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ABSTRAK

PENGARUH KETERLIBATAN SISWA DALAM KEGIATAN PALANG
MERAH REMAJA TERHADAP PEMBENTUKAN KETERAMPILAN

SOSIAL SISWA DI MAN 1 BANDAR LAMPUNG
TAHUN PELAJARAN

2015/2016

Oleh

Elly Sukmawati

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh
keterlibatan siswa dalam kegiatan Palang Merah Remaja terhadap pembentukan
keterampilan sosial di MAN 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa yang mengikuti kegiatan
kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja kelas X dan XI MAN 1 Bandar
Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan jumlah 30 orang responden.
Analisis data menggunakan Chi Kuadrat.

Hasil penelitian berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah
dilakukan menunjukkan bahwa: hubungan yang positif, signifikan, dan kategori
keeratan sedang antara pengaruh keterlibatan siswa dalam kegiatan Palang Merah
Remaja terhadap peembentukan keterampilan sosial siswa.

Kata kunci : Palang Merah Remaja, Keterampilan Sosial, Siswa
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I. PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Kesuksesan di dalam dunia pendidikan sekarang ini merupakan hal yang

sangat mendasar, dimana pendidikan menjadi salah satu faktor terpenting di

dalam kemajuan suatu bangsa. Pendidikan di Indonesia bertujuan membentuk

manusia yang berkualitas bukan hanya dari potensi akademik melainkan juga dari

segi keterampilan individu, dan hal ini harus dikembangkan di setiap satuan

pendidikan. Karena melalui pendidikan, manusia akan mengalami

perkembangan, perubahan, dan peningkatan dalam segi pengetahuannya,

kepribadiannya, keterampilan yang dimiliki terutama dalam membentuk

keterampila sosial (social skills). Kegiatan untuk mengembangkan potensi

tersebut harus dilakukan secara berencana, terarah, dan sistematis agar dapat

mencapai suatu tujuan dan menghasilkan perubahan-perubahan positif dalam

diri peserta didik.

Pendidikan formal yaitu pendidikan yang berlangsung secara teratur

,bertingkat dan mengikuti syarat-syarat tertentu secara ketat. Sekolah

merupakan lembaga pendidikan formal yang tidak hanya mendidik dan

membina peserta didik dalam bidang akademik saja, tetapi juga turut
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mengembangkan kemandirian, keterampilan, dan kreatifitas, peserta didik

dalam bidang non akademik

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal mempunyai tugas dalam

memenuhi kebutuhan tersebut. Saat ini tidak hanya dibutuhkan peserta didik

yang mempunyai kecerdasan intelektual saja. Idealnya seorang peserta didik

harus mampu menyeimbangkan kecerdasan intelektual terhadap kehidupan

sosialnya. Di dalam kehidupan sosial tidak terlepas dari interaksi sosial,jika

kita bertingkah laku dan dapat diterima secara sosial dan terlepas dari interaksi

sosial negatif dengan orang dengan kata lain keterampilan sosial kita sudah

terbentuk. Keterampilan sosial harus dimiliki oleh setiap peserta didik sebab

keterampilan sosial sebagai bekal peserta didik dalam hal kemampuan mereka untuk

bermasyarakat, bergaul dengan orang lain dan berkomunikasi secara baik dengan

orang lain. Dengan demikian maka, individu yang memiliki keterampilan sosial

berarti dia memiliki kepribadian yang bertanggung jawab, memiliki rasa kepedulian

yang tinggi, berkomunikasi yang baik dan rasa kerja sama. Hal tersebut sesuai

dinyatakan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan serta
membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan
potensi diri siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif
dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.’’

Berdasarkan pernyataan tersebut sudah seharusnya pihak sekolah memperhatikan

berbagai potensi yang ada pada diri peserta didik agar dapat dikembangkan sehingga

dapat meciptakan generasi penerus bangsa yang beratanggung jawab dan sadar akan

aturan bagaimana mereka harus bertindak dan berperilaku yang tidak hanya
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memiliki kualitas di bidang akademik, melainkan memiliki keterampilan terutama

keterampilan sosial (social skills) , kelak akan dimanfaatkan dalam kehidupannya

sebagai nilai tambah yang berkualitas tinggi.

Tujuan dan fungsi pendidikan nasional tidak begitu mudah akan tercapai.

Pembentukan keterampilan sosial peserta didik ternyata tidak cukup melalui

pembelajaran formal dikelas saja, akan tetapi perlu dikembangkan dalam kegiatan di

luar kelas, seperti kegiatan ekstrakulikuler. Hal ini sesuai seperti apa yang dijelaskan

oleh Suryo Subroto (2009 :287) “kegiatan ekstrakurikuler merupakan seperangkat

pengalaman belajar  memiliki manfaat bagi pembentukan keterampilan siswa’’.

Adanya kesinambungan dari program intrakurikuler ke dalam program

ekstrakurikuler akan memberikan peluang bagi siswa untuk terus melakukan

ekplorasi berbagai hal dalam proses pencarian identitas diri siswa, pengembangan

bakat, potensi,minat, dan terutama dalam membentuk keterampilan sosial peserta

didik.

Seperti yang tersebut terdapat tujuan khusus pelaksanaan ekstrakurikuler di sekolah

sebagai berikut:

1. Menyediakan lingkungan yang memungkinkan siswa didik untuk

mengembangkan potensi, bakat dan kemampuannya secara

optimal, sehingga mereka mampu mewujudkan dirinya dan

berfungsi sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pribadinya maupun

kebutuhan masyarakat.

2. Memandu (artinya mengidentifikasi dan membina) dan memupuk

(artinya mengembangkan dan meningkatkan) potensi-potensi siswa

secara utuh.
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3. Pengembangan aspek afektif (nilai moral dan sosial) dan

psikomotor (ketrampilan) untuk menyeimbangkan aspek kognitif

siswa.

4. Membantu siswa dalam pengembangan minatnya, juga membantu

siswa agar mempunyai semangat baru untuk lebih giat belajar serta

menanamkan rasa tanggung jawabnya sebagai seorang manusia

yang mandiri (karena dilakukan diluar jam pelajaran). kegiatan

ko/ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang terkoordinasi terarah

dan terpadu dengan kegiatan lain di sekolah, guna menunjang

pencapaian tujuan kurikulum.

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan tambahan yang dilaksanakan di

luar jam pelajaran sekolah, yang dapat menunjang terhadap tujuan pendidikan.

Kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadi wahana dalam perkembangan bakat atau

potensi yang dimiliki oleh siswa, dan dapat memberikan kesempatan kepada

setiap siswa untuk mengembangkan bakat atau potensi yang dimilikinya, serta

memberikan nilai plus pada siswa. Nilai plus tersebut tidak hanya angka nilai

mata pelajaran tertentu saja yang ada korelasinya dengan ekstrakurikuler

tersebut, tetapi lebih jauh bermanfaat dari sekedar angka nilai dalam buku

laporan pendidikan yaitu dapat membiasakan siswa terampil berorganisasi,

menambah wawasan, memecahkan masalah, juga yang tidak kalah penting dalam

setiap kegiatan ekstrakurikuler yaitu dapat membentuk nilai karakter setiap siswa

sesuai dalam ekstrakurikuler yang mereka tekuni.
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Setiap sekolah memiliki berbagai kegiatan ekstrakulikuler yang dijalankan

seperti pramuka, paskibra ,Palang Merah Remaja (PMR), karya ilmiah,

remaja pencinta alam,olahraga dan pengembangan mata pelajaran tertentu.

Salah satu ekstrakurikuler yang berhubungan dengan dimensi sosial atau

dibidang kemanusiaan adalah ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR).

Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR)  adalah sebuah kegiatan yang

selalu menanamkan sikap tanggung jawab, kepedulian sosial yang tinggi, dan

memiliki rasa kerja sama yang tinggi. Seperti dalam tujuan pelaksanaan

kegiatan Palang Merah Remaja yaitu mendidik dan melatih generasi muda

dalam kegiatan positif untuk penguatan kualitas remaja serta pembentukan

karakter dan keterampilan individu yang salah satunya keterampilan sosial,

melalui berbagai kegiatan seperti penanganan medis,penyuluhan kesehatan

bagaimana berperilaku hidup sehat, siaga bencana,memasang tandu

diharapkan dapat memupuk rasa kerja sama yang tinggi, sikap solidaritas, rasa

tanggung jawab, ketulusan, kedisiplinan, komunikasi yang baik sehingga dari

beberapa indikator tersebut diharapkan dapat membentu keterampilan sosial di

dalam diri individu karena sudah dididik melalui proses dengan berbagai

kegiatan Palang Merah Remaja.

Seperti ekstrakurikuler  PMR yang terdapat di MAN 1 Bandar Lampung

dengan anggota kurang lebih 30 orang. Ekstrakurikuler PMR berjalan cukup

aktif dalam setiap kegiatanya baik di dalam maupun di luar sekolah. Bentuk

kegitan meliputi pelatihan kepalang merahan,donor darah, orientasi

pembinaan PMR, pelatihan gabungan Palang Merah Remaja, Jumpa Bakti
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Gembira (Jumbara) antar sekolah serta keikutsertaan dalam ajang perlombaan

kepalangmerahaan.

Berdasarkan hasil dokumentasi yang dimiliki oleh Ekstrakurikuler di MAN 1

Bandar Lampung, didapat data jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler

sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler di MAN 1
Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.

NO Jenis

Ekstrakulikuler

Jumlah siswa yang mengikuti

ekstrakurikuler di MAN 1 Bandar

Lampung

1. PASKIBRA 43

2. Cyber 22

3 Palang Merah

Remaja (PMR)

30

4. Englis club 37

5. ROMANSA 45

6. Pramuka 45

7. Basket 27

8. Futsal 57

9. Taekwondo 33
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10. Karya Ilmiah
Remaja

25

11. Marching Band 55

12. Sains Club 20

JUMLAH 439

Sumber Data : Dokumentasi  Pembina Ekstrakurikuler MAN 1 Bandar
Lampung

Berdasarkan Tabel 1.1 Terlihat bahwa keberagaman keterlibatan siswa dalam

mengikuti ekstrakurikuler di MAN 1 Bandar Lampung. Ekstrakurikuler

Palang Merah Remaja (PMR) memiliki keberagaman keterlibatan. Bahkan

dari tahun ke tahun peminat ekstrakurikuler Palang Merah Remaja semakin

menurun. Berdasarkan data pada tabel tersebut menunjukan bahwa

keterlibatan siswa dalam ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR)

berjumlah 30 siswa yang merupakan salah satu indikasi keterampilan sosial

berkembang atau tidak Kemudian dari hasil wawancara penelitian beberapa

gejala yang diduga menunjukkan bahwa keterampilan sosial siswa yang

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR) belum

terbentuk secara maksimal.

Beberapa gejala yang nampak yaitu salah satunya kemampuan siswa untuk

bekerja sama masih belum terbentuk secara maksimal,terlihat siswa masih

memilih milih dengan siapa siswa bekerja sama seperti dalam membentuk

sebuah tim contohnya dalam membuat skema simulasi bencana mereka masih

memilah milih dengan siapa mereka bekerjasama. Hal tersebut juga

menunjukkan bahwa kepercayaan diri nya untuk berbaur dengan orang lain
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belum terbentuk. Selain itu kemampuan siswa dalam berkomunikasi masih

belum terbentuk dan berkembang, terlihat ketika mengadakan rapat anggota,

pembicara atau salah seorang siswa sedang berpendapat kemudian siswa lain

menyela pembicaraannya sehingga siswa jadi tidak terbiasa menghormati

siswa lain dan tidak menjadi pendengar yang baik. Kemudian gejala yang

lainnya adalah kemampuan atau sikap tanggung jawab dan kedisiplinan yang

merupakan indikator keterampilan sosial belum terbentuk terlihat ketika

upacara hari senin sedang dilaksanakan terlihat ada salah seorang siswa yang

pingsan dan anggota Palang Merah Remaja tidak sesegera mungkin

membawa siswa tersebut ke uks atau menyuruh siswa yang lain untuk

membawa siswa tersebut. Kemudian gejala lainnya yang nampak adalah

kemampuan berempati dengan siswa yang sedang sakit dikelas terlihat

kurang, siswa lebih sibuk dengan urusan masing-masing karena tidak ada

perintah dari pembina Palang Merah Remaja. Sehingga rasa kepedulian sosial

terhadap sesama tidak terlihat, yang terlihat hanya ketika sedang latihan di

lapangan.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi belum terbentuk dan berkembangnya

keterampilan sosial (social skills) siswa. Namun, ada beberapa faktor yang diduga

mempengaruhi pembentukan keterampilan sosial siswa diantaranya yaitu

keterlibatan siswa dalam Palang Merah Remaja , pola asuh dan dorongan dari kedua

orang tua dan motivasi diri sendiri dalam mengikuti ekstrakurikuler Palang Merah

Remaja (PMR), teman sebaya serta lingkungan masyarakat ikut mempengaruhi

terbentuknya keterampilan sosial siswa.



9

Orang tua tidak hanya berperan dalam mengajarkan keterampilan sosial secara

langsung pada anak, tetapi juga berperan dalam pembentukan hubungan dengan

lingkungan terutama dengan teman sebaya. Pola asuh oleh orang tua misalnya

diduga berpengaruh pada keterampilan sosial siswa. Peserta didik menjadi

sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan karena orang tua kurang memberi

kesempatan bagi anaknya untuk bergaul dan berkomunikasi dengan teman

sebaya dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Kemudian motivasi atau

dorongan dari orang tua sangat dibutuhkan dalam proses pembentukan

keterampilan sosial peserta didik. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh

Ramdani (2009:6) ‘’keterampilan sosial bukanlah kemampuan yang dibawa individu

sejak lahir tetapi diperoleh melalui proses belajar, baik belajar dari orang tua sebagai

figur yang paling dekat dengan anak maupun belajar dari teman sebaya dan

lingkungan masyarakat’’.

Untuk itu, sudah seharusnya pihak keluarga khususnya orang tua turut

memperhatikan, membantu dan membimbing anaknya dalam proses pembentukan

keterampilan sosial yang dimilikinya karena hal tersebut akan sangat berguna bagi

kehidupan yang akan datang.

Ketrampilan sosial yang dimaksud merupakan suatu keterampilan yang diperoleh

individu melalui proses belajar mengenai kemampuan kita untuk bermasyarakat,

berkomunikasi secara baik dengan orang lain agar terjalinnya hubungan sosial yang

baik.

Untuk itu keterampilan sosial sangatlah penting bagi peserta didik. Perkembangan

zaman menuntut peserta didik sebagai generasi penerus bangsa untuk dapat hidup

secara mandiri  dan tak hanya memiliki nilai akademik yang tinggi, tetapi juga
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memperhatikan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Apakah peserta didik

mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, bagaimana peserta didik menghormati

dan menghargai orang lain,

Disinilah peran sekolah yang salah satunya melalui wadah ekstrakulikuler serta

keterlibatan peserta didik dalam ekstrakulikuler Palang Merah Remaja (PMR)  dalam

membentuk keterampilan sosial dan diharapkan agar dapat mempersiapkan peserta

didik agar memiliki kemandirian serta keterampilan yang baik sebagai pertimbangan

untuk  mampu bersaing di dunia kerja serta mampu menghadapi segala tantangan dan

permasalahan dalam kehidupannya.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas, maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Keterlibatan Siswa Dalam

Palang Merah Remaja Terhadap Pembentukan Keterampilan Sosial

Siswa di MAN 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan dalam bekerja sama siswa masih belum terbentuk secara

maksimal sehingga dapat dikatakan belum terbentuk keterampilan sosial

(social skills)

2. Kemampuan dalam berkomunikasi siswa belum terbentuk dan

berkembang/belum terbiasa menghargai orang lain sehingga belum

terbentuk keterampilan sosial.
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3. Rasa tanggung jawab serta kedisiplinan siswa yang merupakan salah satu

indikator keterampilan sosial belum terbentuk dan berkembang

4. Kemampuan berempati atau rasa kepedulian siswa Palang Merah Remaja

belum terbentuk dan berkembang .

C. Pembatasan Masalah

Agar dalam penelitian ini tidak terlalu jauh menyimpang dari pokok

permasalahan, maka penulis membatasi masalah ini pada keterlibatan siswa

dalam Palang Merah Remaja terhadap pembentukan keterampilan sosial

siswa MAN 1 Bandar lampung tahun pelajaran 2015/2016.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah

maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah

ada pengaruh dari keterlibatan siswa dalam kegiatan Palang Merah Remaja

terhadap pembentukan keterampilan sosial siswa MAN 1 Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2015/2016?”.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keterlibatan siswa

dalam Palang Merah Remaja terhadap pembentukan keterampilan sosial siswa

MAN 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
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F. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk memperkaya dan

mengembangkan konsep ilmu pendidikan kewarganegaraan berkenaan

dengan upaya pembentukan keterampilan sosial siswa.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bermanfaat secara praktis untuk:

1. Sebagai bekal peserta didik dalam hal kemampuan mereka untuk

bermasyarakat, berkomunikasi, bekerja sama, bergaul, memiliki

tanggung jawab yang baik agar dapat diterima di kehidupan sosial .

2. Dapat mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemandirian serta

keterampilan yang baik sebagai pertimbangan untuk  mampu bersaing di

dunia kerja serta mampu menghadapi segala tantangan dan permasalahan

dalam kehidupannya.

3. Agar sekolah dapat menciptakan dan memelihara hubungan atau

interaksi dengan lingkungan sosial di sekolah secara efektif dengan

mempertimbangkan norma dan kepentingan sosial serta tujuan

pribadi.
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G. Ruang Lingkup Penelitian

1). Ruang Lingkup Ilmu Penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan

khususnya pendidikan kewarganegaraan yang mengkaji tentang

keterlibatan siswa dalam Palang Merah Remaja terhadap pembentukan

keterampilan sosial siswa.

2). Objek Penelitian

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah pengaruh keterlibatan

siswa dalam Palang Merah Remaja terhadap keterampilan sosial siswa.

3). Subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X dan XI

berjumlah 30 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler Palang Merah

Remaja di MAN 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.

4). Tempat Penelitian

Ruang lingkup tempat dalam penelitian adalah MAN 1 Bandar Lampug.

5). Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan surat izin penelitian pendahuluan

yang telah dikeluarkan pada tanggal 4 November 2015 No. Surat

7398/UN26/3/PL/2015 oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lampung sampai dengan selesainya penelitian pada tanggal 7
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Maret 2016 No. Ma. 08.1/TL.00/140/2016 Oleh Kepala Sekolah MAN 1

Bandar Lampung.



  

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Pengertian Siswa 

Siswa merupakan objek utama pelaksanaan pendidikan. Siswa dapat 

disimpulkan sebagai seseorang individu atau kelompok yang mempunyai sifat 

dan keinginan pribadi sebagai seorang yang ingin mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan tertentu. 

Menurut Aminuddin Rasyad (2000 : 105) ”siswa adalah seseorang atau 

sekelompok orang yang bertindak sebagai pelaku pencari, penerima dan 

penyimpan isi pelajaran yang dibutuhkannya untuk mencapai tujuan”. 

Sedangkan menurut Djalii (2008:92) ” siswa adalah komponen masukan dalam 

sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, 

sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional”. Sekolah sebagai salah satu tempat penyelenggaraan proses 

pendidikan sangat diharapkan agar dapat membentuk kualitas siswa yang 

dididiknya sehingga menghasilkan insan yang berkualitas. 
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Sebagai suatu komponen pendidikan, menurut Sunarto (2006:86) siswa juga 

dapat ditinjau melalui berbagai pendekatan, antara lain: 

1. Pendekatan sosial, siswa adalah anggota masyarakat yang desang   

disiapkan untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. 

2. Pendekatan psikologis, siswa adalah suatu organisme yang sedang  

tumbuh dan berkembang. Siswa memiliki berbagai potensi manusiawi, 

seperti: bakat, minat, kebutuhan, sosial-emosional-personal, dan 

kemampuan jasmaniah. 

3. Pendekatan edukatif, pendidikan menempatkan siswa sebagai unsur 

penting yang memiliki hak dan kewajiban dalam rangka sistem 

pendidikan menyeluruh dan terpadu. 

Berdasarkan uraian pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa siswa adalah 

salah satu komponen pendidikan yang juga merupakan salah satu anggota 

masyarakat yang sedang menjalani proses pendidikan guna mengembangkan 

potensi diri untuk dikembangkan dalam kehidupan masyarakat. Para siswa 

dibina dan dididik oleh para guru agar mampu menjadi manusia yang 

berkualitas dari segi akademik maupun non akademik.   

Kewajiban siswa menurut Suharsimi Arikunto (2006:16)  

     1. Hadir pada waktunya. 

     2. Mengikuti pelajaran di sekolah. 

     3. Mengikuti ulangan (ujian) atau kegiatan-kegiatan laim yang  

         Yang ditentukan oleh sekolah.     
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2. Pengertian Partisipasi 

Berorganisasi   bisa   membuat   individu   dapat   berinteraksi dengan semua 

struktur yang terkait baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung 

kepada organisasi yang mereka pilih. Agar dapat berinteraksi secara efektif 

setiap individu bisa berpartisipasi pada organisasi yang bersangkutan. 

Partisipasi  berasal  dari  bahasa  inggris  yaitu”  partisipation” yang berarti 

pengambilan bagian atau pengikutsertaan (John F. Echols, dalam B. 

Suryosubroto, 2002: 279). 

Pada dasarnya partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental  atau  

pikiran  dan  emosi  atau  perasaan  seseorang  di dalam  situasi  kelompok  

yang  mendorongnya  untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam 

usaha mencapai tujuan. 

Pengertian partisipasi menurut Moelyarto Tjokrowinoto dalam B. 

Suryosubroto,(2002:279) adalah “penyertaan mental dan emosi seseorang di 

dalam situasi kelompok yang mendorong mereka   untuk   mengembangkan   

daya   pikir   dan   perasaan mereka bagi tercapainya tujuan-tujuan, bersama 

bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut”. 

Menurut Keith Davis ( 2002:185) “partisipasi dimaksudkan sebagai 

keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut 

bertanggung jawab di dalamnya”. 

Menurut Ensliklopedi pendidikan yang dikutip oleh B. Suryosubroto 

(2002:279) partisipasi adalah “suatu gejala demokratis dimana orang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Individu
http://id.wikipedia.org/wiki/Individu
http://id.wikipedia.org/wiki/Struktur
http://id.wikipedia.org/wiki/Struktur
http://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pikiran
http://id.wikipedia.org/wiki/Pikiran
http://id.wikipedia.org/wiki/Emosi
http://id.wikipedia.org/wiki/Emosi
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diikutsertakan dalam perencanaan serta  pelaksanaan  dan  juga  ikut  memikul  

tanggung  jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. 

Partisipasi itu menjadi lebih baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang 

mental serta penentuan kebijaksanaan”. 

Berdasarkan  pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

partsipasi adalah keterlibatan mental, emosi, serta fisik anggota   dalam   

memberikan   inisiatif   terhadap   kegiatan- kegiatan  yang  dilancarkan  oleh 

organisasi  serta  mendukung pencapaian  tujuan  dan  bertanggung  jawab  

atas keterlibatannya”. 

a. Unsur-Unsur Partisipasi 

Menurut   B.   Suryosubroto   (2002:280)   partisipasi   terdapat unsur-unsur 

sebagai berikut: 

a. Keterlibatan   anggota   dalam   segala   kegiatan   yang 

dilaksanakan oleh organisasi. 

b. Kemauan   anggota  untuk  berinisiatif  dan  berkreasi dalam 

kegiatan-kegiatan yang dilancarkan oleh organisasi. 

Sifat dari partisipasi sebagai berikut: 

1.    Adanya kesadaran dari para anggota kelompok 

2.    Tidak adanya unsur paksaan 

3.    Anggota merasa ikut memiliki 
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b. Jenis-jenis Partisipasi 

Menurut B. Suryosubroto (2002:281)   juga mengemukakan jenis-jenis 

partisipasi, yaitu sebagai berikut: 

a. Pikiran 

b. Tenaga 

c. Keahlian 

d. Materi  

Partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakrikuler sangat penting bagi 

pengembangan program ekstrakurikuler yang dibuat oleh sekolah.   Kepala 

sekolah sebagai administrator sekolah agar dapat menilai secara periodik 

tentang kemanfaatan program bagi siswa serta perubahan dan perbaikan 

program kegiatan murid tersebut. 

c. Syarat-Syarat Tercapainya Partisipasi 

Syarat-syarat sebagai kondisi tercapainya partisipasi menurut Pariata 

Westra dalam B. Suryosubroto,(2002:280) sebagai berikut: 

1.  Tersedianya  waktu  yang  cukup  untuk  mengadakan 

partisipasi. 

2. Pembiayaan hendaknya tidak melebihi nilai-nilai hasil 

yang diperoleh. 

3. Pelaksanaan      pertisipasi      haruslah      memandang 

pentingnya serta urgen terhadap kelompok kerja. 

4. Peserta  partisipasi  haruslah  mempunyai  kemampuan- 

kemampuan tertentu agar efektif untuk dipartisipasikan. 

5. Pelaku  partisipasi  haruslah  berhubungan  agar  saling 

tukar ide. 
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6. Tidak ada pihak-pihak yang merasa terancam dengan 

adanya partsipasi. 

7. Partisipasi  agar  efektif  jika  didasari  atas  asas-asas 

adanya kebebasan kerja. 

 

d. Manfaat Partisipasi 

Keith Davis dalam Suryosubroto,(2002:281) mengemukakan manfaat 

prinsipil dari partisipasi yaitu: 

             1.  Lebih memungkinkan diperolehnya keputusan yang benar. 

             2.  Dapat  digunakan  kemampuan  berpikir  kreatif  dari pada      

anggotanya. 

 3.   Dapat  mengendalikan  nilai-nilai  martabat  manusia, motivasi serta 

membangun kepentingan bersama. 

 4.  Lebih mendorong orang untuk bertanggung jawab. 

             5.  Lebih  memungkinkan  untuk  mengikuti perubahan-     perubahan. 

 

Heidjrachman Ranupandojo (1989:74)  mengemukakan bahwa dengan 

dijalankannya partisipasi akan bisa diperoleh beberapa manfaat seperti bisa 

dibuatnya   keputusan yang lebih baik (karena banyaknya sumbangan pikiran), 

adanya penerimaan yang lebih besar terhadap perintah yang diberikan dan 

adanya perasaan diperlukan. 
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e. Hal-hal  yang  Mempengaruhi  Tumbuhnya  Partisipasi Siswa dalam   

Kegiatan Ekstrakurikuler. 

Banyak faktor yang mempengaruhi tumbuhnya partisipasi anggota suatu 

kelompok atau organisasi.  Dikemukakan oleh Noeng Moehajir dalam B. 

Suryosubroto,(2002:284), bahwa tumbuhnya partsipasi dapat dilihat dari 

derajat partisipasinya yaitu: 

 1. Partisipasi  tanpa  mengenal  objek  partisipasi  yang 

berpartisipasi karena diperintahkan untuk ikut. 

2. Berpartisipasi    karena    yang    bersangkutan    telah 

mengenal ide baru tersebut, ada daya tarik dari objek dan 

ada minat dari subjek. 

3. Berpartisipasi    karena    yang    bersangkutan    telah 

meyakini bahwa ide tersebut memang baik. 

4. Berpartisipasi karena yang bersangkutan telah melihat lebih 

detail   tentang   alternatif   pelaksanaan   dan penerapan 

ide tersebut. 

5. Berpartisipasi  karena  yang  bersangkutan  langsung 

memanfaatkan ide dan usaha pembangunan tersebut untuk 

dirinya, keluarganya dan masyarakat. 

 

Dapat    disimpulkan    bahwa    partisipai    dalam    suatu organisasi 

dipengaruhi oleh: 

1.   Adanya daya tarik dari objek yang bersangkutan. 

2.   Karena diperintahkan untuk berpartisipasi. 

3.   Adanya manfaat bagi dirinya. 
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3.Ekstrakurikuler 

 

Pada   setiap   sekolah   biasanya   terdapat   beberapa   kegiatan tambahan 

yang sering disebut kegiatan ekstrakurikuler. Pengertian kegiatan 

ekstrakurikuler secara umum adalah kegiatan di luar jam pelajaran sekolah 

yang dapat mengembangkan potensi, minat dan bakat siswa. Handoko 

mengungkapkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan  pelengkap  dari  

kurikulum  yang  dilakukan  di  luar  jam pelajaran yang sudah terprogram, 

dan dalam pelaksanaannya setiap siswa diberi kebebasan untuk memilih 

kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya . Kegiatan ekstrakurikuler 

sendiri dilaksanakan di luar jam pelajaran wajib. Kegiatan ini memberi 

keleluasaan waktu dan memberikan kebebasan pada siswa, terutama dalam 

menentukan jenis kegiatan yang sesuai dengan bakat serta minat mereka. 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2013 disebutkan bahwa 

: 

Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik 

di luar jam belajar kurikulum standar sebagai perluasan dari kegiatan 

kurikulum dan dilakukan di bawah bimbingan sekolah dengan tujuan untuk 

mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan kemampuan peserta didik 

yang lebih luas atau di luar minat yang dikembangkan oleh kurikulum. 

Menurut Soenaryo 2008 (dalam Savitaningrum, 2012) kegiatan ekstrakurikuler 

adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling 

untuk membantu pengembangan peserta didik dengan kebutuhan, potensi, 

bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan 
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oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan 

berkewenangan di sekolah. 

Definisi  kegiatan  ektrakurikuler  dalam  Suryosubroto (2002:271), adalah  

“Kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka, dilaksanakan di 

sekolah atau di luar sekolah agar lebih memperkaya dan memperluas 

wawasan pengetahuan dan kemampuan yang telah dipelajari dari berbagai 

mata pelajaran dalam kurikulum”. 

Keberadaan kegiatan ekstrakurikuler merupakan wadah perkumpulan siswa 

berdasarkan minat, bakat, dan kecenderungannya untuk beraktifitas dan 

berkreativitas di luar program kurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler disini 

adalah kegiatan pendidikan yang dilaksanakan sekolah namun 

pelaksanaannya di luar  jam pelajaran yang tercantum dalam jadwal 

pelajaran. Menurut Tholib Khasan (2005 : 82).  “Kegiatan ekstrakurikuler 

dimaksudkan untuk mengembangkan salah satu bidang pelajaran yang 

diminati oleh sekelompok siswa misalnya, olah raga,kesenian, berbagai 

macam, keterampilan, kepramukaan, dan sebagainya”  

Menurut Moh. Uzer Usman (1993 : 22) “Ekstrakurikuler  merupakan  

kegiatan   yang  dilakukan  di   luar   jam pelajaran (tatap  muka)  baik  

dilaksanakan di  sekolah  maupun di  luar sekolah dengan maksud lebih 

memperkaya dan memeperluas wawasan pengetahuan  dan  kemampuan  yang  

telah  dimilikinya  dari  berbagai bidang studi”. 

Sehubungan  dengan  penjelasan  di  atas,  dapat  penulis kemukakan  bahwa  

kegiatan ekstrakurikuler  merupakan kegiatan  yang menekankan  pada  
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kebutuhan siswa  agar  menambah  sikap,  wawasan, keterampilan siswa  

serta  mengembangkan potensi,  minat  bakat  siswa yang dilakukan diluar 

jam pelajaran sekolah dan bertujuan untuk lebih memperkaya dan 

memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki dari 

berbagai bidang studi. 

Visi dan misi merupakan sebuah unsur kelengkapan yang harus ada pada 

sebuah organisasi termasuk kegiatan ekstrakurikuler. Visi merupakan tujuan 

atau sasaran yang ingin dicapai sedangkan misi adalah cara  untuk  mencapai  

visi  tersebut.  Berikut  visi  dan  misi  menurut Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan tentang Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler : 

1)   Visi 

Visi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan adalah 

berkembangnya potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, 

dan kemandirian peserta didik secara optimal melalui kegiatan-

kegiatan di luar kegiatan intrakurikuler. 

2)   Misi 

Misi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan adalah 

sebagai berikut: 

a)   Menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih dan 

diikuti sesuai  dengan  kebutuhan,  potensi,  bakat,  dan  

minat  peserta didik. 
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b) Menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk dapat 

mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri secara 

optimal melalui kegiatan mandiri dan atau berkelompok. 

a.    Tujuan Ekstrakurikuler 

Kegiatan  ekstrakurikuler  bertujuan  memberi  nilai  plus  bagi siswa selain 

materi pelajaran seperti yang dimuat dalam kurikulum yang didapatkan 

pada proses kegiatan belajar mengajar intrakurikuler. Sebagai pendamping, 

kegiatan ekstrakurikuler sendiri terdiri dari berbagai jenis pelajaran inti 

seperti termuat dalam kurikulum. Misalnya pelajaran pendidikan jasmani 

dan kesehatan maka ekstrakurikulernya dapat berupa bela diri, berenang 

atau Palang Merah Remaja (PMR). Kesenian ekstrakurikulernya bisa 

berupa tari, teater. Pendidikan Agama Islam, ekstrakurikulernya adalah 

baca tulis Al qur an, Tartil Quran. 

Kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan seperangkat pengalaman belajar 

memiliki nilai-nilai manfaat bagi pembentukan kepribadian siswa. Adapun 

tujuan dari pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler  di sekolah  menurut  

Moh.  Uzer  Usman  dan  Lilis  Setiawati (1993 : 22) adalah: 

1) Kegiatan  ekstrakurikuler  harus  dapat  meningkatkan  

kemampuan siswa beraspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

2)   Mengembangkan bakat  dan minat  siswa dalam  upaya 

pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya yang 

positif. 
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3)   Dapat  mengetahui,  mengenal serta membedakan antara 

hubungan satu pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. 

Penjelasan di atas pada hakekatnya menjelaskan tujuan kegiatan 

ekstrakurikuler yang ingin dicapai adalah untuk kepentingan siswa, dengan 

kata lain kegiatan ekstrakurikuler memiliki nilai-nilai pendidikan bagi 

siswa dalam upaya pembinaan manusia seutuhnya. 

Adapun tujuan kegiatan ekstrakulikuler sesuai dengan tujuan yang 

tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 Tahun 

2008, yaitu : 

a. Mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu 

yang meliputi bakat, minat dan kreativitas. 

b. Memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan 

ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga 

terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan 

dengan tujuan pendidikan. 

c. Mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi 

unggulan sesuai bakat dan minat. 

d. Menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang 

berakhlah mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi 

manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (civil 

society). 
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b. Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 81a (2013:4) Tentang Implementasi Kurikulum terdapat beberapa 

jenis kegiatan ekstrakurikuler, sebagai berikut : 

1) Krida; meliputi kepramukaan, Latihan Dasar Kepemimpinan 

Siswa (LDKS), Palang Merah Remaja (PMR), Pasukan 

Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), dan lainnya. 

2)   Karya  ilmiah;  meliputi  Kegiatan  Ilmiah  Remaja  (KIR),  

kegiatan penguasaan  keilmuan  dan  kemampuan  akademik,  

penelitian,  dan lainnya. 

3) Latihan/olah bakat/prestasi; meliputi pengembangan bakat 

olahraga, seni  dan  budaya,  cinta  alam,  jurnalistik,  teater,  

keagamaan,  dan lainnya. 

4)   Jenis lainnya 

 Menurut Retno Hapsari Utami (2010:5) 

       “ Kegiatan ekstrakulikuler dapat mencegah siswa melakukan tindakan yang 

menjurus kepada hal-hal yang negatif. Setelah pulang sekolah atau liburan 

remaja menghabiskan waktu di sekolah bersama dengan kelompok teman 

sebaya yang dibimbing oleh guru pembina ekstrakurikuler. Melalui kegiatan 

ekstrakurikuler siswa diajarkan keterampilan teknis, disiplin, kerjasama, 

tanggung jawab, kepemimpinan dan nilai-nilai lain yang bermanfaat bagi 

perkembangan remaja. Aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat 

memperkecil peluang siswa untuk bergabung dengan teman-teman sebaya 

yang melakukan aktivitas negatif”. 

 

Ali & Asrori (2008 : 170) “mengungkapkan sekolah perlu memberikan 

kesempatan melaksanakan kegiatan-kegiatan nonakademik melalui 
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perkumpulan penggemar olahraga sejenis, kesenian, dan lainnya untuk 

membantu siswa menyelesaikan tugas perkembangannya‟‟. Utami Munandar 

(2002 : 4) “mengungkapkan setiap orang mempunyai potensi yang berbeda-

beda pula‟‟. 

 Oleh karena itu perlu wadah atau sarana untuk meningkatkan kreatifitas  dan 

pola pikir mereka dalam menghadapi perkembangan sosial yang terjadi di 

masyarakat sekarang ini diantaranya adalah kegiatan ekstrakulikuler. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa kegiatan ekstrakulikuler adalah kegiatan tambahan di 

luar struktur program yang dilaksanakan di luar jam pelajaran sekolah     agar 

memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan siswa. 

4. Palang Merah Remaja (PMR) 

Palang Merah Remaja atau disingkat PMR adalah wadah pembinaan dan 

pengembangan anggota remaja yang dilaksanakan oleh Palang Merah 

Indonesia. Terdapat di Palang Merah Indonesia Cabang seluruh Indonesia 

dengan anggota lebih dari 1 juta orang. Anggota PMR merupakan salah satu 

kekuatan Palang Merah Indonesia dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan 

kemanusiaan di bidang kesehatan dan siaga bencana serta mempromosikan 

prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah Indonesia dan Bulan Sabit Merah 

Internasional juga mengembangkkan kapasitas organisasi Palang Merah 

Indonesia. 
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 a. Sejarah berdirinya PMR 

 

Terbentuknya Palang Merah Remaja dilatar belakangi oleh terjadinya 

Perang Dunia 1 (1914-1918) pada waktu itu Austria sedang mengalami 

peperangan. Karena Palang Merah Austria kekurangan tenaga untuk 

memberikan bantuan, akhirnya mengerahkan anak-anak sekolah supaya 

turut membantu sesuai dengan kemampuannya. Mereka diberikan 

tugas-tugas ringan seperti mengumpulkan pakaian-pakaian bekas dan 

majalah-majalah serta Koran bekas. Anak-anak tersebut terhimpun 

dalam suatu badan yang disebut Palang Merah Pemuda kemudian 

menjadi Palang Merah Remaja (PMR). 

     Pada tahun 1919 di dalam sidang Liga Perhimpunan Palang Merah 

Internasional diputuskan bahwa gerakan Palang Merah Remaja menjadi 

satu bagian dari perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. 

Kemudian usaha tersebut diikuti oleh negara-negara lain. Dan pada 

tahun 1960, dari 145 Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit 

Merah sebagian besar sudah memiliki Palang Merah Remaja. 

 

 b. Terbentuknya PMR di Indonesia 

 

   Kongres P alang Merah Indonesia   ke-IV tepatnya bulan Januari 

1950 di Jakarta, Palang Merah Indonesia membentuk Palang Merah 

Remaja yang dipimpin oleh Ny. Siti Dasimah dan Paramita 

Abdurrahman. Pada tanggal 1 Maret 1950 berdirilah Palang Merah 
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Remaja secara resmi di Indonesia. Palang Merah Indonesia 

berkomitmen   untuk menyebarluaskan   dan   mendorong   aplikasi 

secara konsisten prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah dan 

Bulan Sabit Merah Internasional, melaksanakan kesiapsiagaan di 

dalam penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat, 

memberikan bantuan dalam bidang kesehatan umum yang berbasis 

masyarakat, pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), serta 

berperan aktif dalam penanggulangan bahaya HIV/AIDS dan 

penyalahgunaan narkotika, juga menggerakkan generasi muda dan 

masyarakat dalam tugas-tugas kemanusiaan. Amanat  ini menjadi 

bagian tugas dan peran anggota remaja Palang Merah Indonesia, yang 

tercakup dalam Tri Bhakti Palang Merah Remaja yaitu : 

a.  Mengabdi   dan   Berbakti   pada   masyarakat   

adapun penerapannya   lebih mengarah kepada 

individu anggota Palang Merah Remaja yang 

bersangkutan (personal). 

b. Mempertinggi mutu kebersihan, kesehatan dan 

keterampilan adapun penerapannya lebih 

mengarahkan kepada peran serta anggota Palang 

Merah Remaja kepada masyarakat khususnya di 

kalangan  remaja (komunitas). 

c.  Mempererat tali persatuan Nasional dan Internasional 

adapun penerapannya   lebih   mengarahkan   pada   
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proses   anggota Palang Merah Remaja menjalin 

persahabatan terhadap sesamanya (persahabatan). 

c. Tujuan Palang Merah antara lain: 

a.  Membangun manusia seutuhnya. 

    b.  Mendidik  dan  melatih  generasi  muda   dalam  kegiatan    

        positif 

c.  Menumbuhkan Sikap saling membantu. 

   d.  Menumbuhkan minat para remaja di bidang kemanusiaan  

     dan sosial 

  e.  Membantu palang merah indonesia dalam segala kegiatan  

      apabila dibutuhkan. 

  f.   Membina rasa solidaritas antara sesama manusia. 

  g.  Membantu  mengembangkan  potensi  yang  dimiliki  para 

       anggota dalam melaksanakan segala kegiatan kemanusiaan. 

d.  Fungsi Palang Merah Remaja (PMR)  antara lain: 

 a.  Penguatan     kualitas     remaja     (anggota     PMR)     dan    

pembentukan karakter. 
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b.   PMR dapat mengenalkan anggotanya berbagai macam obat- 

obatan (yang harus dan tidak harus menggunakan resep 

dokter) dan peralatan medis lainnya. 

c. Anggota  PMR  mampu  memberikan  pertolongan  pertama 

pada orang lain yang memerlukan penanganan medis dasar 

(Darurat Medis). 

d.   Anggota PMR mampu berorganisasi dengan baik. 

e.   Anggota PMR dapat membantu meringankan tugas bapak 

atau  ibu  guru,  karena  penanganan  siswa  yang  sakit  di 

sekolah  bisa  dilakukan  oleh  anggota  PMR  dari  siswa 

sendiri. 

f. Anggota   PMR   dapat   meningkatkan   keterampilan   dan 

kedisiplinan, serta ketulusan dan kejujuran melalui kegiatan 

ekstra PMR ini. 

g. Anggota  PMR  sebagai  contoh  dalam  berperilaku  hidup 

sehat bagi teman sebaya. 

h. Anggota  PMR  dapat  memberikan  motivasi  bagi  teman 

sebaya untuk berperilaku hidup sehat. 

i.    Anggota PMR sebagai pendidik remaja sebaya. 

j.    Anggota PMR adalah calon relawan masa depan. 

Untuk dapat melaksanakan Tri Bhakti Palang Merah Remaja yang 

berkualitas, maka diperlukan anggota remaja Palang Merah Indonesia   yang  
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berkarakter kepalangmerahan yaitu mengetahui, memahami, dan berperilaku 

sesuai prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Selain itu 

mereka juga berperan sebagai peer educator atau pelatih sebaya, yaitu yang 

dapat berbagi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kepada teman sebayanya, 

sehingga terjadi peningkatan keterampilan sosial atau social skills untuk 

mendorong terjadinya perubahan perilaku positif pada remaja. Hal ini telah 

tercemin dalam   kebijakan Palang Merah Indonesia dan Federasi bahwa : 

a.  Remaja    merupakan    prioritas    pembinaan,    baik    dalam 

keanggotaan maupun kegiatan kepalangmerahan. 

b.  Palang      Merah     Remaja      berperan     penting     dalam 

pengembangan kegiatan kepalangmerahan. 

c.  Palang Merah Remaja calon pemimpin Palang Merah masa 

depan. 

d.  Palang Merah Remaja adalah kader relawan. 

e. PMR di Sekolah 

Keberadaan Palang Merah Remaja di sekolah merupakan bagian dari 

kegiatan ekstrakurikuler di bawah pembinaan wakil kepala sekolah bidang 

kesiswaan. Secara struktural, PMR mempunyai struktur tarsendiri sebagai 

kelompok PMR, dan dalam kegiatannya secara fungsional termasuk 

dalam bidang Kesegaran Jasmanai dan Daya Kreasi OSIS (Organisasi 

Intra Sekolah). Susunan Pengurus PMR di sekolah adalah sebagai berikut : 
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a. Pelindung adalah Tim Pembina Palang Merah   Indonesia (TP       

PMI) kota atau kabupaten. 

b.   Penanggung jawab adalah kepala  sekolah. 

c.  Pembina PMR 

d.  Pelatih PMI 

e.  Pengurus  harian  PMR  terdiri  dari  siswa-siswi  yang   telah    

menjadi anggota PMR dengan masa bakti minimal 1 tahun, 

yang terdiri dari : 

1)  Seorang ketua 

2)   Seorang Wakil ketua 

3)   Seorang  bendahara 

4)   Unit- unit : 

1. Bakti masyarakat 

2. Ketrampilan, kebersihan, dan kesehatan 

3. Persahabatan 

4.Umum 

Kegiatan  ekstrakurikuler  PMR  di  sekolah  berupaya  untuk memajukan 

kualitas maupun kuantitasnya dengan cara sebagai berikut: 

a.  Merekrut  anggota  baru  setiap  tahunnya,  yakni  saat  tahun 

ajaran baru. 
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         b.  Mengadakan latihan rutin seminggu sekali. 

 c. Mengadakan DIKLATDAS (Pendidikan dan Latihan Dasar) 

Kepalangmerahan, dan mengadakan ujian bagi anggota yang akan 

mengikuti kenaikan tingkat maupun ketika akan mengambil 

atribut atau tanda jenjang. 

d.  Mengadakan latihan persahabatan dengan sekolah lain setiap 1  

bulan sekali. 

e.  Mendatangkan pelatih yang lebih profesional saat kegiatan. 

f. Mengadakan   kegiatan   di   alam   terbuka   menggunakan 

peralatan  media  standar,  seperti ambulan,  drakbar  khusus, dan 

lain-lain. 

g.  Mengadakan simulasi penanggulangan pada darurat medis, sekolah 

siaga bencana. 

     h.  Mengikuti beberapa event lomba yang ada. 

     i.   Menambah peralatan untuk melengkapi alat yang sudah ada. 

               j. Membiasakan menabung saat latihan dengan cara arisan yang 

sekaligus berfungsi meningkatkan keaktifan anggota saat latihan. 

Pelatihan diarahkan pada peran PMR sebagai peer educator, peer leadership,  

dan  peer  support  dengan  menekankan  pada  perilaku hidup sehat dan 

pengurangan risiko sesuai prinsip-prinsip dasar Palang  Merah dan Bulan 

Sabit  Merah Internasional.  Agar proses belajar dan kegiatan menjadi 

aktivitas kehidupan nyata yang dihayati dengan  penuh  kegembiraan  
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membantu  anggota  PMR  menikmati kegiatan dan membangun imajinasi 

tentang apa dan bagaimana seharusnya menjadi anggota PMR. 

Anggota remaja Palang Merah Indonesia, yang terhimpun dalam anggota 

Palang Merah Remaja perlu diberikan pembinaan yang baik serta dalam 

proses pembinaannya diperlukan persamaan persepsi dan komitmen  oleh  

semua  unsur  yaitu  pengurus,  pegawai,  pembina PMR, pelatih Palang 

Merah Indonesia, serta pihak terkait dalam pembinaan remaja atau anggota 

PMR. 

Adapun Palang Merah Remaja (PMR) yang dituliskan dalam buku 

manajemen   Palang Merah Remaja dan AD/ART Palang Merah Indonesia  

(2008) adalah : 

a.  Anggota  Palang  Merah  Indonesia     terdiri  dari anggota remaja,  

biasa,  luar  biasa,  dan kehormatan  (AD  Bab VI, Pasal 11). 

b.  Yang dapat diterima sebagai anggota remaja adalah mereka yang 

berusia 10 – 17 tahun atau mereka yang seusia sekolah lanjutan 

tingkat  atas dan belum  menikah (ART  Bab VI, Pasal 11, Ayat 

(1)). 

c.  Hak dan kewajiban anggota remaja dilaksanakan melalui wadah 

Palang Merah Remaja, disingkat Palang Merah Remaja (ART Bab 

VI, Pasal 13, Ayat (1)). 

d.  Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Palang Merah Remaja  

ditetapkan  oleh  Pengurus  Pusat  (ART  Bab  VI, Pasal 13, Ayat (2)). 
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e.  Anggota  Remaja  mendaftarkan  diri  kepada  unit   Palang Merah  

Remaja  di  wilayah  domisili  yang  bersangkutan (ART Bab VI, 

Pasal 15). 

f.   Palang  Merah Remaja  adalah wadah pembinaan anggota remaja 

Palang Merah Indonesia. 

g.  Palang Merah Remaja berada di sekolah atau luar sekolah, dan   

disebut   kelompok   Palang   Merah   Remaja.   Tiap kelompok  

Palang  Merah Remaja  terdiri dari minimal 10 orang. 

h.  Tingkatan  dalam  Palang  Merah  Remaja:  Mula,  Madya, Wira. 

i.   Kelompok Palang Merah Remaja terdiri dari: 

                        1. Kelompok  Palang  Merah  Remaja  berbasis  sekolah, disebut 

kelompok Palang Merah Remaja sekolah. 

                        2. Kelompok Palang Merah Remaja berbasis masyarakat, disebut 

kelompok Palang Merah Remaja luar sekolah. 

j.   Penjenjangan anggota Palang Merah Remaja terdiri dari: 

                       1.    Anggota Remaja Palang Merah Indonesia   berusia 10-12  

tahun/setingkat  SD/MI/sederajat  dapat  bergabung sebagai 

anggota Palang Merah Remaja Mula. 

           2.    Anggota Remaja Palang Merah Indonesia  berusia 12 –15      

tahun/setingkat      SMP/MTS/sederajat      dapat bergabung  

sebagai  anggota   Palang  Merah  Remaja Madya. 
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k. Anggota Remaja Palang Merah Indonesia  berusia 15 – 17 

tahun/setingkat SMU/SMK/MA/sederajat dapat bergabung sebagai 

anggota Palang Merah Remaja Wira. 

Bentuk Pembinaan Palang Merah Remaja antara lain : 

            a. Upaya   yang   dilakukan   untuk   mengembangkan   Palang Merah 

Remaja, mencakup: perekrutan, pelatihan, pengembangan  individu,   

pengembangan  organisasi,   Tri Bhakti Palang Merah Remaja, 

pelaporan, monitoring, dan evaluasi. 

           b. Pembinaan    Palang    Merah    Remaja    diarahkan    pada 

pengembangan karakter kepalangmerahan. 

           c. Pengembangan       karakter       kepalangmerahan       yaitu 

mengarahkan anggota Palang Merah Remaja agar mengetahui,  

memahami,  dan  berperilaku  sesuai  prinsip dasar gerakan Palang 

Merah dan Bulan Sabit Merah. 

Pembinaan berbasis pengembangan karakter dilaksanakan dengan pendekatan  

ketrampilan  hidup yang mencakup social skills atau keterampilan sosial,  yaitu  

proses  pembinaan  interaktif yang bertujuan memaksimalkan pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap anggota Palang Merah Remaja sehingga terjadi 

perubahan positif. Kemudian  anggota  Palang  Merah  Remaja  juga  dapat  

berperan sebagai peer educator atau pelatih sebaya, yaitu yang dapat berbagi 

ilmu   kepada   teman   sebaya   sehingga   mendorong   terjadinya perubahan 

perilaku positif pada remaja. 
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Dengan demikian anggota Palang Merah Remaja tidak hanya sebagai obyek, 

tetapi juga subyek yang terlibat aktif dalam siklus pembinaan Palang Merah 

Remaja. 

Jiwa dan semangat kemanusiaan perlu ditanamkan sedini mungkin kepada 

anak-anak khususnya siswa. Pembinaan dan pengembangannya juga perlu 

secara terus menerus dilakukan agar mereka siap siaga setiap waktu untuk 

membaktikan diri bagi tugas-tugas kemanusiaan sebagai wujud rasa tanggung  

jawab.  Pembinaan  dan  pengembangan  jiwa  dan  semangat kemanusiaan 

di kalangan siswa dapat dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan 

kepalangmerahan. Palang Merah Remaja (PMR), yang merupakan bagian dari 

Palang Merah Indonesia merupakan salah satu wadah untuk melakukan 

pembinaan dan pengembangan kepalangmerahan kepada siswa, karena Palang 

Merah Remaja mendidik siswa menjadi manusia  yang  berperikemanusiaan  

dan  mempersiapkan  kader  Palang Merah Indonesia yang baik dan mampu 

membantu melaksanakan tugas kepalangmerahan. Palang Merah Remaja 

adalah organisasi kepemudaan binaan dari Palang Merah Indonesia yang 

berpusat di sekolah-sekolah dan bertujuan memberitahukan pengetahuan dasar 

kepada siswa sekolah dalam bidang yang berhubungan dengan kesehatan 

umum dan pertolongan pertama pada kecelakaan maupun bencana. 



  

 

F.Aktivitas atau Program Kerja Palang Merah Remaja di MAN 1   Bandar 

Lampung. 

 1. Program Latihan  

   A. Program kegiatan jangka pendek (Metode Pengenalan) 

1. Pengenalan organisasi PMR di sekolah. 

2.  Sejarah PMI, PMR 

3.  Materi kepalagmerahan 

4. Pembalutan dasar 

5. Pembidaian tandu 

  B. Program jangka menengah (Metode Penggemblengan ) 

1. Diklatsar PMR (Latihan Pendidikan dasar PMR) 

2. Pelantikan anggota PMR (Jambore) 

3. Latihan Gabungan (LATGAB) 

4. Mengembangkan lintas minat (mengikuti lomba-lomba) 

 C. Program Jangka Panjang (Metode Pembentukan) 

1. Latihan Dasar Kepemimpindan Siswa (LDKS) 

2. Pembentukan Pengurus Harian 

3. Serah Terima Jabatan  

Jenis Kegiatan  

1. Musyawarah besar PMR 
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2. Perekrutan anggota baru 

3. Melakukan kegiatan pendidikan dan latihan (DIKLAT) 

4. Mengadakan latihan rutin 1x seminggu 

5. Mengadakan latihan gabungan bersama sekolah lain 

6. Mengadakan latihan pembidaian tandu  

7. Mengikuti perlombaan PMR yang diadakan sekolah lain 

8. Mengadakan kegiatan lomba PMR antar sekolah baik tingkat PMR 

mula dan Madya 

9. Pelantikan anggota PMR (Jambore) 

10. Membuat mading PMR setiap 3 bulan sekali 

11. Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) 

12. Bertugas ketika upacara apabila ada siswa yang sakit  

13. Mengikuti bakti sosial di tempat tertentu 

14. Perayaan HUT PMI 

15. Penyerahan jabatan 

MAN 1 Bandar Lampung adalah salah satu sekolah yang mempunyai kegiatan 

ekstrakurikuler yang sangat banyak. Salah satunya adalah ekstrakurikuler 

Palang Merah Remaja. Kegiatan ekstrakurikuler Palang  Merah Remaja dapat 

diikuti oleh seluruh siswa baik dari kelas X, XI, dan XII. Para siswa diajarkan 

untuk bersikap peduli, tanggung jawab, bersahabat, melatih kerjasama, 

mempunyai jiwa kepemimpinan, yang mencakup ke dalam keterampilan 

sosial. Kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja selalu 

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk siswa, namun 

tidak membosankan. Adapun kegiatan atau program kerja yang 
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diselenggarakan di MAN 1 Bandar Lampung seperti pengenalan obat-obatan, 

cara menangani orang yang mengalami kecelakaan, praktek penanganan 

korban, memasang tandu, simulasi bencana, penyuluhan umum kesehatanan 

bagaimana cara hidup sehat. Selain itu kegiatan PMR juga sering membuat 

majalah dinding (mading) yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

para anggota PMR itu sendiri. 

g. Kriteria pelatihan 

   Calon PMR harus mengikuti latihan rutin yang dilaksanakan oleh sekolah 

dengan materi sebagai berikut : 

a. Sejarah PMI, PMR,PM Internasional 

b. P3K 

c. Materi latihan meliputi : 

   - gangguan umum, khusus dan lokal 

            - PBB dasar 

            - Perawatan keluarga dan perawatan umum 

           - Pendekatan permainan yang mendidik 

           - Penerapan nilai-nilai etika, moral yang luhur dalam kehidupan sehari-  

hari. 

 

 



43 
 

 

5. Keterampilan Sosial 

   Keterampilan sosial (social skills) merupakan bagian penting dari kemampuan 

hidup manusia. Tanpa memiliki keterampilan sosial manusia tidak dapat 

berinteraksi dengan orang lain yang ada dilingkungannya karena keterampilan 

sosial dibutuhkan dalam hidup bermasyarakat. Keterampilan sosial menurut 

Mu‟tadin (1998:20) :” Keterampilan sosial adalah keterampilan yang 

digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain sesuai 

peran dalam struktur sosial yang ada‟‟. Cara berkomunikasi tersebut 

diciptakan, dikomunikasikan, serta dilakukan secara  verbal dan non verbal 

dalam kompleksitas sosial untuk mengetahui tingkat kecerdasan emosi 

seseorang. Adanya proses pembelajaran keterampilan ini dinamakan 

sosialisasi. 

    Keterampilan sosial merupakan kemampuan berinteraksi, dengan orang lain 

dalam satu konteks sosial dengan suatu cara yang spesifik yang secara sosial 

dapat diterima atau dinilai dan menguntungkan orang lain. Keterampilan sosial 

perlu didasari oleh kecerdasan personal berupa kemampuan mengontrol diri, 

percaya diri, disiplin dan tanggung jawab.  Untuk selanjutnya kemampuan 

tersebut dipadukan dengan kemampuan berkomunikasi secara 

jelas,lugas,meyakinkan dan mampu membangkitkan inspirasi sehingga mampu 

mengatasi silang pendapat dan dapat menciptakan kerjasama. Untuk 

selanjutnya persamaan pandangan, empati, toleransi, saling menolong dan 

membantu secara positif, solidaritas, menghasilkan pergaulan (interaksi) secara 
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harmonis untuk kemajuan bersama. Belajar memberi dan menerima, berbagi 

hak dan tanggung jawab, menghormati hak orang lain membentuk kesadaran 

sosial dan menjadi embrio bagi keterampilan sosial 

Menurut Morgan (1980 :104) mengatakan : 

 „‟ Keterampilan sosial merupakan untuk mencapai tujuan yang dimiliki 

seseorang melalui hubungan dengan orang lain. Hubungan dengan 

orang lain tersebut merupakan sarana dalam mencapai tujuan hidup 

seseorang. Seseorang yang terampil berhubungan dengan orang lain 

maka ia akan berhasil dalam mencapai tujuannya‟‟ 

 Remaja dengan keterampilan sosial akan mampu mengungkapkan perasaan 

baik positif maupun negatif dalam hubungan interpersonal, tanpa harus 

melukai orang lain (Hargie, Saunders, & Dickson dalam Gimpel & Merrell, 

1998). Keterampilan sosial membawa remaja untuk lebih berani berbicara, 

mengungkapkan setiap perasaan atau permasalahan yang dihadapi dan 

sekaligus menemukan penyelesaian yang adaptif, sehingga mereka tidak 

mencari pelarian ke hal-hal lain yang justru dapat merugikan diri sendiri 

maupun orang lain.  

Keterampilan sosial, baik secara langsung maupun tidak membantu remaja 

untuk dapat menyesuaikan diri dengan standar harapan masyarakat dalam 

norma-norma yang berlaku di sekelilingnya (Matson, dalam Gimpel & 

Merrell, 1998). Mu‟tadin (2006) mengemukakan bahwa salah satu tugas 

perkembangan yang harus dikuasai remaja yang berada dalam fase 

perkembangan masa remaja madya dan remaja akhir adalah memiliki 

keterampilan sosial (social skill) untuk dapat menyesuaikan diri dengan 

kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk keterampilan sosialmenurut 

Sjamsudin dan Maryani (2008:6) antara lain: 
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1. kemampuan berkomunikasi 

2. kemampuan bekerjasama,  

3. menjalin hubungan dengan orang lain atau bergaul, 

4. kemampuan berempati dengan orang lain menghargai diri sendiri 

dan orang lain,  

5. mendengarkan pendapat atau keluhan dari orang lain, 

6.  memberi atau menerima feedback,  

7. memberi atau menerima kritik,  

8. bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku, dsb.  

 

Apabila keterampilan sosial dapat dikuasai oleh remaja pada fase tersebut 

maka ia akan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Hal 

ini berarti pula bahwa sang remaja tersebut mampu mengembangkan aspek 

psikososial dengan maksimal. 

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan sosial 

merupakan kemampuan seseorang untuk berani berbicara, mengungkapkan 

setiap perasaan atau permasalahan yang dihadapi sekaligus menemukan 

penyelesaian yang adaptif, memiliki tanggung jawab yang cukup tinggi 

dalam segala hal, penuh pertimbangan sebelum melakukan sesuatu, mampu 

menolak dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pengaruh-pengaruh 

negatif dari lingkungan. 

Keterampilan sosial sapat dikelompokkan menjadi empat bagian : 

1. Keterampilan dasar berinteraksi: berusahan untuk saling mengenal, 

ada kontak mata, berbagi informasi 
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2. Keterampilan komunikasi: mendengar dan berbicara secara 

bergiliran, melembutkan suara (tidak membentak), meyakinkan 

orang untuk dapat mengemukakan pendapat, mendengarkan sampai 

orang tersebut menyelesaikan pembicaraannya. 

3. Keterampilan membangun Tim/kelompok; mengakomodasi 

pendapat orang, bekerjasama, saling menolong, saling 

memperhatikan 

4. Keterampilan menyelesaikan masalah; mengendalikan diri, empati, 

memikirkan orang lain, taat terhadap kesepakatan, mencari jalan 

keluar dengan berdiskusi, respek terhadap pendapat yang berbeda 

Di Amerika Keterampilan sosial dirumuskan ASCD (Association for 

Supervision Curriculum Development) meliputi keterampilan hidup (lifeskill) 

yang berupa : 

1. Keterampilan berfikir dan bernalar  

2. Keterampilan bekerja dengan orang lain 

3. Keterampilan pengendalian diri 

4. Keterampilan memanfaatkan peluang kerja 

 

Dalam Kurikulum Sekolah Umum di Indonesia, dijelaskaan bahwa profil 

lulusan diharapkan memiliki kompetensi dan keterampilan sebagai berikut : 

1. Mampu mencari , memilah dan mengolah informasi dari berbagai 

sumber 

2. Mampu mempelajari hal-hal yang baru untuk memecahkan masalah 

sehari-hari 
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3. Memiliki keterampilan baik lisan maupun tulisan 

4. Memahami, menghargai dan mampu bekerjasama dengan orang lain 

yang majemuk. 

5. Mampu mentranformasikan kemampuan akademik dan beradaptasi 

dengan perkembangan masyarakat, lingkungan dan perkembangan 

global serta aturan-aturan yang melingkupinya, serta keterampilan yang 

relevan. 

a. Arti Penting Keterampilan sosial 

Johnson dan Johnson (1999) mengemukakan 6 hasil penting dari memiliki 

keterampilan sosial, yaitu : 

1. Perkembangan Kepribadian dan Identitas 

Hasil pertama adalah perkembangan kepribadian dan 

identitaskarena kebanyakan dari identitas masyarakat dibentuk 

dari hubungannya dengan orang lain. Sebagai hasil dari 

berinteraksi dengan orang lain, individu mempunyai pemahaman 

yang lebih baik tentang diri sendiri. Individu yang rendah dalam 

keterampilan interpersonalnya dapat mengubah hubungan dengan 

orang lain dan cenderung untuk mengembangkan pandanagn yang 

tidak akurat dan tidak tepat tentang dirinya. 

2. Mengembangkan Kemampuan Kerja, Produktivitas, dan  

Kesuksesan Karir 

Keterampilan sosial juga cenderung mengembangkan kemampuan 

kerja, produktivitas, dan kesuksesan karir, yang merupakan 

keterampilan umum yang dibutuhkan dalam dunia kerja nyata. 
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Keterampilan yang paling penting, karena dapat digunakan untuk 

bayaran kerja yang lebih tinggi, mengajak orang lain untuk 

bekerja sama, memimpin orang lain, mengatasi situasi yang 

kompleks, dan menolong mengatasi permasalahan orang lain yang 

berhubungan dengan dunia kerja. 

3. Meningkatkan Kualitas Hidup 

Meningkatkan kualitas hidup adalah hasil positif lainnya dari 

keterampilan social karena setiap individu membutuhkan 

hubungan yang baik, dekat, dan intim dengan individu lainnya. 

4. Meningkatkan Kesehatan Fisik 

Hubungan yang baik dan saling mendukung akan mempengaruhi 

kesehatan fisik. Penelitian menunjukkan hubungan yang 

berkualitas tinggi berhubungan dengan hidup yang panjang dan 

dapat pulih dengan cepat dari sakit. 

5. Meningkatkan Kesehatan Psikologis 

Penelitian menunjukkan bahwa kesehatan psikologis yang kuat 

dipengaruhi oleh hubungan positif dan dukungan dari orang lain. 

Ketidakmampuan mengembangkan dan mempertahankan 

hubungan yang positif dengan orang lain dapat mengarah pada 

kecemasan, depresi, frustasi, dan kesepian. Telah dibuktikan 

bahwa kewmampuan membangun hubungan yang positif dengan 

orang lain dapat mengurangi distress psikologis, yang 

menciptakan kebebasan, identitas diri, dan harga diri. 
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6. Kemampuan Mengatasi Stress 

Hasil lain yang tidak kalah pentingnya dari memiliki keterampilan 

sosial adalah kemampuan mengatasi stress. Hubungan yang saling 

mendukung telah menunjukkan berkurangnya jumlah penderita 

stress dan mengurangi kecemasan. Hubungan yang baik dapat 

membantu individu dalam mengatasi stress dengan memberikan 

perhatian, informasi, dan feedback. 

 

b. Ciri-ciri Keterampilan Sosial 

Gresham & Reschly (dalam Gimpel dan Merrell, 1998) 

mengidentifikasikan keterampilan sosial dengan beberapa ciri, antara lain: 

1. Perilaku Interpersonal 

Perilaku interpersonal adalah perilaku yang menyangkut 

keterampilan yang digunakan selama melakukan interaksi sosial 

yang disebut dengan keterampilan menjalin persahabatan. 

2. Perilaku yang Berhubungan dengan Diri Sendiri 

Perilaku ini merupakan ciri dari seorang yang dapat mengatur 

dirinya sendiri dalam situasi sosial, seperti: keterampilan 

menghadapi stress, memahami perasaan orang lain, mengontrol 

kemarahan dan sebagainya. 

3. Perilaku yang Berhubungan dengan Kesuksesan Akademis 

Perilaku ini berhubungan dengan hal-hal yang mendukung prestasi 

belajar di sekolah, seperti: mendengarkan guru, mengerjakan 
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pekerjaan sekolah dengan baik, dan mengikuti aturan-aturan yang 

berlaku di sekolah. 

4. Penerimaan Teman Sebaya 

Hal ini didasarkan bahwa individu yang mempunyai keterampilan 

sosial yang rendah akan cenderung ditolak oleh teman-temannya, 

karena mereka tidak dapat bergaul dengan baik. Beberapa bentuk 

perilaku yang dimaksud adalah: memberi dan menerima 

informasi, dapat menangkap dengan tepat emosi orang lain, dan 

sebagainya. 

5. Keterampilan Berkomunikasi 

Keterampilan ini sangat diperlukan untuk menjalin hubungan 

sosial yang baik, berupa pemberian umpan balik dan perhatian 

terhadap lawan bicara, dan menjadi pendengar yang responsif. 

 

c. Dimensi Keterampilan Sosial 

Caldarella dan Merrell (dalam Gimpel & Merrell, 1998) mengemukakan 5 

(lima) dimensi paling umum yang terdapat dalam keterampilan sosial, yaitu 

: 

1. Hubungan dengan teman sebaya (Peer relation), ditunjukkan 

melalui perilaku yang positif terhadap teman sebaya seperti 

memuji atau menasehati orang lain, menawarkan bantuan kepada 

orang lain, dan bermain bersama orang lain. 

2. Manajemen diri (Self-management), merefleksikan remaja yang 
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memiliki emosional yang baik, yang mampu untuk mengontrol 

emosinya, mengikuti peraturan dan batasan-batasan yang ada, 

dapat menerima kritikan dengan baik. 

3. Kemampuan akademis (Academic), ditunjukkan melalui 

pemenuhan tugas secara mandiri, menyelesaikan tugas individual, 

menjalankan arahan guru dengan baik. 

4. Kepatuhan (Compliance), menunjukkan remaja yang dapat 

mengikuti peraturan dan harapan, menggunakan waktu dengan 

baik, dan membagikan sesuatu. 

5. Perilaku assertive (Assertion), didominasi oleh 

kemampuankemampuan yang membuat seorang remaja dapat 

menampilkan perilaku yang tepat dalam situasi yang diharapkan. 
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Tabel 1 

Dimensi Umum Keterampilan Sosial 

Dimensi Pola Perilaku 

Hubungan dengan teman sebaya(peer 

relation) 

Interaksi   sosial,   prososial,   empati, 

partisipasisosial,sociability-leadership, 

kemampuan sosial pada teman sebaya. 

Manajemen diri (Self-management) Kontrol    diri,    kompetensi    sosial, 

tanggung   jawab   sosial,   peraturan, 

toleransi terhadap frustasi. 

Kemampuan akademis(academic) Penyesuain sekolah, kepedulian pada 

peraturan sekolah,   orientasi   tugas, 

tanggung jawab akademis, kepatuhan di 

kelas, murid yang baik. 

Kepatuhan (Compliance) Kerjasama secara sosial, kompetensi, 

 

cooperation-compliance 

Perilaku Asertif (Assertion) Keterampilan   sosial   asertif,   

socialinitiation, social activator, gutsy. 



  

 

d.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterampilan Sosial 

Hasil studi Davis dan Forsythe (Mu‟tadin, 2006), terdapat 8 aspek yang 

mempengaruhi keterampilan sosial dalam kehidupan remaja, yaitu : 

1. Keluarga 

Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi anak dalam 

mendapatkan pendidikan. Kepuasan psikis yang diperoleh anak dalam 

keluarga akan sangat menentukan bagaimana ia akan bereaksi 

terhadap lingkungan. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga 

yang tidak harmonis (broken home) di mana anak tidak mendapatkan 

kepuasan psikis yang cukup maka anak akan sulit mengembangkan 

ketrampilan sosialnya. Hal yang paling penting diperhatikan oleh 

orang tua adalah menciptakan suasana yang demokratis di dalam 

keluarga sehingga remaja dapat menjalin komunikasi yang baik 

dengan orang tua maupun saudara-saudaranya. Dengan adanya 

komunikasi timbal balik antara anak dan orang tua maka segala 

konflik yang timbul akan mudah diatasi. Sebaliknya komunikasi yang 

kaku, dingin, terbatas, menekan, penuh otoritas, dsb. hanya akan 

memunculkan berbagai konflik yang berkepanjangan sehingga 

suasana menjadi tegang, panas, emosional, sehingga dapat 

menyebabkan hubungan sosial antara satu sama lain menjadi rusak. 

2. Lingkungan 



 

Sejak dini anak-anak harus sudah diperkenalkan dengan lingkungan. 

Lingkungan dalam batasan ini meliputi lingkungan fisik (rumah, 

pekarangan) dan lingkungan sosial (tetangga). Lingkungan juga 

meliputi lingkungan keluarga (keluarga primer dan sekunder), 

lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat luas. Dengan 

pengenalan lingkungan maka sejak dini anak sudah mengetahui 

bahwa dia memiliki lingkungan sosial yang luas, tidak hanya terdiri 

dari orang tua, saudara, atau kakek dan nenek saja. 

3. Kepribadian 

Secara umum penampilan sering diindentikkan dengan manifestasi 

dari kepribadian seseorang, namun sebenarnya tidak. Karena apa yang 

tampil tidak selalu menggambarkan pribadi yang sebenarnya (bukan 

aku yang sebenarnya). Dalam hal ini amatlah penting bagi remaja 

untuk tidak menilai seseorang berdasarkan penampilan semata, 

sehingga orang yang memiliki penampilan tidak menarik cenderung 

dikucilkan. Di sinilah pentingnya orang tua memberikan penanaman 

nilai-nilai yang menghargai harkat dan martabat orang lain tanpa 

mendasarkan pada hal-hal fisik seperti materi atau penampilan. 

4. Meningkatkan Kemampuan Penyesuaian Diri 

Untuk membantu tumbuhnya kemampuan penyesuaian diri, maka 

sejak awal anak diajarkan untuk lebih memahami dirinya sendiri 

(kelebihan dan kekurangannya) agar ia mampu mengendalikan 

dirinya sehingga dapat bereaksi secara wajar dan normatif. Agar anak 

dan remaja mudah menyesuaikanan diri dengan kelompok, maka 



 

tugas orang tua / pendidik adalah membekali diri anak dengan 

membiasakannya untuk menerima dirinya, menerima orang lain, tahu 

dan mau mengakui kesalahannya, dsb. Dengan cara ini, remaja tidak 

akan terkejut menerima kritik atau umpan balik dari orang lain / 

kelompok, mudah membaur dalam kelompok dan memiliki solidaritas 

yang tinggi sehingga mudah diterima oleh orang lain / kelompok.  

Berdasarkan ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

sosial merupakan suatu kemampuan  yang diperoleh individu melalui 

proses belajar mengenai kemampuan kita dalam mengatur pikiran, 

emosi, perilaku  untuk memelihara hubungan atau interaksi dengan 

lingkungan sosial secara efektif dengan mempertimbangkan norma 

dan kepentingan sosial serta tujuan pribadi. 

B.Kerangka Pikir  

Kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR) merupakan wadah bagi  

siswa yang memiliki minat dalam hal kemanusiaan di bidang sosial, kesehatan 

ataupun siaga bencana. Melalui bimbingan dan pelatihan guru, keterlibatan siswa 

dalam  Palang Merah Remaja (PMR) dapat mempengaruhi timbulnya sikap positif 

yang dapat membentuk keterampilan sosial (social skills) 

tersebut diantaranya  kemampuan bekerjasama, berkomunikasi, sikap tanggung 

jawab dan berempati. Sejauh mana pengaruh keterlibatan siswa dalam organisasi 

ekstrakurikuler palang merah remaja terhadap pembentukan keterampilan sosial 

siswa dapat dilihat dalam bagan berikut :  
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Gambar 1.2 Bagan Kerangka Pikir 

 

Keterlibatan Siswa dalam 

Palang Merah Remaja 

(PMR) 

1. Penyuluhan Kesehatan   

Umum 

2. Pertolongan Pertama 

Pada Kecelakaan (P3K) 

3. Bakti Sosial 

 

 

 

 

Pembentukan 

Keterampilan Sosial  

- Kemampuan 

Bekerjasama 

- Kemampuan 

Berkomunikasi 

- Sikap tanggung 

jawab  

- Kemampuan 

Berempati/sikap 

kepedulian 

Hasil 

Berpengaruh Tidak 

Berpengaruh 



5744

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Setiap penelitian diperlukan adanya suatu metode terhadap masalah

yang diteliti, sehingga memperoleh hasil yang diharapakan. Metode

sangat diperlukan untuk menentukan  data penelitian, menguji

kebenaran, menemukan dan mengembangkan suatu pengatahuan,cara

mengkaji kebenaran suatu pengatahuan.

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif.

Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan dalam meneliti

suatu kelompok,suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran,

atau suatu kelas peristiwa masa sekarang Muhammad Masir (2009:63).

Berdasarkan pendapat di atas yang dimaksud dengan metodologi

penelitian deskriptif adalah metode yang bertujuan memecahkan

masalah yang ada pada masa sekarang dengan cara mengumpulkan

data kemudian menganalisa data yang telah terkumpul dari responden.

Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif ini penulis ingin

memaparkan data-data dan menganalisis data secara objektif serta
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menggambarkan pengaruh keterlibatan siswa dalam kegiatan Palang

Merah Remaja terhadap pembentukan keterampilan sosial siswa

MAN 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugianto (2008 : 80) “populasi adalah wilayah generalitas

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

dan kemudian di tarik kesimpulanya”. Populasi dalam penelitian

ini adalah siswa-siswi kelas X dan XI MAN 1 Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2015/2016:

Tabel 3.1Data jumlah siswa-siswi kelas X danXI
MAN 1 Bandar Lampung

No Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah
Siswa

1. X MIA 1 16 26 42
2. XMIA2

MMNNNMM
MMNNDNN
DNDMMIAM

12 30 42
3. XMIA 3 14 27 41
4. XMIA 4 16 22 38
5. XIIS 1 16 26 42
6. XIIS 2 17 25 42
7. XIIS 3 18 24 42
8. XIIB 15 27 42
9. XIIK 1 23 16 39
10. XIIK 2 20 22 42
11. XIIPA 1 16 26 42
12. XIIPA 2 17 23 40
13. XIIPA 3 16 26 42
14. XIIPA 4 18 24 42

15. XI IPS 1 22 24 46
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16. XI IPS 2 19 26 45

17. XI IPS 3 20 27 47

18. XI BAHASA 13 29 42

19. XI IAI 1 20 20 40

20. XI IAI 2 20 19 39

JUMLAH 348 489 837

Sumber: TU MAN 1 Bandar Lampung, 2015

Data siswa-siswi kelas X dan XI MAN 1 Bandar Lampung yang

mengikuti ekstrakurikuler Palang Merah Remaja berjumlah 30

orang, lebih rinci lagi digambarkan oleh table berikut:

Tabel 3.2 Data jumlah siswa yang mengikuti
ekstrakurikuler Palang Merah Remaja
MAN 1 Bandar Lampung

No Kelas JumlahSiswa

1. XMIA 1 0

2. XMIA 2 3

3. XMIA 3 0

4. XMIA 4 0

5. XIIS 1 2

6. XIIS 2 2

7. XIIS 3 0

8. XIIB 0

9. X IIK 1 1

10. XIIIK 2 4

11. XIIPA 1 4

12. XIIPA 2 0

13. XIIPA 3 0

14. XIIPA 4 0

15. XI IPS 1 3
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Sumber:TU dan Pembina PMR MAN 1 Bandar Lampung, 2015

2. Sampel

Penelitian ini adalah penelitian populasi. Menurut Suharsimi

Arikunto (2006: 120) “bila subjeknya kurang dari  100, lebih baik

diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian

populasi”. Berdasarkan teori di atas, maka diperoleh sampel 30

siswa dari kelas X dan  XI MAN 1 Bandar Lampung yang

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja.

Untuk sampel pembanding maka diambil melalui Purposive

Sample yaitu pengambilan sampel dengan cara mengambil subjek

bukan didasarkan pada strata,random, atau daerah tetapi

didasarkan atas adanya tujuan tertentu Suharsimi Arikunto

(2006:183). Maka sampel pembanding diambil 30 orang dari 807

siswa yang tidak mengikuti kegiatan PMR.

16. XI IPS 2 3

17. XI IPS 3 4

18. XI BAHASA 4

19 XI IAI 1 0

20. XI IAI 2 0

JUMLAH 30
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C.  Variabel Penelitian

Di dalam suatu variable penelitian terkandung konsep yang dapat

dilihat dan diukur.Variabel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah keterlibatan siswa

dalam Palang Merah Remaja (X).

2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pembentukan

keterampilan sosial siswa (Y).

D.  Definisi Konseptual

1. Keterlibatan Siswa dalam Palang  Merah Remaja

Keterlibatan siswa adalah keikutsertaan siswa  dalam suatu kegiatan

ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR) di luar mata pelajaran

baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk membantu peserta

didik mengembangkan potensi, bakat dan minat mereka terutama

dalam menumbuhkan sikap saling membantu, rasa solidaritas sesama

manusia.

2. Pembentukan Keterampilan Sosial

Keterampilan sosial adalah keterampilan untuk berinteraksi,

berkomunikasi secara efektif dan berpartisipasi dalam kelompok

untuk menjalin hubungan sosial yang baik terhadap lingkungan
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sosial. Keterampilan sosial perlu didasari oleh kecerdasan personal

berupa kemampuan mengontrol diri, percaya diri, rasa kepedulian

,disiplin dan tanggung jawab .

E.  Definisi Operasional

1. Keterlibatan Siswa dalam Palang Merah Remaja (PMR)

Keterlibatan siswa dalam ekstrakurikuler Palang Merah Remaja

adalah penilaian terhadap partisipasi siswa di dalam

ekstrakurikuler Palang Merah Remaja yang dilaksanakan di luar

mata pelajaran dimana siswa dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Adapun indikator dalam variabel ini adalah penyuluhan

kesehatan umum, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) serta

bakti sosial.

2. Pembentukan Keterampilan Sosial

Pembentukan keterampilan sosial dalam penelitian adalah

penilaian terhadap penerapan keterampilan sosial sel ama

mengikuti kegiatan ekstrakur ikuler Palang Merah Remaja

(PMR) dengan pengukuran indikator: kemampuan

bekerjasama, kemampuan berkomunikasi,sikap tanggung

jawab, kemampuan berempati.
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F. Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini variable yang diukur adalah:

1. Pengaruh Keterlibatan Siswa dalam Palang Merah Remaja(X):

a. Aktif

b. Kurang Aktif

c. Tidak Aktif

2. Pembentukan keterampilan sosial siswa MAN 1 Bandar

Lampung (Y) meliputi:

a. Tinggi

b. Sedang

c.Rendah

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri
atas :

1.Teknik Pokok

a.Angket/Kuesioner

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang pengaruh

keterlibatan siswa dalam Palang Merah Remaja terhadap

pembentukan keterampilan social siswa di MAN 1 Bandar

Lampung.
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Teknik angket atau kuisioner merupakan suatu teknik

pengumpulan data dengan cara membuat pertanyaan yang

diajukan kepada responden dengan maksud menjaring data dan

informasi langsung dari responden yang bersangkutan. Sasaran

angket adalah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler Palang

Merah Remaja di MAN 1 Bandar Lampung.

Responden memilih jawaban yang telah disediakan sesuai

dengan keadaan subjek .Setiap item memiliki tiga alternative

jawaban yang masing-masing mempunyai skor bobot berbeda-

beda,yaitu:

a) Alternatif jawaban yang sesuai harapan diberi skor 3

b) Alternatif jawaban yang kurang sesuai harapan diberi skor 2

c) Alternatif jawaban yang tidak sesuai harapan diberi skor 1

2.Teknik Penunjang

a.   Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data langsung dari

responden serta untuk melengkapi data yang belum legkap atau

terjawab melalui angket. Wawancara langsung dilakukan

kepada responden.
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b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu suatu pengambilan data yang

diperoleh dari informasi,  keterangan ataupun fakta – fakta

berhubungan dengan obyek penelitian.
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H. Uji Persyaratan Instrumen

1.   Uji Validitas

Untuk mengatasi uji validitas angket diadakan melalui control

langsung terhadap teori-teori yang melahirkan indikator-indikator

variable yang disesuaikan dengan maksud dan isi butir soal yang

dilakukan melalui korelasi angket dengan berkonsultasi kepada

pembimbing .

2.   Uji Reliabilitas

Untuk menguji apakah alat ukur bisa dipakai atau tidak, maka

dapat diadakan uji coba angket dengan teknik belah dua yaitu

dengan langkah – langkah sebagai berikut :

a. Uji coba dengan 10 orang di luar responden

b. Mengelompokkan item ganjil dan item genap

c. Kemudian hasil item ganjil dan item genap dikorelasikan ke

dalam rumus Product Moment yaitu :

Keterangan :
rxy : Hubungan Variabel X dan Y
x : Variabel bebas

y : Variabel terikat
N : Jumlah responden
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d. Kemudian untuk mengetahui Reliabilitas Angket dengan

menggunakan rumus Sperman Brown :

rxy  =   2(rgg)

1+(rgg)

Keterangan :

rxy : Koefisien reliabilitas seluruh item

rgg : Koefisien korelasi item ganjil dan genap.

( Sutrisno Hadi, 1989 : 37 )

e. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas

sebagai berikut :

0,90 – 1,00    : Reliabilitas Tinggi

0,50 – 0,89    : Reliabilitas Sedang

0,00 – 0,49    : Reliabilitas Rendah

( Manasse Malo, 1985 : 139 )
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I. Teknik Analisis Data

Tindak lanjut dari pengumpulan data adalah menganalisis data.

Setelah data terkumpul selanjutnya data di analisis dengan

menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi dalam

Nafilah (2005:39) yaitu:

a. Menentukan klsifikasi skor dengan menggunakan rumus

interval, yaitu:

Keterangan :

I   = Interval

NT = NilaiTertinggi

NR = NilaiTerendah

K= Kategori

Dan selanjutnya disajikan dalam bentuk presentase pada setiap

tabel kesimpulan. Rumus presentase yang digunakan adalah

sebagai berikut :

%100
N

F
P

Keterangan :

P : Presentase

F : Jumlah jawaban dari seluruh item

N : Jumlah perkalian item dengan responden
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b. Kemudian untuk mengelola dan menganalisis data, akan dilakukan teknik

analisi data dengan menggunakan rumus Chi Kuadrat, sebagai  berikut :

x² = 
B

li:


k

ld:

( Oij – Eij ) ²

Eij

Keterangan :

x² = Chi Kuadrat


B

li:

= Jumlah baris


k

ld:

= Jumlah kolom

Oij = Banyaknya data yang diharapkan terjadi

Eij = Banyaknya data hasil pengamatan

Kemudian data di uji dengan menggunakan rumus koefisien korelasi

kontingensi sebagai berikut :

C =          x²

√ x² + n

Keterangan :

C = Koefisien Kontingensi

x² = Chi Kuadrat

n = Jumlah sampel

C maks =   M - 1

√ M

Keterangan :

C maks = koefisien kontigensi maksimum

M = Harga minimum antara banyaknya baris dan kolom dengan kriteria

Uji hubungan makin dekat harga c max makin besar derajat

asosiasi antara faktor. ( Sutrisno Hadi, 1981 : 276 ).



 
 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tentang 

pengaruh keterlibatan siswa dalam kegiatan Palang Merah Remaja terhadap 

pembentukan keterampilan sosial siswa di MAN 1 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2015/2016, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pengaruh 

keterlibatan siswa dalam kegiatan Palang Merah Remaja (X) pada kategori cukup 

baik dengan persentase 46% dan pengaruh keterlibatan siswa dalam kegiatan 

Palang Merah Remaja terhadap pembentukan keterampilan sosial (Y) dominan 

pada kategori terampil 36,6%. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh keterlibatan siswa dalam kegiatan Palang Merah Remaja terhadap 

pembentukan keterampilan sosial siswa di MAN 1 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2015/2016 berada pada kategori sedang. . Terdapat pengaruh yang 

cukup signifikan pada keterlibatan siswa dalam kegiatan Palang Merah Remaja 

terhadap pembentukan keterampilan sosial siswa di MAN 1 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2015/2016. Hal ini berarti dengan adanya kegiatan 

ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR) berpengaruh terjadinya 

pembentukan keterampilan siswa namun berjalan lamban dan membutuhkan 

waktu untuk mencapainya. 
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B. Saran 

Setelah peneliti melakukan penelitian, menganalisis, dan mengambil kesimpulan 

dari hasil penelitian, maka peneliti dapat mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Kepada Siswa yang mengikuti kegiatan Palang Merah Remaja lebih serius 

untuk mengikuti serta memaksimalkan tiap – tiap proses dalam kegiatan 

ataupun program kerja Palang Merah Remaja (PMR) sehingga keterampilan 

sosial dapat terbentuk dan berkembang . 

2. Kepada pihak sekolah diharapkan lebih mampu mengontrol atau mengawasi 

perkembangan nilai-nilai karakter yang diaplikasikan siswa dalam lingkungan 

sekolah dengan cara memberikan perhatian yang lebih kepada siswa yang 

belum mengaplikasikan sikap disiplin, sikap peduli,sikap tanggung 

jawab,rendah hati dalam lingkungan sekolah juga agar dapat memfasilitasi 

berbagai macam kegiatan yang terdapat di sekolah demi terbentuk dan 

berkembangnya keterampilan sosial (social skills). 

3. Kepada guru atau pembina kegiatan ekstrakurikuler sekolah, agar dapat 

memaksimalkan penanaman dari wujud keterampilan sosial dalam diri siswa 

agar siswa dapat mengaplikasikan serta mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sosialnya dalam kehidupan sehari-hari terutama di lingkungan 

sekolah dengan cara mengarahkan para siswanya agar lebih aktif dalam 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. 

4. Kepada keluarga dan masyarakat untuk senantiasa membimbing dan menjadi 

figur keteladanan bagi siswa  serta meningkatkan partisipasinya dalam 
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pelaksanaan pendidikan, karena pendidikan merupakan tanggungjawab 

bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. 
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