu peserta didik dalam 

mengembangkan potensi, bakat,dan minat melalui kegiatan yang khusus 

diselenggarakan oleh pendidik yang berkemampuan dan memiliki kewenangan di 

sekolah (Noor, 2012:75). Sesuai dengan pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan diluar jam 

wajib pelajaran untuk menumbuh kembangkan potensi peserta didik serta 

mengasah bakat dan minat yang dimilikinya. Kegiatan ekstrakurikuler dapat 

dijadikan peserta didik sebagai tempat untuk belajar memaksimalkan potensi yang 

ada dalam bentuk kegiatan yang positif. 

b. Kepramukaan 

Kepramukaan berasal dari kata pramuka, pramuka itu sendiri adalah warga 

negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan 

satya pramuka dan dharma pramuka (Permendikbud nomor 63 tahun 2014). 

Kepramukaan itu sendiri menurut Gunawan (2014:265) merupakan proses 

pendidikan di luar lingkungan sekolah dan keluarga yang dibentuk dalam kegiatan 

yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis yang 

dilaksanakan di alam dengan sasaran akhir adalah sebagai pembentukan watak, 

akhlak, dam budi pekerti peserta didik. Sedangkan pendidikan kepramukaan 

dalam Permendikbud nomor 63 tahun 2014 adalah proses pembentukan 

kepribadian, keterampilan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan 

dan pengamalan nilai-nilai pramuka. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan 

kepramukaan terdiri dari tiga komponen yaitu pramuka, kepramukaan, dan 
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pendidikan kepramukaan. Pramuka dapat diartikan sebagai orang atau anggotan 

yang ikut dalam kegiatan kepramukaan. Kepramukaan adalah kegiatan yang 

disusun secara terencana dan dilakukan oleh pramuka. Sedangkan pendidikan 

kepramukaan merupakan ilmu dan nilai yang diperoleh dalam setiap kegiatan 

kepramukaan. 

c. Ekstrakurikuler Kepramukaan 

Ekstrakurikuler kepramukaan merupakan proses pendidikan di luar 

sekolah dalam bentuk kegiatan yang menyenangkan, sehat, menarik, teratur, 

praktis, dan terarah (Sudrajad, 2013:2). Kegiatan dalam ekstrakurikuler 

kepramukaan dilakukan di alam terbuka dengan menggunakan prinsip 

kepramukaan dan metode kepramukaan. Sasaran dalam ekstrakurikuler 

kepramukaan yaitu untuk membentuk akhlak dan budi pekerti yang luhur. Sesuai 

dengan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ekstrakurikuler kepramukaan 

adalah kegiatan yang dilakukan di alam terbuka yang di konsep secara menarik 

dan menyenangkan untuk mengembangkan kepribadian peserta didik agar 

memiliki karakter yang baik. 

Pada ekstrakurikuler kepramukaan Murshito (2010:22) membagi pramuka 

menjadi dua golongan berdasarkan rentang usia, yaitu anggota muda: siaga pada 

rentang usia 7-10 tahun, penggalang pada rentang usia 11-15 tahun, penegak pada 

rentang usia 16-20 tahun, pandega pada rentang usia 21-25 tahun, dan anggota 

dewasa adalah Pembina dengan rentang usia diatas 25 tahun. Pada jenjang tingkat 

sekolah dasar terdapat dua jenjang, yaitu siaga dan penggalang. Golongan siaga 

terdiri dari peserta didik kelas satu sampai dengan kelas empat, sedangkan 

golongan penggalang terdiri dari peserta didik kelas lima dan enam. 
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d. Kepramukaan Golongan Penggalang 

Pramuka golongan penggalang merupakan anggota pramuka yang berusia 

11-15 tahun. Kata penggalang berasal dari sejarah Indonesia yang sesuai dengan 

masa penggalangan kesatuan dan persatuan bangsa (Pramana, 2011:51). 

Tingkatan pramuka golongan penggalang terdiri dari ramu, rakit, dan terap. 

Penggalang Ramu merupakan tingkatan pertama dalam usia penggalang pramuka, 

tahap ini penggalang ramu masih mencari ilmu dan pengetahuan tentang 

kepramukaan atau dengan kata lain meramu. Penggalang Rakit merupakan 

tingkatan kedua dari golongan pramuka golongan penggalang, tahap ini 

penggalang rakit dapat menggolongan ilmu pengetahuan yang baik dan buruk 

dalam kepramukaan yang telah diperoleh dalam tahap ramu. Penggalang Terap 

merupakan tingkatan terakhir dalam golongan penggalang. Pada tahap terap, 

anggota pramuka sudah dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari 

tahap ramu dan rakit dalam kehidupan sehari-hari. 

Ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh pramuka golongan penggalang 

didapatkan dari beberapa kegiatan yang ada dalam kepramukaan. Kegiatan yang 

dilakukan pramuka golongan penggalang yaitu meliputi upacara apel, 

keterampilan kepramukaan, pioneering, mountenering, orienteering, perkemahan, 

wirausaha, bela negara, teknologi, dan komunikasi (Permendikbud nomor 63 

tahun 2014). Semua kegiatan tersebut harus tetap disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi yang ada di sekolah. Sesuai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan kepramukaan golongan penggalang terdiri dari kegiatan yang menantang 

dan melatih kemandirian anggota pramuka. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini menggunakan beberapa literatur yang digunakan sebagai 

acuan dalam memperkuat teori yang dipakai dalam penelitian ini. Selain dari 

buku, peneliti juga menggunakan penelitian yang relevan berupa skripsi untuk 

bahan acuan dan rujukan dalam penelitian yang akan dilakukan. Persamaan dan 

perbedaan penelitian yang relevan dengan penelitian ini disajikan pada Tabel 2.1: 

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian yang Relevan 

No 
Identitas 

Peneliti 
Hasil Persamaan Perbedaan 

1 Meylina 

Anggriani Putri 

(2016) 

Pada pelaksanaan 

ekstrakurikuler 

kepramukaan sudah 

Analisis semua 

pendidikan karakter 

di ekstrakurikuler 

Subjek penelitian 

dilakukan di kelas V 

SDN Purwantoro 

  muncul karakter mandiri, 

tolong menolong,disiplin, 

dan kreatif dengan faktor 

pendukung dari pembina 

dan sarana di sekolah, 

namun memperoleh 

hambatan dari 

keterbatasan jumlah 

pembina. 

kepramukaan. 2 Malang, tidak 

menyertakan upaya 

dalam mengatasi 

hambatan 

pelaksanaan, dan 

tidak ada fokus 

kegiatan dalam 

penelitian. 

2 Dimas Aditya 

Nugroho (2018) 

Pada pelaksanaan 

ekstrakurikuler 

kepramukaan sudah 

muncul karakter 

nasionalisme, gotong 

royong, dan mandiri 

dengan faktor pendukung 

dari sarana dan prasarana 

yang lengkap di sekolah, 

namun jumlah Pembina 

hanya satu. 

Analisis semua 

pendidikan karakter 

di ekstrakurikuler 

kepramukaan. 

Subjek penelitian 

dilakukan di kelas V 

SDN Kauman 3 

Malang, tidak 

menyertakan upaya 

dalam mengatasi 

hambatan 

pelaksanaan, dan 

tidak ada fokus 

kegiatan dalam 

penelitian. 

3 Rahadyani 

Purnama Putri 

(2018) 

Pada pelaksanaan karakter 

kedisiplinan dan 

kepemimpinan dalam 

ekstrakurikuler 

kepramukaan terlihat dari 

kegiatan tali temali, 

semaphore, PBB, dan 

upacara dengan faktor 

pendukung dari sarana 

dan prasarana sekolah, 

namun terdapat hambatan 

dari jumlah pembina dan 

cuaca. 

Analisis 

ekstrakurikuler 

kepramukaan. 

Menganalisis dua 

karakter yaitu 

kedisiplinan dan 

kepemimpinan, 

subjek penelitian 

dilakukan di kelas 

IV dan V SDN 

Sumbersari 1 

Malang, tidak 

menyertakan upaya 

dalam mengatasi 

hambatan 

pelaksanaan, dan 
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tidak ada fokus 

kegiatan dalam 

penelitian. 

Sumber: Olahan Peneliti 
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C. Kerangka Pikir 

 Analisis Nilai Pendidikan Karakter dalam Kegiatan Ekstrakurikuler 

Pramuka Penggalang Pada Peserta Didik SDN Mojolangu 2 Malang 

Kondisi ideal 

Semua pendidikan karakter dapat 

diterapkan dengan baik melalui 

ekstrakurikuler pramuka 

Pembina memiliki pemahaman yang baik 

mengenai Pendidikan karakter. 

Sekolah menyediakan fasilitas yang 

memadai untuk kegiatan pramuka karena 

sarana dan prasarana sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan pelaksanaan 

pendidikan karakter di sekolah. 

 

 

 

Kondisi di lapangan 

 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang 

dilakukan pada tanggal 15 Maret 2019. 

Pendidikan karakter telah diterapkan di 

sekolah dan telah diimplementasikan melalui 

ekstrakurikuler pramuka. 

Pembina pramuka memiliki pemahaman yang 

baik mengenai kepramukaan dan pendidikan 

karakter. 

Sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah 

dapat dikatakan cukup lengkap untuk 

melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka, meskipun ada beberapa peralatan 

yang belum tersedia. 

Bagaimana pelaksanaan nilai 

Pendidikan karakter dalam 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

penggalang pada peserta didik 

SDN Mojolangu 2 Malang 

Apa saja nilai karakter yang 

terlihat dalam kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka 

penggalang pada peserta didik 

SDN Mojolangu 2 Malang 

Teknik  pengumpulan data    Teknik analisis data 

1. Observasi      1. Pengumpulan data 

2. Wawancara      2. Reduksi data 

3. Dokumentasi      3. Penyajian data 

4. Catatan Lapangan     4. Verifikasi data 

Hasil  

Mendeskripsikan pelaksanaan nilai pendidikan karakter dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

penggalang pada peserta didik SDN Mojolangu 2 Malang. 

Mendeskripsikan nilai karakter yang terlihat dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka penggalang pada 

peserta didik SDN Mojolangu 2 Malang. 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir 


