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ABSTRAK  

Kegiatan ektrakulikuler dapat membantu siswa dalam membentuk 

karakter dan sebagai tempat binaan siswa dalam mengenbangkan 

potensinya. Oleh karena itu, kegiatan ini banyak manfaat dan pengalaman, 

khususnya bagi siswa itu sendiri. Salah satunya adalah kegiatan 

ekstrakurikuler Palang Merah Remaja. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui bagaimana peran 

ekstrakulikuler Palang Merah Remaja dalam meningkatkan sikap 

kepedulian sosial di SMAN 1 Praya Tengah, (2) Mengetahui bagaimana 

bentuk dan pelaksanaa ekstrakulikuler Palang Merah Remaja dalam 

membentuk sikap peduli sosial di SMAN 1 Praya Tengah. (3) Mengetahui 

apa kendala yang dihadapi dihadai ektrakulikuler Palang Merah Remaja 

dalam membentuk kepeduli sosial di SMAN 1 Praya Tengah. 

Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan jenis  

kualitatif deskriptif.  Hasil penelitian ini adalah Proses kegiatan 

ekstrakurikuler Palang Merah Remaja dalam membentuk kepedulian sosial 

siswa di SMAN 1 Praya Tengah dapat berjalan lancar dan terarah yaitu 

dengan menyusun program bersama oleh pembina yang didalamnya 

terdapat tujuan terencana yang dikembangkan dalam berbagai jenis 

kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja 

dalam meningkatkan kepedulian adalah jenis kegiatan upacara 

pembukaan, berkemah, bakti sosial dan pemberian materi P3K seperti PP 

(Pertolongan Pertama), PK (pertolongan Keluaraga) dan pengenalan obat-

obatan. Kendala atau hambatan kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah 

Remaja dalam membentuk kepedulian sosial keterbatan fasilitas dan masih 

kurang kesadaran untuk lebih aktif dalam mengikuti setiap kegiatan yang 

diadakan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja di SMAN 1 Praya Tengah. 

Kata Kunci: Peran Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja Dalam Membentuk 

Kepedulian Sosial Siswa Di Sma Negeri 1 Praya Tengah 
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ABSTRACT 

 Extracurricular activities can help students shape character and as a 

place for students to develop their potential. Therefore, this activity has many 

benefits and experiences, especially for the students themselves. One of them is 

the extracurricular activities of the Youth Red Cross. 

 The objectives of this study are (1) to find out how the role of the 

extracurricular role of the Youth of the Red Cross in increasing social awareness 

at SMAN 1 Praya Tengah, (2) Knowing the form and implementation of the 

Youth Red Cross extracurricular in shaping social caring attitudes at SMAN 1 

Praya Tengah. (3) Knowing what obstacles are faced in the face of the Red Cross 

Youth extracurricular in shaping social concerns at SMAN 1 Praya Tengah. 

 This study uses a qualitative approach with descriptive qualitative types. 

The results of this study are the process of the Youth Red extracurricular activities 

in shaping the social care of students at SMAN 1 Praya Tengah can run smoothly 

and directed namely by arranging a joint program by the coaches in which there 

are planned goals developed in various types of activities. The implementation of 

the Red Cross Youth extracurricular activities in raising awareness is the type of 

opening ceremony activities, camping, social service and giving first aid materials 

such as PP (First Aid), PK (Exit Aid) and introduction of medicines. Constraints 

or obstacles to the extracurricular activities of the Youth of the Red Cross in 

shaping social awareness of the facilities and still lacking awareness to be more 

active in participating in every activity held by the Youth Red Cross 

extracurricular activities at SMAN 1 Praya Tengah. 

 

Keyword : The Role Of Youth Red Cross Extracurriculars In  Forming The Social 

Care Of Students In Sma Negeri 1 Praya Tengah 

 

PENDAHULUAN 

DalamUndang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (sisdiknas) bahwa: 

“pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk 

mengembangkan potensi pesertadidik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan  yang  maha esa, berakhlak mulia,  sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggungjawab”.   

  

Sehubungan dengan hal tersebut, kegiatan ektrakulikuler dapat membantu 

siswa dalam membentuk karakter dan sebagai tempat binaan siswa dalam 

mengenbangkan potensinya. Oleh karena itu, kegiatan ini banyak manfaat dan 

pengalaman, khususnya bagi siswa itu sendiri. Salah satunya adalah kegiatan 

ekstrakurikuler Palang Merah Remaja. 
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Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 4 dan 5 Mei 2018 yang 

dilakukan di SMA Negeri 1 Praya Tengah, menurut Guru Bimbingan dan 

Konseling ada beberapa gejala yang masih menandai rendahnya kepedulian sosial 

dikalangan siswa yakni sikap acuh tak acuh terhadap sesama teman, membeda-

bedakan teman, rendahnya pasrtisipasi dalam kegiatan bakti sosial yang diadakan 

oleh sekolah, serta masih banyak siswa yang merasa acuh tak acuh ketika ada 

salahsatu siswa yang mempunyai masalah baik itu masalah pribadi ataupun 

masalah keluarga. 

Berdasarkan temuan-temuan awal tersebut, maka dipandang penting upaya 

yang bersifat preventif, yaitu melalui pembinaan dan pengembangan karakter 

kepedulian. Pembinaan dan pengembangan karakter tersebut dapat dilakukan 

melalui kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja. Pada dasarnya 

ekstrakurikuler Palang Merah Remaja merupakan ekstrakurikuler yang 

menanamkan nilai-nilai kepeduli sosial kepada siswa agar mampu menunjukkan 

perannya untuk berkiprah dalam meringankan penderitaan sesama manusia secara 

sukarela tanpa pamrih, sebagai sikap peduli sosial. 

Pembinaan yang dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah 

Remaja diharapkan didalam diri siswa tertanam  nilai-nilai moral dan sikap 

kepedulian yang dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari baik itu 

dalam keluarga, lingkungan masyarakat, bangsa dan Negara. Selain itu juga 

diharapkan siswa mampu memberikan pertolongan kepada orang lain yang 

terkena musibah tanpa membeda-bedakan dari segi apapun dan hal ini juga untuk 

mencegah serta mengatasi penderitaan sesama. Melalui kegiatan ekstrakurikuler 

Palang Merah Remaja, siswa yang menjadi anggota Palang Merah Remaja dapat 

menjadi warga Negara yang baik, memiliki sikap kepedulian serta jiwa sosial 

yang tinggi, siswa akan memiliki rasa saling menyayangi antar sesama, yang pada 

akhirnya akan menimbulkan jalinan persahabatan dan kerjasama  antar teman. 

Sesuai dengan pengembangan kurikulum 2013, pengembangan potensi, 

bakat, minat kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian siswa secara 

optimal dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan 

ekstrakurikuler ini dilakukan oleh siswa diluar jam belajar kegiatan intrakurikuler 

dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan 

pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler juga dikelompokkan berdasarkan kaitan 

kegiatan tersebut dengan kurikulum, yakni ekstrakurikuler wajib dan 

ekstrakurikuler pilihan.Ekstrakurikuler wajib merupakan program ekstrakurikuler 

yang harus diikuti oleh seluruh siswa, terkecuali siswa dengan kondisi tertentu 

yang tidak memungkinkannya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut 

dan ekstrakurikuler pilihan merupakan ekstrakurikuler yang sesuai keinginan dan 

boleh diikuti atau tidak diikuti oleh siswa. 

Sesuai dengan definisi kegiatan ektrakurikuler dalam Suryosubroto (2002: 

271) adalah “Kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka, 

dilaksanakan disekolah atau di luar sekolah agar lebih memperkaya dan 

memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang telah dipelajari dari 

berbagai mata pelajaran dalam kurikulum”. Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja 

melaksanakan kegiatan didalam maupun di luar sekolah tergantung jenis kegiatan. 

Tujuannya untuk lebih memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan 
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kemampuan yang telah dimiliki dan kemampuan yang telah dimiliki dari berbagai 

bidang studi. 

Berkaitan dengan aspek pembentukan karakter siswa yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat guna memiliki kepedulian sosial 

melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja 

merupakan salah satu wadah pembinaan dan pengembangan anggota remaja 

dengan tujuan membangun dan mengembangkan karakter anggota Palang Merah 

Remaja yang berpedoman pada Tribakti PMR dan 7 Prinsip Kepalang Merahan, 

salah satu wujudnya yaitu untuk menumbuhkan sikap sosial, berupa sikap 

kepedulian sosial melalui kegiatan sosial dan kesehatan di lingkungan sekolah, 

keluarga/rumah dan masyarakat. Dengan dimulainya dari interaksi bersama antar 

siswa ketika ekstrakurikuler Palang Merah Remaja,yang dapat memberikan 

rangsangan untuk dapat berperilaku yang bermanfaat dan meningkatkan hubungan 

sosial antar siswa. 

Kepedulian sosial remaja merupakan sikap yang harus terus ditumbuhkan 

guna membentuk tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa yang bermartabat, 

karena remaja merupakan generasi penerus bangsa yang menjadi panutan 

masyarakat luas, di tengah arus perkembangan zaman yang sudah moderen. 

Sesuai dengan pendapat Sedyawati (Faturrohman dkk, 2013: 120) kepedulian 

sosial yaitu kemampuan untuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Sedangkakn 

deskripsi perilaku empati (peduli) Faturrohman dkk (2013: 133) yakni (a) sering 

merasa sedih melihat teman atau orang lain yang mendapatkan musibah dan 

menghindari sikap masa bodoh; (b) terbiasa menjenguk teman atau keluarga yang 

sakit, mengindari sikap sombong, selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi 

teman yang mengalami musibah, dan dapat menempatkan diri pada situasi yang 

dialami orang lain; (c) selalu merasa penderitaan orang lain sebagai penderitaan 

diri sendiri, dan selalu menghindari sikap buruk sangka. 

Upaya Meningkatkan Kepedulian Sosial Pada Anak Upaya yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan kepedulian sosial pada anak menurut Buchari 

Alma, dkk (2010, 210-211) adalah: 1)Lingkungan Keluarga. keluarga merupakan 

lingkungan pertama yang mengajarkan berbagai hal kepada seorang anak dan 

memiliki tanggung jawab yang utama untuk mendidik anak tersebut.Anak-anak 

biasanya akan meniru setiap tingkah laku orang tuanya. Seperti apa yang 

dijelaskan oleh Mulyani Sumantri & Syaodih (2008: 239), anak semenjak usia 

balita suka meniru apa saja yang dia lihat, dari tindak tanduk orang tua, cara 

bergaul orang tua, cara berbicara atau berinteraksi di lingkungan sekitar, cara 

orang tua menghadapi teman, tamu dan sebagainya. Oleh karena itu, orang tua 

harus menjadi contoh tauladan bagi anak-anaknya. 2) Lingkungan Masyarakat. 

Pembelajaran di lingkungan masyarakat Belajar saling peduli menjadi sangat 

penting peranannya dalam memaksimalkan perkembangan sosial manusia. 

Banyak sekali contoh di masyarakat yang dapat diikuti oleh orang tua dalam 

rangka mengasah kepedulian sosial anak. 3) Lingkungan Sekolah. Pembelajaran 

di sekolah Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan memiliki potensi untuk 

memberikan pendidikan nilai kepedulian sosial melalui guru dan seluruh 

penyangga kepentingan sekolah. Kegiatan dengan melibatkan pihak luar sekolah 
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ini sesuai dengan yang dikatakan Maman Rachman (1997: 176-183) bahwa 

sekolah perlu mengadakan hubungan baik dan kerja sama dengan komunitas 

lingkungan sekitar. Masyarakat diharapkan dapat membantu dan bekerja sama 

dengan sekolah agar program sekolah dapat berjalan dengan lancar dan oleh sebab 

itu hubungan yang saling menguntungkan antara sekolah dan masyarakat perlu 

dibina secara harmonis. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif dengan metode deskriptif. Secara umum dalam penelitian kualitatif lebih 

mengutamakan hubungan secara langsung antara penelitian dengan fokus utama 

yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui peran ekstrakurikuler 

dalam  membentuk kepedulian sosial yang akan dideskripsikan dalam bentuk 

kumpulan kalimat untuk mengungkapkan fakta apa adanya dalam kegiatan 

ektrakulikuler PMR di SMA Negeri 1 Praya Tengah. Penelitian ini memberikan 

gambaran menyeluruh tentang kegiatan ekstrakurikuler PMR tanpa adanya 

penambahan perilaku dan intervensi dari peneliti. 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Praya Tengah yang 

beralamat di Jalan Praya-Kopang desa Pengadang kecamatan Praya Tengah 

kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli-

Agustus 2018 dimana pada bulan-bulan tersebut merupakan bulan-bulan efektif 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler PMR. 

Sumber Data Penelitian  

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, 

dokumen, dan lain-lain. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data penelitian 

adalah Pelatih PMR, dan pembina PMR SMA Negeri 1 Praya Tengah. 

Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan yang data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

wawancara, observasi, dan dokumentasi.  

Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang 

terdiri dari empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data (data reduction), 

penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (conclusion/verification). 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun, analisis 
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data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan 

data  

Keabsahan Data  

Peneliti melakukan triangulasi teknik dengan membandingkan data hasil 

wawancara, observasi dan dokumentasi, serta triangulasi sumber dengan 

melakukan wawancara pembina PMR, dan pelatih PMR SMA Negeri 1 Praya 

Tengah.. Jika hasil kroscek ketiganya saling terkait maka data dapat dipercaya 

kebenarannya  

 

HASIL PENELITIAN  

Hasil Penelitian  

1. Proses Pelaksanaan Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja Dalam 

Membentuk Kepedulian Sosial 

Peneliti melaksanakan observasi pada hari jumat tanggal 20, 27 Juli 

dan 14 Agustus pada pukul 14.30 – 17.00 Wita di lapangan sekolah 

SMAN 1 Praya Tengah. Pada tahapan ini peneliti mengamati persiapan 

anggota PMR dilihat dari seragam dengan atributnya sampai dengan 

peralatan apa saja yang dibawa saat kegiatan rutin berlangsung. Seragam 

PMR dibagi menjadi  2 yakni seragam lapangan dan dinas. Adapun 

seragam dan atribut yang digunakan siswa dalam petikan lapangan 

sebagai berikut: siswa mengunakan baju seragam putih abu dengan atribut 

lengkap yaitu:  badge (logo PMI), slayer/sal warna kuning dan topi.  

Sedangkan untuk perlengkapan yang dibawa oleh anggota PMR saat 

melaksanakan kegiatan rutin  dalam petikan catatan lapangan adalah 

peralatan medis dasar, tandu, terpal dan tongkat. Perlengkapan yang 

dibawa sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pembina dan jenis 

kegiatan yang diprogramkan. Semua perlengkapan tersebut dibawa oleh 

anggota PMR dari ruang UKS sampai lapangan.. Terlihat pada anggota 

PMR yang saling bekerjasama dan tolong menolong membawa semua alat 

yang dibutuhkan.    

2. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja Dalam 

Membentuk Kepedulian Sosial 

Pada tahapan ini minggu pertama peneliti melaksanakan observasi 

pada hari jumat tanggal 20 juli 2018, pukul 15.00 – 17.30 Wita di ruangan 

kelas dan lapangan SMAN 1 Praya Tengah dengan pembahasan diskusi 

promosi ke murid baru dan latihan siap siaga bencana. Anggota PMR 

melalui tahapan proses kegiatan PMR dengan menyiapkan perlengkapan 

untuk materi siap siaga bencana. Kegiatan ini diawali pembukaan dengan 

menyiapkan barisan masing-masing, menyanyikan lagu Indonesia Raya 

dan Mars PMI.  Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti berupa: 
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diklat, latihan rutin, peringatan hari ulang tahun palang merah dan 

pemilihan pengurus baru. 

 Pada minggu kedua peneliti melaksanakan kegiatan observasi 

yakni hari jumat 27 Juli 2018, pukul 15.00 – 17.40 Wita di Lapangan dan 

pekarangan sekolah SMAN 1 Praya Tengah dengan agenda diskusi dan 

persiapan diksar (pendidikan dasar) anggota baru. Kegiatan diksar yang 

akan dilaksankan pada awal dibuka pendaftaran pada tanggal 28 Juli – 5 

Agustus 2018. Ada banyak halangan yang terjadi sehingga mengalami 

banyak berubahan agenda dikarena bencana alam terjadi dilombok. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1, 2, 3 dan subyek 

1 hal yang sama di ungkapkan dapat diketahui bahwa bentuk dan 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja dalam 

membentuk kepedulian sosial  adalah pemberian materi P3K, siap siaga 

bencana, gotong royong atau bakti sosial dan seminar kesehatan remaja. 

3. Kendala Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja Dalam Membentuk 

Kepedulian Sosial 

 Kendala ekstrakulikuler PMR jika dilihat dari pengamatan dan 

absensi PMR selama sebulan lebih kebanyakan yang aktif adalah 

pengurus. Sedangkan anggota kurang aktif dalam kegiatan atau bahkan 

tidak ikut serta dalam kegiatan. Kendala yang lain dalam pelaksanaan 

kegiatan ekstrakulikuler PMR adanya keterbatasan penyediaan sarana dan 

prasana. Hal iini sesuai dengan hasil observasi dalalm hal sarana dan 

prasarana yang belum memadai sehingga sering dikeluahkan oleh anggota 

dan pembina. Kendali seperti ini yang membuat kegiatan ekstrakurikuler 

PMR kurang maksimal. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan sunyek 7, 8, 9, 10 dan 

informan 2 dijelaskan bahwa kendala kegiatan ekstrakurikuler Palang 

Merah Remaja dalam membnetuk kepedulian sosial adalah siswa yang 

kurang disiplin, sarana dan prasarana masih kurang. 

PEMBAHASAN 

Kegiatan ekstrakurikuler memiliki peran yang sangat vital dalam 

membantu mengembangkan potensi peserta didik khususnya pada potensi sikap 

siswa yang diwujudkan melalui kegiatan secara khususnya yang diselenggarakan 

oleh lembaga pendidikan (sekolah). SMAN 1 Praya Tengah merupakan sekolah 

yang menyelenggarakan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler, salah satu 

yaitu Palang Merah Remaja. Kegiatan Palang Merah Remaja memiliki tujuan 

dalam pembentukan karakter khususnya dalam membentuk kepedulian sosial.  

 Dalam hal ini peran ekstrakurikuler Palang Merah Remaja dalam 

membentuk kepedulian sosial dapat dilaksankan melalui tahapan proses, 

pelaksanaan dan kendala kegiatan ektrakurikuler Palang Merah Remaja di SMAN 

1 Praya Tengah 
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1. Proses Kegiatan Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja Dalam 

Membentuk Kepedulian Sosial  

Prosess kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja merupakan 

serangkaian tahapan persiapan kegiatan Palang Merah Remaja. Hal ini proses 

yang dimaksud adalah serangkaian tahapan awal kegiatan Palang Merah 

Remaja yang dilakukan oleh anggota kegiatan Palalng Merah Remaja dalam 

membentuk kepedulian sosial.  Sub indikator yang digunakan uuntuk 

memahami proses kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja dalam 

membentuk kepedulian sosial adalah tahapan persiapan dan fasilitas yang 

mendukung kegiatan adalah sebagai berikut: 

a. Persiapan kegiatan Palang Merah Remaja 

1) Pembina Palang Merah Remaja 

Berdasarkakn hasil analisis data tentang persiapan yang 

dilaksankan oleh pembina dalam kegiatan ekstrakurikuler Palang 

Merah Remaja adalah pembina menyiapkan program kegiatan yang 

disusun bersama dengan tujuan yang terdapat penanaman karakter. 

Hasil analisis juga diperoleh dari informan SMAN 1 Praya Tengah 

bahwa program yang disusun memiliki tujuan dengan bebebrapa jenis 

kegiatan yang dapat meningkatkan sikap khususnya kepedulian sosial. 

Melalui program kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja, 

pembina memiliki panduan yang dapat dijadikan sebagai pedoman 

agar pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja 

dalam menumbuh kembangkan pribadi yang baik dan berkmasyarakat 

tercapai. Hal ini sesuai dengan pendapat Tia Ariyanti (2015: 23) 

tujuan Palang Merah Remaja adalah sebagai penguatan kualita remaja 

dan pembentukan karakter. Anggota Palang Merah Remaja 

merupakan teladan dalam berperilaku sehat. Bagi peserta didik proses 

ini dibantu seorang pembina sehingga pelaksanaan dan 

pengalamannya dilakukan penuh kesadaran, kemandirian kepedulian, 

tanggungjawab serta penuh keterikatan moral, baik sebagai pribadi 

maupun anggota masyarakat.  

2) Anggota Palang Merah Remaja 

Persiapan yang dilakukan anggota Palang Merah Remaja SMAN 1 

Praya Tengah dalam meningkatkan kepedulian sosial adalah  

menyiapkan seragam atribut. Menurut hasil analisis, atribut yang 

digunakan adalah bagde. Atribut yang digunakan adalah selayer dan 

tanda palang merah. Anggota Palang Merah Remaja di SMAN 1 

Praya Tengah memiliki 2 macam seragam yakni seragam lapangan 

dan seragam dinas harian.  

b. Fasilitas  

  Fasilitas sarana dan prasana yang disediakan oleh SMAN 1 Praya 

Tengah dalam membentuk kepedulian sosial siswa melalui kegiatan 

eksttrakurikuler palang merah remaja dengan sarana dan prasarana yakni 

lapangan, ruang kelas, UKS, peralatan palang merah remaja dan atribut 

pakaian. Hasil analisis yang diperoleh khusus kegiatan kepedulian sosial 
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dengan jenis kegiatan latihan dan berkemah, sekolah menyediakan sarana 

perlengkapan seperti tenda, perlengkapan medis dasar, obat-obatan, 

tongkat, tandu dan tali.  

 

2. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja dalam 

Membentuk Kepedulian Sosial  

 Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja dalam 

membentuk kepedulian sosial sesuai dengan misi sekolah yakni 

Menggalakkan seluruh warga sekolah dalam menciptakan budaya hidup sehat 

dan Menggalakkan seluruh warga sekolah dalam menciptakan budaya Pola 

Makan sehat. Sedangkan tujuan terencana oleh sekoah yakni Terwujudnya 

peningkatkan kualitas lulusan yang memiliki sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang seimbang, serta meningkatkan jumlah lulusan yang 

melanjutkan ke perguruan tinggi. 

 Misi dan tujuan yang terrencana dari sekolah bahwa kegiatan Palang 

Merah Remaja menjadikan siswa sebagai anak yang berprestasi dan 

bertoleransi dalam bersikap kepada diri sendiri dan masyarakat yang 

membutuhkan. Hal ini sejalan dengan azzet (2011:96) peduli social adalah 

sebuah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk bisa memberikan 

bantuan kepada orang lain atau masyarakat yang membutuhkan. Kepedulian 

social sangat penting untuk dikembangkan karena manusia tidak bisa hidup 

sendiri tanpa bantuan orang lain dalam hidupnya. 

 Berbagai macam jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam 

meningkatkan kepedulian sosial dengan program yang telah direncanakan oleh 

pembina Palang Merah Remaja yakni: 

a. Upacara Pembukaan 

  Upacara pembukaan merupakan kegiatan awal pelaksanan 

kegiatan Palang Merah Remaja. Menurut subyek, sebelum melaksanakan 

kegiatan inti , seluruh anggota melaksankan upacar pembukaan. 

Pembacaan tribakti dan sapta prinsip palang merah dapat  menigkatkan 

dan menyadarkan siswa untuk selalu menjadi warga Negara yang baik dan 

sikap sebagai diri sendiri maupun orang lain. 

b. Berkemah  

  Hasil analisis dokumentasi yang diperoleh dari pembina yang 

terencana. Tujuan kegiatan jenis berkemah adalah meningkatkan rasa 

persaudaraan, kebesamaan, tanggung jawab serta kemandirian sehingga 

dapat meningkatkan rasa empati terhadap sesama. Kegiatan berkemah 

merupakan jenis kegiatan yang dilakukan di alam luas maupun disekolah 

dengan menggunakan tenda sebagai rumah. Kegiatan berkemah biasanya 

dilakukan bermalam selama 1 hari sehingga untuk memenuhi kebutuhan 

hidup harus memiliki keterampilan khusus dalam hal memasak dan 

kekompakan dari kelompok untuk saling membantu dan berbagi kepada 

teman. Hal ini sesuai dengan penuturan informan penelitian dalam 
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kegiatan berkemah yakni kegiatan berkemah dapat mengajarkan untuk 

saling membantu, member, berbagi dan bertanggung jawab atas setiap 

aturan yang telah disepakati bersama. Dampak dari kegiatan berkemah 

adalah siswa dapat saling membantu, memberi, berbagi dan peduli 

terhadap sesama sehingga tujuan dari program kegiatan jenis ini dapat 

berjalan lancar. 

c. Bakti Sosial 

 Kegiatan bakti sosial merupakan salah satu kegiatan wujud dari rasa 

kemanusiaan antara sesama yang bertujuan untuk menciptakan rasa cinta 

kasih, tolong-menolong dan kepedulian terhadap sesame yang 

membutuhkan uluran tangan. Saling berbagi dapat meringankan beban 

untuk sesama. Hal ini sesuai dengan pemaparan pelatih yakni meringankan 

beban orang lain yang terkena musibah dengan cara berupa pengumpulan 

dana, tenaga dan barang-barang yang dibutuhkan. Khususnya keterlibatan 

anggota Palang Merah Remaja dalam membantu pengumpaulan 

sumbangan. Hal ini diperkuat dengan hasil analisis dari pembina Palang 

Merah Remaja yakni keterlibatn libatan dalam pengumpulan dana untuk 

para korban gempa bumi di daerah kabupaten Lombok Utara.  

d. P3K 

 P3K merupakan kepanjangan dari pertolong pada kecelakan. Jenis 

kegiatan ini sangat penting dalam kegiatan Palang Merah Remaja karena 

pada dasarnya kegiatan ini lebih dirasakan di alam luar. Kegiatan di alam 

luar maka dibutuh keterampilan dalam mengatasi masalah khususnya 

dalam kesehatan anggota. Ekstrakurikuler ini mengajarkan bagaimana 

penanggulangan dan merawat orang sakit dengan mengunakan alat medis 

dasar dan mengenalkan obat-obatan alami maupun kimia. Selain itu, 

diajarkan evakuasi korban peralatan seadanya maupun dengan tandu. 

 Hal ini sejalan dengan penuturan pelatih ekstrakurikuler Palang Merah 

Remaja yakni sikap yang ditunjukan oleh anggota lainnya saat melihat 

teman yang sedang sakitadalah memberikan pengobatan dan membantu 

membantu yeng sakit ke UKS merupakan contoh bahwa pemberian 

pengetahuan P3K dapat mengembangkan kepedulian sosial. 

PENUTUP 

 

Kesimpulan  

1. Proses kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja dalam 

membentuk kepedulian sosial siswa di SMAN 1 Praya Tengah dapat 

berjalan lancar dan terarah yaitu dengan menyusun program bersama 

oleh pembina yang didalamnya terdapat tujuan terencana yang 

dikembangkan dalam berbagai jenis kegiatan. 

2. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja dalam 

membentuk kepedulian adalah jenis kegiatan upacara pembukaan, 

berkemah, bakti sosial dan pemberian materi P3K seperti PP 
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(Pertolongan Pertama), PK (pertolongan Keluaraga) dan pengenalan 

obat-obatan. 

3. Kendala atau hambatan kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja 

dalam membentuk kepedulian sosial keterbatan fasilitas dan masih 

kurang kesadaran untuk lebih aktif dalam mengikuti setiap kegiatan 

yang diadakan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja di SMAN 1 

Praya Tengah. 

 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMAN 1 Praya Tengah 

terhadap peran ekstrakurikuler Palang Merah Remaja dalam meningkatkan 

Kepedulian sosial siswa, Penyusun menyarankan: 

1. Bagi  sekolah, sebaiknya menambah sarana dan prasan yang 

dibutuhkan untuk kegiatan ekdstrakurikuler Palang Merah Remaja 

sehingga kegiatan dapat berjalan lebih lancar. 

2. Bagi pembina, dalam penyampaian materi dalam latihan rutin 

mengunakan metode-metode yang bermacam-macam agar lebih 

menarik dan menyenangkan. 

3. Bagi anggota, diharapkan agar lebih disiplin dalam mengikuti setiap 

kegiatan terutama  

4. anggota bagi anggota putra jangan terlalu sering telat datang. 
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