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ABSTRAK 

 

Dewi Srimulyani, 2015, “Implementasi Pendidikan Karakter Melalui 

Kegiatan Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (Studi Deskriptif di Madrasah 

Aliyah Raudlatul Muta’allimin) Kecamatan Pacet Kabupataen Bandung Provinsi 

Jawa Barat”, Tesis, Pembimbing : (1) Prof. Dr. Sanusi Uwes, M.Pd (2) Dr. Qiqi 

Yuliati Zakiah, M.Ag.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah :  (1) jenis dan nilai karakter apa 

saja  yang ditanamkan melalui kegiatan ekstrakurikuler PMR di MA RM, (2) 

bagaimana proses kegiatan PMR di MA RM, (3) apa perbedaan perilaku sebelum 

dan sesudah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler PMR di MA  RM, (4) apa 

indikator keberhasilan kegiatan PMR terhadap pembentukan karakter siswa/i  MA 

RM, (5) apa kendala yang dihadapi dan solusinya dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter melalui kegiatan PMR.  

Tujuan dari penelitian ini adalah :  (1) untuk mengetahui jenis dan nilai 

karakter apa saja  yang ditanamkan melalui kegiatan ekstrakurikuler PMR di MA 

RM, (2) untuk mengetahui proses kegiatan palang merah remaja di MA RM, (3) 

untuk mengetahui perbedaan perilaku sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler PMR di MA RM, (4) untuk mengetahui indikator keberhasilan 

kegiatan PMR terhadap pembentukan karakter siswa/i  di MA RM, (5) untuk 

mengetahui kendala yang dihadapi dan solusi dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter melalui kegiatan PMR MA RM. 

Obyek penelitian dalam penelitian  ini adalah  warga sekolah MA RM, 

yang  terdiri dari : Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pendidik,  tenaga 

kependidikan dan para siswa  yang aktif dalam kegiatan eskul PMR di MA RM.  

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan 

prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah : (1) observasi, (2) 

wawancara, dan (3) dokumentasi. Teknik analisa data brbentuk kualitatif dan 

pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan 

cek ulang agar data yang terkumpul bisa dipertanggungjawabkan. 

Hasil penelitian yang di peroleh adalah : (1) jenis dan nilai karakter   yang 

ditanamkan melalui kegiatan eskul PMR di MA RM, (2) proses kegiatan eskul 

PMR di MA RM, (3) perbedaan perilaku sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan 

eskul PMR di MA RM, (4) indikator keberhasilan kegiatan PMR di MA RM, (5) 

kendala yang dihadapi dan solusi pelaksanaan pendidikan karakter melalui 

kegiatan eskul PMR  di MA RM. 

Saran-saran ke pihak sekolah, yaitu : (1) melengkapi sarana dan prasarana 

yang sudah tersedia untuk mencapai pembelajaran yang maksimal, (2) kepada 

kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan sama-sama bertanggung jawab 

dalam pendidikan karakter, dan diharapkan bisa bersinergi dengan kegiatan eskul 

PMR karena didalamnya ada implementasi pendidikan karakter, (3) memberikan 

dukungan penuh terhadap kegiatan eskul PMR.. 

Kata kunci : karakter, pendidikan karakter, implementasi pendidikan 

karakter. 

 


