
   

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoretis 

   Keaktifan Mengikuti Kegiatan Pramuka 

a. Pengertian Keaktifan Mengikuti Kegiatan Pramuka  

Secara harfiah keaktifan berarti kegiatan atau kesibukan.
8
 

Sardiman mengemukakan bahwa didalam suatu kegiatan itu terdapat 

aktivitas belajar yakni memerlukan kegiatan berfikir dan berbuat yang 

bersifat fisik maupun mental, dan keduanya itu menjadi suatu rangkaian 

yang tidak dapat dipisahkan.
9
 Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan 

bahwa aktif itu berarti terjadinya perubahan tingkah laku individu yang 

melakukan suatu kegiatan yakni memerlukan kegiatan berfikir dan 

berbuat, jika tanpa keduanya proses belajar tidak mungkin berlangsung 

dengan baik. 

Dimanapun seorang anak berinteraksi, ia akan belajar dari 

pengalamannya. Anak Dikatakan aktif jika ingin belajar memecahkan 

suatu problem anak harus berfikir menurut langkah-langkah tertentu; jika 

ingin menguasai suatu keterampilan, anak harus berlatih 

mengkoordinasikan otot-otot tertentu; jika ingin memiliki sikap-sikap 
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tertentu, anak harus memiliki sejumlah pengalaman emosional. Dalam 

hal ini, dapat diketahui bahwa belajar itu hanya berhasil bila melalui 

bermacam-macam kegiatan.  

Kegiatan tersebut dapat digolongkan menjadi keaktifan jasmani 

dan rohani.
10

 Kegiatan jasmani ialah murid giat dengan anggota badan, 

membuat sesuatu, bermain-main ataupun bekerja. jadi, siswa tidak hanya 

duduk dan mendengar. Siswa aktif rohaninya jika daya jiwa anak bekerja 

sebanyak-banyaknya, anak mendengarkan, mengamati, menyelidiki, 

mengingat-ingat, menguraikan, mengasosiasikan, dan lain sebagainya. 

Dengan kata lain bahwa pada waktu siswa aktif jasmaninya dengan 

sendirinya juga aktif rohaninya. 

Keaktifan dalam sebuah kegiatan juga erat kaitanya dengan 

partisipasi seseorang pada kegiatan tersebut. Menurut Suryosubroto 

bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi serta fisik 

anggota dalam memberikan inisiatif terhadap kegiatan-kegiatan yang 

dilancarkan oleh organisasi serta mendukung pencapaian tujuan dan 

bertanggung jawab atas keterlibatanya.
11

  

Dalam penelitian ini keaktifan yang dimaksud adalah partisipasi 

atau keterlibatan siswa dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan 
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oleh sekolah dalam hal ini adalah kegiatan ekstrakurikuler terutama pada 

kegiatan Pramuka.  

Menurut Anton Kristiadi kegiatan Pramuka merupakan kegiatan 

yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, 

teratur, praktis, sehat dan dilakukan di alam terbuka.
12

  

Menurut Herdi Bangkit kegiatan kepramukaan merupakan 

kegiatan menggunakan outdoor activity / kegiatan di alam terbuka 

dengan harapan kegiatan kepramukaan akan mempunyai dua nilai, 

yaitu:
13

 

a. Nilai formal, atau nilai pendidikannya yaitu pembentukan 

watak (characterbuilding). 

b. Nilai materil, yaitu nilai kegunaan praktisnya. 

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa keaktifan 

mengikuti kegiatan Pramuka merupakan suatu partisipasi atau 

keterlibatan siswa tanpa adanya paksaan maupun adanya paksaan atau 

aturan yang dibuat oleh pihak sekolah dalam mengikuti kegiatan-

kegiatan yang ada pada gerakan pramuka, yang dilakukan melalui 

pembinaan dan pengembangan praktis di luar lingkungan sekolah dan 

kegiatan itu dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang menarik serta 
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dilakukan di alam terbuka. Mudahnya kepramukaan adalah 

“kegiatannya” 
14

  

b. Ciri-ciri Keaktifan Siswa dalam Mengikuti Kegiatan Pramuka 

Nana Sudjana mengemukakan bahwa keaktifan anak dapat dilihat 

dalam hal sebagai berikut.
15

  

   Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya.  

   Terlibat dalam pemecahan masalah.  

   Bertanya kepada anak lain atau kepada guru apabila tidak 

memahami persoalan yang dihadapinya.  

   Berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk 

pemecahan masalah.  

   Melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru. 

   Menilai kemampuan dirinya dari hasil-hasil yang diperolehnya.  

   Melatih diri dalam memecahkan soal atau masalah yang sejenis. 

   Kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang telah 

diperolehnya dalam menyelesaikan tugas atau persoalan yang 

dihadapinya.  

Dari pernyataan diatas, hal ini menunjukkan indikator anak yang 

dikatakan aktif, dari beberapa ciri-ciri ini kemudian akan diambil 

kesimpulan yang menjadi inti ciri-ciri keaktifan siswa dalam mengikuti 
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kegiatan pramuka, maka dalam pramuka siswa yang aktif adalah siswa 

yang turut serta dalam kegiatan pramuka. 

Sesuai teori yang dikembangkan oleh Nana Sudjana maka dapat 

diambil dalam sebuah indikator: 

   Turut serta dalam kegiatan pramuka 

   Melatih diri dalam memecahkan masalah yang diberikan oleh 

pembina 

   Bertanya dengan anggota pramuka lainnya atau pada pembina 

sesuai dengan informasi yang diperlukannya. 

   Melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan intruksi pembina 

serta menilai kemampuan dirinya dari hasil-hasil yang 

diperolehnya. 

   Kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang telah 

diperolehnya dalam menyelesaikan tugas atau persoalan yang 

dihadapinya.  

Di sekolah Madrasah Tsanawiyah GUPPI Bandar Sungai ini 

termasuk pada Pramuka Penggalang yang melakukan berbagai jenis 

kegiatan yang sudah menjadi agenda rutin. Beberapa jenis kegiatan yang 

dilakukan Pramuka Penggalang tersebut diantaranya:
16
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   Mengadakan jambore; adalah pertemuan pramuka penggalang yang 

berbentuk suatu perkemahan besar. 

   Lomba tingkat; merupakan kegiatan perlombaan antar regu atau 

perorangan dalam bentuk perkemahan. 

   Perkemahan bakti; merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk 

ikut serta dalam kegiatan bakti kepada masyarakat. 

   Gladian pimpinan regu (Dianpinru); merupakan latihan yang diikuti 

oleh para pimpinan regu utama (Pratama), Pimpinan regu (Pinru), dan 

Wakil Regu (Wapinru) penggalang. Tujuan pertemuan ini adalah 

untuk memberikan pengetahuan di bidang manajerial dan 

kepemimpinan. 

   Penjelajahan; merupakan kegiatan lapangan yang bertujuan untuk 

melatih pengetahuan tentang ilmu medan, peta, kompas dan bertahan 

hidup (survival) 

   Latihan gabungan (Latgab); dua gugus depan atau lebih mengadakan 

pertemuan dengan tujuan untuk bertukar pengalaman. Pertemuan 

dilaksanakan dalam bentuk lomba, senam Pramuka, baris-berbaris, 

P3k, atau lainnya. 

   Perkemahan; kegiatan reguler yang diselenggarakan untuk 

mengevaluasi hasil latihan di gugus depan dalam satu periode. 

Perkemahan yang dilakukan antara lain perkemahan pelantikan 

penggalang baru, perkemahan kenaikan tingkat, PERSAMI 



 

 

 
 

   

(perkemahan sabtu minggu), PERJUSAMI (perkemahan jumat sabtu 

minggu), perkemahan liburan dan lainnya. 

Uraian diatas merupakan jenis kegiatan Pramuka penggalang 

secara umum, namun kegiatan Pramuka Penggalang yang dilaksanakan di 

sekolah MTs GUPPI Bandar Sungai diantaranya adalah:
17

 

   Pencapaian SKU (syarat kecakapan umum) dan SKK (syarat 

kecakapan khusus) 

   Pelantikan Penggalang  

   Gladian pemimpin regu (Dianpinru) 

   Galang terampil 

   Mengadakan latihan gabungan (Latgab) antar Gudep 

   Mengadakan PERSAMI (perkemahan sabtu dan minggu) 

   Mengadakan bakti sosial dan kunjungan 

   Lomba tingkat I 

c. Faktor yang Mempengaruhi Keaktifan Siswa dalam Kegiatan 

Pramuka 

Banyak faktor yang mempengaruhi keaktifan siswa dalam 

berpartisipasi pada kegiatan Pramuka. Salah satunya diungkapkan oleh 
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Noeng Muhajir bahwa tumbuhnya partisipasi itu dapat dilihat dari derajat 

partisipasinya, yaitu:
18

 

   Partisipasi tanpa mengenal objek partisipasi yang berpartisipasi 

karena diperintahkan untuk ikut. 

   Berpartisipasi karena yang bersangkutan telah mengenal ide baru 

tersebut, ada daya tarik dari objek dan ada minat dari subjek 

   Berpartisipasi karena yang bersangkutan telah meyakini bahwa ide 

tersebut memang baik. 

   Berpartisipasi karena yang bersangkutan telah melihat lebih detail 

tentang alternatif pelaksanaan dan penerapan ide tersebut 

   Berpartisipasi karena yang bersangkutan langsung memanfaatkan 

ide dan usaha pembangunan tersebut untuk dirinya, keluarganya dan 

masyarakat. 

Sedangkan Amital Atziono yang dikutip oleh Suryosubroto 

mengemukakan bahwa seorang yang aktif dalam suatu organisasi karena 

peran sertanya, dengan kata lain seorang anggota organisasi akan 

berperan serta dalam suatu organisasi tergantung pada penilaian 

kolektifnya pada situasi dan segala apa pertimbanganya dari kegiatan 

organisasi itu.
19
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Maka dapat disimpulkan bahwa seorang siswa yang aktif dalam 

kegiatan Pramuka itu dipengaruhi oleh: 

   Adanya daya tarik dari objek yang bersangkutan, karena dalam 

kegiatan pramuka dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang 

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

dilakukan dialam terbuka.  

   Karena diperintahkan untuk berpartisipasi, adanya peraturan Sekolah 

yang mewajibkan kegiatan Pramuka tersebut. 

   Adanya manfaat bagi dirinya, salah satunya untuk melatih diri 

seorang siswa dalam berhubungan baik dengan orang lain.    

d. Pramuka 

Sir Robert Baden-Powell adalah pendiri gerakan pandu dunia. 

Baden Pawell lahir pada tanggal 22 februari 1857 di kota London, 

Inggris. Baden-Powell diangkat menjadi pimpinan kepanduan dunia pada 

tahun 1920, dalam kepemimpinanya, kepanduan merebak kesegala 

penjuru dunia.
20

  

Gerakan Pramuka adalah nama organisasi yang merupakan suatu 

wadah proses pendidikan kepramukaan yang ada di Indonesia. Sebelum 

tahun 1961, di Indonesia pernah berdiri puluhan bahkan sampai ratusan 

organisasi kepanduan, seperti misalnya: pandu rakyat Indonesia (PRI), 
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kepanduan bangsa Indonesia (KBI), Hizbul Wathon (HW), pandu 

kesultanan (PK), Wira tamtama, dan banyak lainnya.
21

  

Sekarang hanya ada organisasi kepanduan nasional, gerakan 

pendidikan kepanduan Gerakan Pramuka yang disingkat PRAMUKA. 

Singkatan dari bahasa sansekerta yaitu Praja Muda Karana yang berarti 

orang muda yang suka berkarya. 

Menurut Lord Baden-Powell kepramukaan itu bukanlah suatu 

ilmu yang harus dipelajari dengan tekun, bukan pula merupakan 

kumpulan ajaran-ajaran dan naskah-naskah dari suatu buku. Tetapi 

kepramukaan adalah suatu permainan yang menyenangkan di alam 

terbuka, tempat orang dewasa dan anak-anak pergi bersama-sama, 

mengadakan pengembaraan bagaikan kakak beradik, membina kesehatan 

dan kebahagiaan, keterampilan dan kesediaan untuk memberi 

pertolongan bagi yang membutuhkanya. 

Bagi beliau suatu kegiatan Pramuka itu kegiatan yang 

menyenangkan tanpa meninggalkan kode kehormatan yang sudah 

menjadi janji pada setiap anggota Pramuka yang aktif dalam gerakan 

Pramuka.  

e. Fungsi Kepramukaan 

Pramuka memiliki berbagai fungsi yaitu: 

   Menjadi wadah dalam melakukan kegiatan yang menarik bagi anak 

atau pemuda. Pramuka akan menjadi kegiatan pendidikan yang 
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menyenangkan melalui berbagai kegiatan yang dikemas dalam 

bermacam-macam aktivitas dan permainan. 

   Pramuka akan menjadi sarana pengabdian bagi orang dewasa. 

Pramuka bukan sekedar pendidikan yang menyenangkan dan penuh 

permainan, namun menjadi suatu tugas yang dilandasi keikhlasan, 

kerelaan dan pengabdian demi mencapai sukses organisasi. 

   Pramuka juga sebagai alat masyarakat untuk membantu memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 

Dari fungsi yang telah diuraikan diatas bahwasanya dalam 

kegiatan kepramukaan itu program yang dilakukan bukan hanya sekedar 

pemberian materi saja, tetapi banyak kegiatan-kegiatan yang mendidik 

untuk membentuk kecerdasan emosional siswa. 

f. Tujuan Gerakan Pramuka 

Sedangkan gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap 

Pramuka:
22

 

   Memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, 

berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai 

luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. 

   Menjadi warga Negara yang berjiwa pancasila, setia dan patuh 

kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi anggota 

masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya 
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sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas 

pembangunan bangsa dan Negara, memiliki kepedulian terhadap 

sesama hidup dan alam lingkungan. 

g. Kode Kehormatan Pramuka 

Kode kehormatan adalah nilai-nilai atau suatu norma yang 

mengatur segala tingkah laku dan menjadi ukuran atau tolak ukur dalam 

kehidupan seorang anggota Pramuka. Kode kehormatan dalam gerakan 

Pramuka terdiri dari dua macam kode, yaitu: 

   Janji (satya) yang berupa Tri Satya.  

Tri satya 

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh: 

   Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan mengamalkan pancasila 

   Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun 

masyarakat. 

   Menepati dasa darma 

   Ketentuan moral (darma)  

Dasadarma 

Pramuka itu: 

   Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa 

   Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia 

   Patriot yang sopan dan kesatria 



 

 

 
 

   

   Patuh dan suka bermusyawarah 

   Rela, menolong dan tabah 

   Rajin, terampil dan gembira 

   Hemat, cermat dan bersahaja 

   Disiplin, berani dan setia 

   Bertanggung jawab dan dapat dipercaya 

    Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan 

h. Pramuka Penggalang 

Keanggotaan Pramuka khususnya di Indonesia memiliki 

beberapa tingkatan diantaranya adalah:
23

 

   Anggota biasa; terdiri dari Pramuka Siaga (usia 7-10 tahun), 

Pramuka Penggalang (usia 10-   tahun), Pramuka Penegak (usia 16-

20 tahun), dan Pramuka Pendega (usia 21-25 tahun). 

   Anggota luar biasa; adalah warga Negara asing yang untuk sementara 

waktu menetap di Indonesia, kemudian bergabung dan aktif dalam 

kegiatan kepramukaan.  

   Anggota kehormatan; merupakan perseorangan yang memiliki jasa 

sangat besar terhadap perkembangan kegiatan kepramukaan dan 

Pramuka.  

Dengan demikian, itulah beberapa tingkatan anggota dalam 

kepramukaan, sedangkan anggota kepramukaan yang diikuti oleh siswa 
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di sekolah Madrasah Tsanawiyah GUPPI Bandar Sungai termasuk 

anggota Pramuka Penggalang. Pramuka penggalang adalah kelompok 

tingkatan menengah dalam gerakan Pramuka, rata-rata usia anggota 

penggalang umur 10-15 tahun.  

Istilah penggalang merupakan kiasan dasar yang mengingatkan 

pada masa penggalangan kekuatan untuk memperkokoh perjuangan 

bangsa Indonesia, yaitu pada saat terjadinya peristiwa bersejarah sumpah 

pemuda pada 1928.
24

 

Berdasarkan SK. Kwartir Nasional gerakan Pramuka nomor 

088/KN/1974 tentang petunjuk penyelenggaraan syarat-syarat kecakapan 

umum, tingkatan Pramuka penggalang harus memenuhi syarat-syarat 

yang terbagi menjadi lima bidang pengembangan, antara lain:
25

 

   Materi pengembangan spiritual Pramuka penggalang 

Tujuan pengembangan spiritual pramuka penggalang adalah 

membantu menanamkan, memperdalam, memperkuat keimanan, 

ketakwaan dan mensyukuri kebesaran Tuhan yang maha esa dengan 

melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi laranganya. 

Pramuka penggalang diharapkan mampu menjalankan ibadah sesuai 

dengan agama dan kepercayaanya, mampu mensyukuri nikmat 
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Tuhan, menghormati agama lain, serta menyayangi sesama mahluk 

dan alam ciptaan tuhan. 

   Materi pengembangan emosional Pramuka penggalang 

Pengembangan emosional pramuka penggalang bertujuan 

membantu pramuka penggalang untuk menumbuh kembangkan dan 

mengelola perasaan serta pengungkapanya secara wajar. Dengan 

begitu pramuka penggalang dapat menghargai orang lain dan dapat 

mengendalikan emosinya dengan seimbang. 

   Materi pengembangan intelektual Pramuka penggalang 

Mengembangkan intelektual berkaitan dengan kemampuan 

berfikir, berinovasi dan menggunakan informasi. Kemampuan 

tersebut dikembangkan melalui berbagai hal, salah satunya 

memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. 

   Materi pengembangan sosial Pramuka penggalang 

Pengembangan sosial pramuka penggalang berusaha 

membantu pramuka penggalang dalam menjalin hubungan dengan 

teman, berkomunikasi, kerjasama, kepemimpinan serta solidaritas. 

Diharapkan pramuka penggalang mampu mematuhi peraturan yang 

ada dimasyarakat, melaksanakan norma-norma masyarakat, dan 

berperan aktif membantu masyarakat dalam membina kehidupan 

yang rukun dan damai. 

 



 

 

 
 

   

   Materi pengembangan fisik Pramuka penggalang 

Pramuka penggalang wajib mengenali tubuhnya, 

bertanggung jawab atas pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi 

tubuhnya, serta dapat menjaga tubuh agar tetap sehat dan segar. 

Tujuan pengembangan fisik pramuka penggalang adalah untuk 

membantu menumbuh kembangkan fisik serta psikis agar tumbuh 

dengan baik. 

   Kecerdasan Emosional 

a. Kecerdasan  

Kecerdasan atau Inteligensi merupakan kemampuan yang dibawa 

sejak lahir dan dianggap sebagai kemampuan tertinggi dari jiwa mahluk 

hidup yang hanya dimiliki oleh manusia, yang dengan kemampuan 

inteligensi ini memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara 

tertentu.
26

 Dalam perkembanganya fungsinya akan semakin berarti bagi 

manusia dalam mempengaruhi kualitas penyesuaian dirinya dengan 

lingkunganya. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi inteligensi sehingga 

terdapat perbedaan inteligensi seseorang dengan yang lain ialah:
27

 

   Pembawaan; pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri 

yang dibawa sejak lahir. 
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   Kematangan; tiap organ dalam tubuh manusia mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan. Tiap organ (fisik atau psikis) dapat 

dikatakan telah matang, jika ia telah mencapai kesanggupan 

menjalankan fungsinya masing-masing. 

   Pembentukan; ialah segala keadaan diluar diri seseorang yang 

mempengaruhi perkembangan inteligensi.  

   Minat dan pembawaan khas; mengarahkan perbuatan pada suatu 

tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu 

   Kebebasan; dengan adanya kebebasan ini berarti bahwa minat itu 

tidak selamanya menjadi syarat dalam perbuatan inteligensi, 

manusia bisa memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan 

suatu masalah. 

Semua faktor yang telah disebutkan diatas memiliki keterkaitan 

satu sama lain, sebab kita tidak hanya berpedoman pada satu faktor saja 

dalam menentukan inteligensi seorang peserta didik. Keseluruhan pribadi 

turut serta menentukan inteligensi seseorang. 

b. Emosi 

Emosi adalah suatu pengalaman yang sadar mempengaruhi 

kegiatan jasmani dan afektif (meliputi unsur perasaan) yang mengikuti 

keadaan-keadaan fisiologis dan mental yang muncul, dan penyesuaian 



 

 

 
 

   

batiniah, serta mengekspresikan dirinya dalam tingkah laku yang 

tampak.
28

 

Emosi adalah getaran pada kalbu yang terjadi akibat tersentuhnya 

spiritual seseorang. Emosi itu sebuah signal yang berbentuk haru, sedih, 

kecewa, marah atau bahagia.
29

 

Perasaan dan emosi biasanya disifatkan sebagai suatu keadaan 

(state) dari diri organisme pada suatu waktu.
30

 Misalnya, orang merasa 

sedih, senang, terharu bila melihat sesuatu, mendengar sesuatu, mencium 

bau, dan sebagainya. Dengan kata lain perasaan disifatkan sebagai suatu 

keadaan jiwa sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang pada 

umumnya menimbulkan kegoncangan pada individu.  

Perasaan seseorang berkembang sejak ia mengalami sesuatu. 

Karena itu mudah dimengerti bahwa keadaan yang pernah 

mempengaruhinya dapat memberikan corak dalam perkembangan 

perasaanya. 

Coleman dan Hamnen menyebutkan setidaknya ada empat fungsi 

emosi. Pertama, emosi adalah pembangkit energy (energizer). Tanpa 

emosi, kita tidak sadar atau mati. Hidup berarti merasai, mengalami, 

bereaksi, dan bertindak. Emosi membangkitkan dan memobilisasi energi 
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kita; marah menggerakkan kita untuk menyerang takut menggerakkan 

kita untuk lari; dan cinta mendorong kita untuk mendekat dan 

bermesraan. Kedua, emosi adalah pembawa informasi (messenger). 

Bagaimana keadaan diri kita dapat diketahui dari emosi kita. Jika marah 

kita mengetahui kita dihambat atau diserang orang lain; sedih berarti 

kehilangan sesuatu yang disenangi; bahagia berarti memperoleh sesuatu 

yang disenangi. Ketiga, emosi bukan saja pembawa informasi dalam 

komunikasi interpersonal, tetapi juga pembawa pesan dalam komunikasi 

interpersonal. Keempat, emosi juga merupakan sumber informasi tentang 

keberhasilan seseorang.
31

 

c. Pengertian Kecerdasan Emosional 

Setelah mengetahui apa itu kecerdasan (inteligensi) dan apa itu 

emosi, maka kita akan mengetahui apa sebenarnya kecerdasan emosional 

itu. Kecerdasan emosional yang diungkapkan oleh Daniel Goleman 

merupakan kemampuan seperti kemampuan untuk memotivasi diri 

sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati 

dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan 

menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berfikir serta 

kemampuan berempati.
32
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Menurut Hamzah B. Uno bahwa kecerdasan emosional juga 

disebut sebagai street smarts (pintar), atau kemampuan khusus yang 

biasa disebut „akal sehat‟ itu berkaitan dengan kemampuan membaca 

lingkungan politik dan sosial, kemampuan memahami dengan spontan 

apa yang diinginkan dan dibutuhkan orang lain (termasuk kelebihan dan 

kekurangan seseorang), kemampuan untuk tidak terpengaruh tekanan 

dan kemampuan untuk menjadi orang yang menyenangkan yang 

kehadiranya didambakan orang lain.
33

 

Lebih lanjut, disebutkan bahwa keterampilan kecerdasan emosi  

itu bekerja secara sinergi dengan keterampilan kognitif, orang-orang 

yang berprestasi tinggi memiliki keduanya. Makin komplek keterampilan 

kognitif seseorang maka akan semakin penting kecerdasan emosional. 

Tanpa kecerdasan emosi, seseorang tidak akan mampu menggunakan 

kemampuan kognitif mereka sesuai dengan potensi maksimal yang 

dimilikinya. Kecerdasan emosi itu dapat disempurnakan dengan 

kesungguhan, pelatihan, pengetahuan dan kemauan.  

d. Ciri-ciri kecerdasan emosional 

Daniel Goleman mengklasifikasikan kecerdasan emosional atas 

lima komponen penting, yaitu:
34
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   Mengenal emosi diri dan kesadaran diri; yaitu mengetahui apa yang 

kita rasakan pada suatu saat dan menggunakanya untuk memandu 

pengambilan keputusan diri sendiri, memiliki tolok ukur yang 

realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. 

   Mengelola emosi; yaitu menangani emosi sendiri agar berdampak 

positif bagi pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati dan sanggup 

menunda kenikmatan sebelum tercapainya satu tujuan, serta mampu 

menetralisir tekanan emosi.  

   Memotivasi diri; yaitu menggunakan hasrat yang paling dalam untuk 

menggerakkan dan menuntun manusia menuju sasaran, membantu 

mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif serta bertahan 

menghadapi kegagalan dan frustasi.  

   Mengenali emosi orang lain atau empati; yaitu kemampuan untuk 

merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, mampu memahami 

perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan 

menyelaraskan diri dengan orang banyak atau masyarakat. 

   Membina hubungan; yaitu kemampuan mengendalikan dan 

menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang 

lain, cermat membaca situasi dan jaringan social, berinteraksi dengan 

lancar, memahami dan bertindak bijaksana dalam hubungan antar 

manusia.  



 

 

 
 

   

Dapat dipahami bahwa kecerdasan emosi sangat dibutuhkan oleh 

manusia dalam rangka mencapai kesuksesan, baik dibidang akademis, 

karir, maupun dalam kehidupan social. 

e. Upaya dalam Mengembangkan dan Melatih Kecerdasan Emosional 

Untuk menghindari terjadinya gangguan emosi baik yang ringan 

maupun yang akut, seseorang dapat melatih kecerdasan emosionalnya 

dengan cara diantaranya:
35

 pertama, mengidentifikasi dan memberi nama 

dari perasaan atau emosi yang kita alami akan lebih mudah untuk 

mengendalikan dan memanfaatkanya perasaan atau emosi tersebut 

menjadi sesuatu yang dapat dipakai untuk membangun. Kedua, 

mengungkapkan perasaan atau emosi yang di alami merupakan salahsatu 

cara mengenali emosi yang ada pada diri seseorang. Ketiga, menilai 

intensitas perasaan atau emosi yang ada pada diri pribadi. Keempat, 

mengelola perasaan atau emosi, hal ini termasuk memantau omongan 

sendiri untuk menangkap pesan-pesan negatif. Kelima, menunda 

pemuasan, ini termasuk pada menunda sesuatu yang keluar dari dalam 

hati yang ingin menuntut adanya pemuasan. Keenam, adalah mengetahui 

perbedaan antara perasaan dan tindakan. Mencermati tindakan-tindakan 

yang dilakukan dan mengetahui akibat-akibatnya, mengetahui sebuah 

keputusan, fikiran atau perasaan.  
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Jika kesemuanya yang telah diuraikan diatas dapat dikendalikan 

dan dilatih dengan baik, maka kecerdasan emosional seseorang pun akan 

semakin meningkat.  

   Pengaruh Keaktifan Mengikuti Kegiatan Pramuka Terhadap 

Kecerdasan Emosional Siswa 

Kegiatan ekstrakurikuler yang ditawarkan di sekolah banyak 

ragamnya, tetapi kegiatan yang dapat diikuti oleh siswa salah satunya adalah 

kegiatan pramuka. Pada sistem pendidikan kepramukaan siswa atau peserta 

didik melakukan proses belajar mandiri yang progresif untuk 

mengembangkan diri pribadi seutuhnya, meliputi aspek spiritual, emosional, 

sosial, intelektual, dan fisik baik sebagai individu maupun sebagai anggota 

masyarakat.
36

 Sementara itu, hasil studi pusat penelitian Depdikbud 

menunjukkan bahwa siswa yang tergolong baik ternyata berasal dari sekolah 

yang kegiatan ekstrakurikulernya berjalan dengan baik, tidak terlihat 

tawuran dan kenakalan remaja lainnya.
37

 

Kegiatan-kegiatan pramuka yang diikuti atau dilaksanakan tersebut 

harus berdasarkan pada kode kehormatan pramuka yang menjunjung tinggi 

nilai-nilai luhur dan norma-norma yang telah ditetapkan. Isi pada kode 

kehormatan pramuka itu salah satu tujuannya adalah  untuk mengembangkan 

kecerdasan emosional anggotanya, agar terealisasi secara wajar.  
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Menurut Muhammad Muhyidin salah satu wujud dari kecerdasan 

emosi adalah empati, yang secara sederhana berarti kemampuan untuk ikut 

merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Semakin besar kemampuan 

turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain itu, maka semakin 

cerdas orang tersebut secara emosional.
38

 Kunci dari kecerdasan emosi itu 

adalah kejujuran pada suara hati.
39

 

Rasa empati merupakan bentuk dari pengamalan dasadarma 

pramuka. Individu yang memiliki kecerdasan emosi memiliki kemampuan 

dalam merasakan emosi secara tepat sehingga memberikan kemudahan 

dalam menjalani kehidupan sebagai mahluk sosial. Diantara bentuk 

Pengamalan dasadarma pramuka yang berkaitan dengan rasa empati adalah; 

dasadarma kedua yaitu “cinta alam dan kasih sayang sesama manusia” dapat 

diwujudkan  melalui tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, 

bergaul dan bekerja sama dengan orang lain, peduli lingkungan dan 

toleransi.  

Dasa darma kelima yaitu “rela menolong dan tabah” dapat 

diwujudkan melalui tindakan peduli sosial. Peduli sosial merupakan suatu 

sikap dan  tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. Peduli sosial timbul dari dorongan perasaan 
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atau empati untuk ikut bertanggung jawab terhadap kesulitan yang dihadapi 

oleh orang lain.
40

  

Dasa darma kesembilan yaitu “bertanggung jawab dan dapat 

dipercaya” tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan, baik 

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya) 

maupun kepada Tuhan yang Maha Esa.
41

 

Dengan demikian, itulah salah satu bentuk kecerdasan emosional 

dari mengenali emosi orang lain dan membina hubungan baik dengan orang 

lain. Jika ini terus dilatih dan dikembangkan oleh peserta didik maka ia akan 

mudah menyesuaikan hidupnya dengan lingkungan sekitar.  

Selain itu, kecerdasan emosional baik dari mengenali emosi diri, 

mengelola emosi dan memotivasi diri dapat dibentuk melalui pengamalan 

dasadarma ke-  yaitu “takwa kepada Tuhan yang maha esa”, ke-3 yaitu 

“patriot yang sopan dan kesatria”, ke-  yaitu “patuh dan suka 

bermusyawarah”, ke-  yaitu “rajin, terampil dan gembira”, ke-7 yaitu 

“hemat,cermat dan bersahaja”, ke-8 yaitu “disiplin,berani dan setia”, ke-10 

yaitu “suci dalam fikiran, perkataan dan perbuatan”   

Kegiatan kepramukaan juga mengajarkan anak untuk tabah dan 

sabar dalam menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan yang 
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datang melanda. Hal ini didapatkan dengan adanya kegiatan pramuka seperti 

halang rintang atau survival. Disitulah pendidikan yang disampaikan melalui 

kegiatan yang mendukung terbentuknya kecerdasan emosional yang baik 

dan terarah. Dalam hal ini, jika seseorang itu aktif pada gerakan pramuka 

maka, kemampuan softkill nya akan terlatih dengan baik dan kemudian akan 

tercermin dalam kegiatan pembelajaran terutama dalam mengikuti materi 

pelajaran fikih.  

B. Penelitian yang Relevan 

   Sulhamdi (2012), mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA 

Riau dengan judul penelitian Hubungan Antara Kecerdasan Emosional 

dengan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Pada siswa Sekolah 

Menengah Atas An-Naas Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru. Penelitian 

ini bertujuan untuk mencari Hubungan Antara Kecerdasan Emosional dengan 

Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Pada siswa Sekolah Menengah Atas 

An-Naas Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru. Dengan hasil penelitiannya 

    %, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengaruh pada kedua variabel berada 

pada kategori cukup kuat.
42

 Penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan 

penelitian yang penulis lakukan yaitu Sulhamdi lebih memfokuskan pada 

kecerdasan emosional dengan prestasi belajar sedangkan penulis 
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memfokuskan pada keaktifan mengikuti kegiatan pramuka dengan kecerdasan 

emosional siswa. 

   Warsito (2016), mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA 

Riau dengan judul penelitian Hubungan Kecerdasan Emosional dengan 

Prestasi Belajar siswa Mata Pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah Hasanah 

Pekanbaru. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya Hubungan 

Kecerdasan Emosional dengan Prestasi Belajar siswa Mata Pelajaran Fikih di 

Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru. Dengan hasil penelitianya 0,775, dapat 

disimpulkan bahwa tingkat pengaruh pada kedua variabel berada pada 

kategori cukup kuat.
43

 Penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan 

penelitian yang penulis lakukan yaitu Sulhamdi lebih memfokuskan pada 

kecerdasan emosional dengan prestasi belajar siswa sedangkan penulis 

memfokuskan pada keaktifan mengikuti kegiatan pramuka dengan kecerdasan 

emosional siswa. 

C. Konsep Operasional 

Untuk menghindari dari kesalah pahaman terhadap kerangka teoritis yang 

dipergunakan dalam penelitian ini, maka konsep tersebut penulis operasionalkan 

sebagai penjelasan sekaligus untuk membatasi konsep yang masih global.  
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Indikator keaktifan siswa mengikuti kegiatan Pramuka: 

   Siswa hadir setiap kali latihan kepramukaan 

   Siswa memperhatikan dan mencatat hal-hal penting penjelasan materi dari 

Pembina Pramuka 

   Siswa aktif dalam mengisi SKU (syarat kecakapan umum) dan SKK (syarat 

kecakapan khusus) setiap kali pertemuan 

   Siswa mengikuti pelantikan penaikan tingkat penggalang 

   Siswa berdiskusi dengan anggota lain untuk mengerjakan tugas kelompok 

yang diberikan oleh pembina. 

   Siswa mengikuti latihan gabungan antar sekolah 

   Siswa mengikuti setiap kali kegiatan perkemahan yang diadakan oleh sekolah 

   Siswa mengikuti bakti sosial dalam masyarakat 

   Siswa ikut membayar iuran setiap kali latihan mingguan 

    Siswa ikut serta dalam kegiatan pentas seni 

    Melalui kegiatan pramuka,siswa dapat lebih peduli terhadap lingkungan dan 

alam 

    Siswa terlibat sebagai petugas apel setiap kali upacara pembukaan maupun 

penutupan kegiatan pramuka 

    Siswa mengikuti upacara pembukaan maupun penutupan ketika kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka. 

    Siswa ikut serta dalam menjenguk teman yang mengalami musibah 

    Siswa menggunakan seragam pramuka lengkap setiap kali pertemuan 



 

 

 
 

   

    Siswa mencari informasi tentang alat-alat yang harus dibawa untuk berkemah 

kepada teman seregu. 

    Siswa mengikuti setiap kali diadakan kegiatan heking 

    Siswa berani bertanya jika tidak mengerti materi kepramukaan yang 

diterangkan 

Indikator kecerdasan emosional: 

   Siswa sadar bahwa perasaan malu untuk bertanya dapat mengganggu 

kesulitan dalam belajar 

   Siswa merasa percaya diri bila melakukan persentasi didepan kelas 

   Siswa berusaha untuk tidak mencontek saat ujian 

   Siswa senang mengikuti pelajaran fikih saat jam pelajaran berlangsung  

   Siswa segera bangkit ketika gagal 

   Siswa akan memaklumi ketika keinginannya tidak terpenuhi 

   Siswa ketika marah, memilih diam dari pada melampiaskanya 

   Siswa lebih suka menyelesaikan pekerjaan secara berkelompok 

   Siswa mampu memberikan gagasan-gagasan untuk kemajuan kelompok 

    Siswa menghormati teman yang sedang presentasi di depan kelas 

    Siswa bertanya ketika guru mempersilahkan 

    Siswa berusaha mendapat nilai terbaik diantara teman sekelasnya 

    Siswa cemas karena tidak belajar saat ulangan pada mata pelajaran Fikih 

    Siswa mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi dengan 

temannya 



 

 

 
 

   

    Siswa ketika bersalah, akan meminta maaf 

    Siswa selalu menyapa bapak/ibu guru ketika bertemu  

    Siswa siap menerima kritik yang diberikan kepadanya 

    Siswa mampu menerima pendapat orang lain walaupun berbeda dengan 

pemikirannya 

    Siswa bersedia mendengarkan keluh kesah dari orang lain 

    Siswa merasa bahagia ketika temannya berprestasi 

D. Asumsi dan Hipotesa 

   Asumsi  

Penelitian ini dilaksanakan atas dasar asumsi bahwa: 

a. Keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan Pramuka berbeda-beda 

b. Siswa menampilkan kecerdasan emosional yang berbeda-beda 

c. Ada kecendrungan keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan Pramuka 

mempengaruhi kecerdasan emosional siswa 

   Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ha  :  terdapat pengaruh keaktifan mengikuti kegiatan Pramuka terhadap 

kecerdasan emosional siswa pada mata pelajaran Fikih di MTs 

GUPPI Bandar Sungai, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak. 

 

 



 

 

 
 

   

Ho  :  tidak terdapat pengaruh keaktifan mengikuti kegiatan Pramuka 

terhadap kecerdasan emosional siswa pada mata pelajaran Fikih di 

MTs GUPPI Bandar Sungai, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten 

Siak. 


