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ABSTRAK 

MAHLIGAIYANI, ENDAH. 2017. Penanaman Nilai-Nilai  Pendidikan Karakter 

Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Pencak Silat Tapak Suci di SD 

Muhamadiyah Ponorogo. Skripsi.  Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  (FTIK) Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Izza Aliyatul Muna, M.Sc 

Kata Kunci : Pendidikan karakter, Pencak Silat, Tapak Suci. 

 Di lingkungan Kemendiknas pendidikan karakter menjadi fokus pendidikan di 

seluruh jenjang. Begitu juga dalam kegiatan ekstrakurikuler beladiri. Seperti 

penuturan Mentri Pendidikan Anis Baswedan dimana pemerintah mendukung 

pembentukan karakter anak melalui pencak silat di sekolah. Sebab pencak silat 

mengajarkan anak tentang kejujuran, kedisiplinan, dan kesatria. Akan tetapi hampir di 

setiap SD/MI selalu ada kasus perkelahian siswa dan juga pembulian yang 

berhubungan dengan kekuatan fisik dan kekerasan, walau tingkatannya tidak terlalu 

parah begitu juga di sekolah SD Muhammadiyah Ponorogo. Akan tetapi di sekolah 

ini malah ada ekstrakurikuler pencak silat yang dari sudut pandang umum identik 

dengan kekerasan tersebut. 

Tujuan penelitian ini (1) untuk mengetahui proses pelaksanaan ekstrakurikuler 

pencak silat Tapak Suci di SD Muhammadiyah Ponorogo.(2) untuk mengetahui cara 

penerapan penanaman nilai-nilai pendidikan karakter pada ekstrakurikuler pencak 

silat Tapak Suci di SD Muhammadiyah Ponorogo.(3) untuk mengetahui hambatan 

serta solusi dalam penanaman nilai-nilai pendidikan karakter pada ekstrakurikuler 

pencak silat Tapak Suci di SD Muhammadiyah Ponorogo.Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya 

menggunakan reduksi data, display data  dan pengambilan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian di SD Muhammadiyah Ponorogo dapat disimpulkan 

bahwa: (1) Pelaksanaan ekstrakurikuler ini dimulai dengan pelatihan rutin setiap hari 

Selasa untuk kelas 3 dan Rabu untuk kelas 4 dan 5. Tahap ujian kenaikan tingkat 

pelaksanaannya dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan PIMDA Tapak Suci 

Ponorogo. Pelatihan atlet minimal 3 bulan menjelang pertandingan.(2) Penanaman 

nilai-nilai pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler pencak silat di sekolah ini bila 

dikaji sudah sesuai dengan teori kurikulum pendidikan karakter Sekolah Dasar 

menurut Character Counts (Six Pillars of Character Education). Dan juga virtue 

(kebajikan) dalam olah raga yaitu fair play, sportsmanship, dan sport builds 

character.(3) Hambatan serta solusi di ekstrakurikuler ini yaitu Pengelolaan fisik 

yang kurang berupa tidak adanya matras, pecing dan alat latihan lain yang kurang 

layak. Dalam pengelolaan siswa, disini hanya ada 1 pelatih. Sehingga sistem 

administrasi dan latihan  terganggu bila beliau berhalangan hadir. Dalam hal ini solusi 

yang sedang dilakukan yaitu mengusahakan persetujuan penambahan pelatih baru 

kepada kepala sekolah. Serta untuk mengurangi resiko kecelakaan latihan pelatih 

harus lebih hati-hati serta menghilangkan teknik bantingan juga kuncian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LatarBelakangMasalah 

Pendidikan karakter kini menjadi salah satu isu terkini. Selain menjadi 

bagian dari pembentukan akhlak anak bangsa, pendidikan karakter ini diharapkan 

mampu menjadi pondasi utama dalam meningkatkan derajat dan martabat bangsa 

Indonesia. Dilingkungan Kemendiknas sendiri, pendidikan karakter menjadi 

fokus pendidikan di seluruh jenjang pendidikan yang dibinanya. Pembentukan 

karakter ini dimulai dari fitrah yang diberikan Tuhan yang kemudian membentuk 

jati diri dan perilaku. Dalam prosesnya sendiri fitrah yang alamiah ini sangat 

dipengaruhi keadaan lingkungan sehingga lingkungan memiliki peran yang cukup 

besar dalam pembentukan jati diri dan perilaku.Sekolah dan masyarakat sebagai 

bagian dari lingkungan memiliki peran yang sangat penting,oleh karena itu setiap 

sekolah dan masyarakat harus memiliki kedisiplinan dan kebiasaan mengenai 

karakter yang akan dibentuk.
1
 

 Selama ini pendidikan informal terutama dalam lingkungan keluarga belum 

memberikan kontribusi berarti dalam mendukung pencapaiaan kompetensi dan 

pembentukan karakter peserta didik. Kesibukan dan aktivitas kerja orang tua yang 

                                                           
1
Sofan Amri, et al.,Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran (Jakarta:Prestasi 

Pustaka,2011),51. 
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relatif tinggi,kurangnya pemahaman orang tua dalam mendidik anak dilingkungan 

keluarga, pengaruh pergaulan dilingkungan sekitar dan pengaruh media elektronik 

ditengarai bisa berpengaruh negatif terhadap perkembangan dan pencapaiaan 

hasil belajar peserta didik.Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan 

tersebut adalah melalui pendidikan karakter terpaduyang memadukan dan 

mengoptimalkan kegiatan pendidikan informal lingkungan keluarga dengan 

pendidikan formal di sekolah.
2
 

  Akan tetapi dimasa sekarang Indonesia mengalami degradasi di dalam 

pendidikan karakter semua itu didasarkan pada peningkataan kenakalan remaja 

dan dekadensi moral  masyrakatnya hingga sampai taraf yang sangat meresahkan. 

Untuk kenakalan remaja saja sudah mencapai 63%. Bahkan kenakalan remaja 

tersebut sudah merambah di tingkat sekolah dasar.Tingginya angka korupsi yang 

pertanda kurangnya kejujuran dalam negara. Tindakan kriminalitas yang 

merajalela.Selain itu banyak pelajar yang menyia-nyiakan waktu, hanya ingin 

bersenang-senang tanpa berfikir untuk mengukir prestasi mereka. Banyak 

degadrasi tersebut membuat rendahnya prestasi yang dimiliki sehingga 

berdampak pada lingkungan sosial dan budaya bangsa yaitu tingginya angka 

pengangguran terpelajar dimana rendahnya daya saing bangsa Indonesia di 

tengah-tengah bangsa laindi dunia.
3
 

                                                           
2
Ibid.,30. 
3
Ibid.,42. 
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 Pendidikan sebagai lembaga formal pun menjadi dianggap kurang dalam hal 

tersebut.Pada hal sudah jelas fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional menurut 

UUSPN No.20 tahun 2003 Bab 2 Pasal 3: “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik 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 bertanggung 

jawab.” 

Sehingga mantan mendiknas Muhammad Nur mengatakan:“Pendidikan 

karakter yang termudah dilakukan ketika anak-anak masih duduk di bangku 

SD.Itulah sebabnya kita memprioritaskan pendidikan karakter di tingkat SD. 

Bukan berarti pada jenjang pendidikan lainnya tindakan mendapat perhatian, 

porsinya saja yang berbeda.”4
 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu media yang potensial untuk 

pembinaan karakter dan peningkatan mutu akademik peserta didik.Visi kegiatan 

ekstrakurikuler adalah berkembangnya potensi, bakat, dan minat secara optimal, 

serta tumbuhnya kemandirian dan kebahagiaan peserta didik yang berguna untuk 

diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.
5
 

                                                           
4
Ibid.,50. 

5
 Sutan Nur IR, ”Upaya Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Ekstrakulikuler Pencak Silat di 

MI Sultan Agung Babadan Baru Seleman,”(Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), 5. 
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Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan diluar mata 

pelajaran untuk membantu perkembangan peserta didik yang secara khusus 

diselenggarakan oleh pendidikan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan 

dan berkewenangan disekolah. 

Banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ada bidang 

keorganisasian seperti pramuka,bidang kesehatan PMR, bidang seni yaitu musik 

dan tari,bidang olah raga seperti basket,voly,bela diri, dan lain-lain,juga bahkan di 

bidang memasak, dan elektronika.Semua dapat dipilih bebas oleh peserta didik 

sesuai keinginannya. 

 Dalam membentuk karakter, watak atau jiwa yang tangguh baik secara fisik 

maupun mental ada banyak hal yang bisa kita lakukan selain melalui lembaga 

sekolah, salah satunya melalui pendidikan beladiri pencak silat yang merupakan 

warisan budaya asli Indonesia.Pencak silat memiliki nilai-nilai pendidikan 

karakter berupa takwa, tanggap, tangguh, trengginas, dan tanggon.
6
 

 Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Pandji Oetojo bahwa pencak silat sebagai 

hasil krida atau karya pengolahan akal, kehendak, dan rasa yang dilandasi 

kesadaran atau kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial 

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, terdiridari 4 aspek yang merupakan satu kesatuan 

yang bulat, yakni aspek mental-spiritual, beladiri, seni, dan olahraga. Keempat 

aspek tersebut baik masing-masing maupun keseluruhan, mengandung materi 

                                                           
6
Mulyana, Pendidikan Pencak Silat (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 101. 
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pendidikan yang menyangkut sikap, dan sifat ideal, yaitu sikap, dan sifat yang 

menjadi idaman bagi hidup pribadi, hidup bermasyarakat, dan bernegara. 

 Sentuhan pencak silat yang dilaksanakan dalam dunia pendidikan, yang 

dimulai dari tingkat dasar akan sangat membantu dalam pembentukan kader 

bangsa yang berjiwa patriotik, berkepribadian luhur, disiplin serta bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7
Begitu pula dengan Johansyah Lubis, yang 

mengatakan gerak dasar pencak silat merupakan gerak terencana, terarah, 

terkoordinasi dan terkendali yang memiliki aspek sebagai satu kesatuan, yaitu 

aspek mental, spiritual, beladiri, olah raga, dan seni budaya. 

Seperti yang dikatakan Menteri Pendidikan Anis Baswedan 

pemerintahpun mendukung pembentukan karakteranak melalui pencak silat di 

sekolah.Sebab pencak silat mengajarkan anak tentang kejujuran, kedisiplinan, dan 

kesatria. Hal tersebut disampaikan oleh Kemendikbud sebagai berikut:“Mentri 

Pendidikan Dasar dan Menengah Anis Baswedan mengatakan akan mendukung 

perkembangan pencak silat di Indonesia. Sebab pencak silat membentuk karakter 

manusia yang jujur dan disiplin.”8
 

 Akan tetapi di keadaan sekarang pencak silat sudah sering dianggap kurang 

mampu menghasilkan pendidikan karakter yang bagus di mata masyarakat 

khususnya di Ponorogo.Apapun jenis perguruan pencak silat tersebut.Pencak silat 

                                                           
7
MuhamadTaufik, ‟‟PendidikanKepribadianMelaluiIlmuBeladiriPencakSilat.‟‟(Skripsi, IAIN 

WaliSongo, Semarang, 2010), 11. 
8
Fathi Mahmud, Menteri Anis: Pencak Silat Bagian Pembentukan Karakter Anak di akses pada 

http//news.liputan 6.c0m/read/2176029/menteri-anies;pencak silat-bagian pembentukan-karakter-anak 

tgl 20 Desember 2016 11.30 WIB 
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ini di anggap negatif terutama untuk anak-anak. Banyak wali murid yang enggan 

membiarkan anaknya belajar beladiri ini dengan alasan fikiran mereka yang 

belum dewasa sehingga hanya untuk membuat mereka sok “jagoan” dan 

ditakutkan membuat ulah dengan kemampuan mereka dan juga karena masih 

dalam tahap pengawasan orang tua sehingga beladiri tersebut tidak bermanfaat 

untuk anak-anak. 

Akan tetapi ada beberapa lembaga sekolah dasar di Ponorogo yang malah 

memiliki kegiatan ekstrakurikuler pencak silat. Salah satunya di SD 

Muhammadiyah Ponorogo. SD ini memiliki ekstrakurikuler Tapak Suci dimana 

juga mempunyai beberapa prestasi di bidang tersebut. 

Memang di Indonesia sendiri ada banyak perguruan silat yang tumbuh dan 

berkembang hingga saat ini, salah satunya adalah Tapak Suci.Tapak Suci Putera 

Muhammadiyah adalah salah satu perguruan pencak silat yang tergabung dalam 

Ikatan Pencak Silat Indonesia yang disingkat dengan nama IPSI. Pada awal 

berdirinya IPSI, Tapak Suci adalah salah satu dari sepuluh perguruan Historis 

IPSI. Hal itu dikarenakan Ikatan kesejarahannya karena berperan penting dalam 

menyatukan dan mengeksistensikan pencak silat, tidak hanya tingkat nasional 

namun hingga ke ranah Internasional.  

TapakSuciputeraMuhammadiyahmerupakanorganisasilangsungdaripergur

uanKauman yang didirikanpadatanggal 31 Juli 1963 danberpusat di 
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Yogyakarta.Perguruaninimenjadiwadahparapendekar yang berada di 

lingkunganMuhammadiyah.
9
 

Disetiap SD/MI selalu ada kasus perkelahian siswa dan juga pembulian 

yang berhubungan dengan kekuatan fisik dan kekerasan, walau tingkatannya tidak 

terlalu parah begitu juga di sekolah SD Muhammadiyah Ponorogo. Akan tetapi di 

sekolah ini malah ada ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci yang dari sudut 

pandang umum identik dengan kekerasan tersebut. 

Sehingga berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan 

peneliti tersebut sehingga menimbulkan kegelisan peneliti sehingga membuat 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul”PENANAMAN 

NILAI-NILAIPENDIDIKANKARAKTER MELALUIKEGIATAN 

EKSTRAKURIKULER PENCAK SILAT TAPAK SUCI DI SD 

MUHAMADIYAH PONOROGO.” 

B. FokusPenelitian 

Dalam penelitian ini fokus penelitian pada implementasi penanamannilai-

nilaipendidikankarakter melaluikegiatan ekstrakurikulerpencaksilat Tapak Suci di 

SD Muhammadiyah Ponorogo. 

C. RumusanMasalah 

Berangkat dari latar belakang masalah yang peneliti dapat maka diperoleh 

rumusan masalah sebagai berikut: 

                                                           
9
FitriaHariyaniNasutiondanFebridaniSantosaPasaribu., BukuPintarPencakSilat (Jakarta: 

Anugrah, 2017), 53. 
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1. Bagaimanakah pelaksanaankegiatan ekstrakurikuerpencak silat TapakSuci di 

SD MuhammadiyahPonorogo?  

2. Bagaimanakahpenanamannilai-nilaipendidikankarakter siswa melalui kegiatan 

ekstrakurikuler pencaksilat Tapak  Suci di SD MuhammadiyahPonorogo? 

3. Bagaimana hambatan serta solusi dalam penanamannilai-

nilaipendidikankarakterkepadasiswa yang mengikuti 

ekstrakurikulerpencaksilatTapak Suci SD MuhammadiyahPonorogo? 

D. TujuanPenelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa tujan 

penelitian ini adalah: 

1. Untukmengetahui proses pelaksanaankegiatan 

ekstrakurikulerpencaksilatTapakSuci di SD MuhammadiyahPonorogo. 

2. Untukmengetahuicarapenerapanpenanamannilai-

nilaipendidikankaraktermelalui kegiatanekstrakurikulerpencaksilatTapakSuci 

di SD MuhammadiyahPonorogo. 

3. Untukmengetahuihambatansertasolusidalampenanamannilai-

nilaipendidikankarakterpada ekstrakurikulerpencaksilatTapakSuci di SD 

MuhammadiyahPonorogo. 

E. ManfaatPenelitian 

1. Teoretis 
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Dalampenelitianini, akanditemukanimplementasipenanamannilai-

nilaipendidikankaraktermelaluiekstrakrikulerpencaksilatTapakSuci di SD 

MuhammadiyahPonorogo. 

2. Praktis 

a. Bagisekolah 

Hasilpenelitianinidiharapkandapatmemberikankontribusi yang 

berhargabagisekolah-sekolah yang memilikipesertadidik yang 

bermasalahdikarenakanpencaksilat agar mampumengatasipesertadidiknya. 

Dan untuk SD 

MuhammadiyahPonorogosendiridapatdigunakansebagaitolakukurkeberhasi

lanpembelajaranpendidikankarakter di ekstrakurikulerTapakSuci di 

sekolahtersebut. 

b. Bagi Guru 

Hasilpenelitianinidiharapkandapatdigunakansebagaialternatifpemilihant

indakanuntukmenanamkannilai-

nilaipendidikankarakterkepadapesertadidik. 

c. Bagi Siswa 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan peserta didik dapat 

mendapatkan pendidikan karakter yang tepat tanpa menggangu bakat minat 

yang dimiliki bahkan mampu mengembangkannya jauh lebih baik dan 

menjadi manusia yang berkarakter. 

d. BagiWaliMurid 
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Dengan adanya penelitian ini mampu menambah kepercayaan wali 

murid terhadap pencak silat sehingga mampu menumbuhkan minat, bakat 

serta  karakter baik anak yang bergabung di pencak silat. 

 

F. SistematikaPembahasan 

Untukmemberikangambaranpolapemikirandaripenulis yang 

tertuangdalamkaryailmiahini,makapenulismenyususnsistematikapembahasanskrip

si yang terdiridarilimabab yang masing-masingbabterdiridari sub-sub bab yang 

salingberkaitaneratdanmenjadikesatuan yang utuh.Adapunlimababtersebutadalah: 

Bab I pendahuluandimanaterdiridarilatarbelakangmasalah,fokuspenelitian, 

rumusanmasalah, 

tujuanpenelitian,manfaatpenelitian,metodepenelitian,dandalammetodepenelitianbe

risipendekatan,danjenispenelitian, kehadiranpeneliti,lokasipenelitian,sumber data, 

prosedurpenelitian data,analisis data, pengecekankeabsahantemuan, tahapan- 

tahapanpenelitian, telaahpustaka, sistematika, danpembahasan. 

Bab II berisikajianteoripenelitianpendidikankarakter, nilai-

nilaipendidikankaraktrer, ekstrakurikuler, 

pencaksilat,danTapakSuci.Dalambabiniberfungsisebagaialatanalisis data. 

Bab III berisitemuanpenelitian yang 

merupakangambaranumumlokasitempatpenelitiansepertisejarahsingkat, profil, 

visi,danmisi SD 
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MuhammadiyahPonorogosertaekstrakurikularpencaksilatTapakSuci SD 

MuhammadiyahPonorogo. 

Bab IV berisikanpembahasanpenanamannilai-

nilaipendidikankaraktermelaluiekstrakurikulerpencaksilatTapakSuci SD 

MuhammadiyahPonorogo. 

Bab V penutupberisisimpulandan saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Kajian Teori 

1. Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

Dalam bahasa Arab istilah pendidikan diistilahkan 

menjadi“tarbiyah” dan“ta‟dib”.Dimana tarbiyah berarti 

mengasuh,menanggung,memberi makan, mengembangkan, 

memelihara,membuat, menjadikan bertambah tumbuh, 

membesarkan,memproduksi hasil-hasil yang sudah matang dan 

menjinakkanya.Sedang di dalam kata ta‟dib sendiri  berarti pengajaran dan 

pengasuhan yang baik.Allah Berfirman:“Dan mengajarkan kepada Adam 

nama-nama (benda-benda) seluruhnya,kemudian mengemukakan kepada 

malaikat lalu berfirman; “Sebutkan kepada-Ku nama-nama benda itu jika 

kamu memang orang-orang yang benar.Mereka menjawab;“Maha Suci 

Engkau,tidak ada kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan 

kepada kami,sesungguhnya Engkau yang Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.”(Q.S.Al-Baqarah:31-32)
10

 

                                                           
10

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Johar Baru: Kalam Mulia, 1998),5. 
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Menurut Ki Hadjar Dewantara seperti dikutip Abu Ahmadi dan Nur 

Ukhbiyati mendefinisikan pendidikan sebagai tuntutan segala kekuatan 

kodrat yang ada pada anak agar mereka kelak menjadi manusia dan anggota 

masyarakat yang dapat mencapai keselamtan dan kebahagiaan yang 

setinggi-tingginya. 

Hal yang sama diuraikan H.Mangun Budiyanto yang berpendapat 

bahwa pendidikan adalah mempersiapkan dan menumbuhkan anak didik 

atau individu manusia yang prosesnya berlangsung terus menerus sejak ia 

lahir sampai ia meninggal dunia.Aspek yang ditumbukan itu meliputi aspek 

badannya, akalnya, dan ruhani sebagai suatu kesatuan tanpa 

mengesampingkan salah satu aspek, dan melebihkan aspek yang lain. 

Persiapan dan pertumbuhan itu diarahkan agar ia menjadi manusia yang 

berdaya guna bagi dirinya sendiri dan masyarakat serta dapat memperoleh 

suatu kehidupan yang sempurna.
11

 

Sedangkan menurut Undang-UndangSistem Pendidikan Nasional, 

pendidikan adalah usaha sadar danterencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan prosespembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkanpotensidirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan,pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

                                                           
11

 Syamsul Kurniawan,Pendidikan Karakter , (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 

27 
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sertaketerampilan yang diperlukandirinya, masyarakat, bangsa, 

dannegara.
12

 

Menurut Zahra Idris bahwa pendidikan adalah:”Serangkaian 

interaksi yang bertujuan antara manusia dewasa danpeserta didik secara 

tatap muka atau dengan menggunakan mediadalam rangka memberikan 

bantuanterhadap perkembanganpeserta didik”.13
 

Dari definisi-definisi tentang pendidikan dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh manusia dewasa dalam 

rangka membentuk pola tingkah laku atau akhlak yang baik dan 

mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri anak-anak sesuai 

dengan norma-norma dan nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat  

maupun agama tertentu, sehingga anak didik menjadi pribadi-pribadi yang 

utama dimana prosesnya berlangsung terus menerus mulai dari lahir hingga 

meninggal dunia. 

Sedangkan karakter sendiri menurut Kamus Besar Indonesia 

adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dengan yang lain.Pengertian karakter menurut pusat bahasa 
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UU RI No. 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1, Pasal 1, 

Ayat1. 
13

Zahra Idris dan Lisma Jamal, Pengantar Pendidikan I, (Jakarta: Grasindo, 1992), 

4. 



 

17 

 

 

 

Depdiknas adalah “ bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, 

personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak.”14
 

Scerenko mendefinisikan karakter sebagai atribut atau ciri-ciri 

yang membentuk dan membedakan ciri pribadi,ciri etis, dan kompleksitas 

mental dari sesorang,atau suatu kelompokatau bangsa.
15

 

Menurut al-Ghozali, ada empat unsur pokok dalam dirimanusia 

yang mendorong timbulnya karakter. Pertama, unsur kebinatangan atau 

bahimiyah, yaitu syahwat. Unsur ini mendorongmanusia mencari 

ikhtiyar,sehingga badan yang merupakankendaraan bagi jiwa akan tetap 

bertahan dan tidak musnah.Syahwat inilah yang akan bertanggung jawab 

terhadap sifakebinatanganpada manusia. Seperti makan, tidur, 

danbersenggama. Kedua , unsur kebuasan atau sub`iyyah yaitu 

amarah.Unsur ini berperan mengusir semua yang merugikan bagi 

jasad.Unsur ini bertanggung jawabterhadapsifat dan perilaku binatangbuas, 

seperti rasa iri, dengki dan suka bertengkar. Kalau tidak bisa dikendalikan 

unsur ini akan menyebabkan kehancuran moral.Ketiga, unsur kesyaitanan 

atau syaithaniyyah. Unsur ini munculpada usiatamyiz, yakni kira-kira pada 

usia tujuh tahun. Unsur inibertanggung jawab terhadap perilaku dan sifat 

tercela manusia,seperti permusuhan, penipuan, pembunuhan, dll. Keempat, 
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Sofan Amri,et al., Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran…3 
15

Muchlas Samami dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan 

Karakter(Bandung:RemajaRosdakarya,2014), 42. 
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unsuryang muncul terakhir adalah unsur ketuhanan atau robbaniyyah.Unsur 

inimerupakan sumber sifat-sifat cita, pujian, kekuasaan, danpengetahuan 

berbagai disiplin ilmu. Unsur ini ada pada jiwa saatpenciptaannya. Karena 

sifatnya yang robbani, unsur ini melulumengejawantahkan. Keempat unsur 

diatas bertanggung jawabterhadap empat jenis karakter yang adapada setiap 

manusia.Unsur-unsur tersebut merupakan asas semua sifat batin dan 

perilaku lahiriyah manusia.
16

 

Sehingga dapat didefinisikan bahwa karakter adalah ciri 

kepribadian seseorang dimana itu akan mempengaruhi pola suatu kelompok 

bahkan bangsa karena kepribadian tersebut dilakukan oleh orang banyak 

dan yang biasa diatur dalam norma yang dipengaruhi oleh hereditas dan 

faktor-faktor diantaranya syahwad,amarah, tamyiz,danrobbaniyyah. 

Pendidikan karakter juga dapat dimaknai sebagai suatu sistem 

penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi 

komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebutbaik terhadap Tuhan yang Maha Esa, diri 
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Imam Chanafie Al-Jauhari, dalam tulisannya yang berjudul “Sufisme Education 

forHuman Character: Its Concept and Implimentation” pada Seminar Internasional 
CharacterBuilding through Education, 12 November 2011 (Pekalongan: STAIN Press, 

2011), 296. 
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sendiri,sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia 

insan kamil.
17

 

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah 

padapencapaiaan pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik 

secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai standar kelulusan.
18

 

b. Tahap-tahap Pendidikan Karakter 

Menurut Lickona tahapan-tahap moral yang di miliki oleh manusia 

ada 6 fase yaitu: 1. Fase Bayi (membangun fondasi Moral), 2. Fase 1; 

Berpikir egosentris (Self-Oriented Moraliy), 3. Fase 2: Patuh tanpa syarat 

(Authority-Oriented Moraliy), 4. Fase 3: Memenuhi harapan lingkungan 

(Peer-Oriented Moraliy), 5. Fase 4: Ingin menjaga kelompok (Collective-

Oriented Moraliy), 6. Fase 5: Moralitas tidak berpihak (Objectively-

Oriented Moraliy).19 

Fase Bayi (membangun fondasi Moral) yaitu fase yang belum 

mengerti arti baik dan buruk sehingga peran ibu jauh lebih banyak dalam 

fase ini.Berpikir egosentris (Self-Oriented Moraliy) yaitufase dimana 

anak akan berfikir sangat egois di usia 1-4 tahun. Patuh tanpa syarat 

(Authority-Oriented Moraliy) yaitu usia 4,5 sampai 6 tahun disini anak 
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Muchlas Samami dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter...46. 
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Sofan Amri,et al,Implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran...31 
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Mulyana, Pendidikan Pencak Silat ,...46 
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akan mematuhi segala yang dilakukan dan di perintah oleh 

figurnya.Memenuhi harapan lingkungan (Peer-Oriented Moraliy) dimana 

anak ingin diterima oleh kawan-kawan dan sekelilingnya dan cenderung 

melakukan apa yang diharapkan oleh sebayanya periode ini terjadi pada 

usia 8,5-14 tahun. Untuk berkisar 12 sampai 20 tahun dia akan 

mengalami pencarian jati diri melawan kebingungan.Ingin menjaga 

kelompok (Collective-Oriented Moraliy) fase ini terjadi pada usia 16-19 

tahun dimana dia akan setia kepada aturan-aturan yang ada di kelompok 

dan diharapkan mampu mematuhi dan menghormati peraturan yang ada 

pada masyarakat.Moralitas tidak berpihak (Objectively-Oriented Moraliy) 

yaitu tahapan moral tertinggi yang harus dicapai manusia dimana ia bisa 

memegang prinsip-prinsip universal moral dan bisa menyelesaikan 

konfilik secara peraturan masyarakat yang ada dengan bijak. 

 Yang dimana menurut Brooks dan Goble membentuk karakter 

seorang manusia tersebut akan di pengaruhi oleh 2 faktor, yaitu Faktor 

nature (alami atau fitrah), dan faktor nurture (melalui sosialisai dan 

pendidikan).20 

Faktor nature (alami atau fitrah) adalah dimana setiap manusia 

mempunyai kecenderungan fitrah untuk mencintai kebaikan.faktor 

nurture (melalui sosialisai dan pendidikan) yaitu pengaruh upaya 
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pendidikan dan sosialisai kepada siswa dalam membentuk karakter 

seseorang  

 

 

 

c. Nilai-nilai Pendidikan Karakter  

Nilai-nilai dalam Kurikulum Pendidikan Karakter sekolah dasar 

menurut Character Counts (Six Pillars of Character Education) adalah 

sebagai berikut ; 

Trustworthy (Amanah) di antaranya; 1)Berlaku jujur, jangan 

bohong, jangan curang, jangan mencuri, 2)Menjadilah handal, pegang 

janjimu, ikuti apa yang menjadi komitmenmu, 3)Bersikaplah berani, 

kerjakan apa yang benar walau orang  lain mengangap itu salah, 

dan4)Jadilah teman yang baik, jangan menghianati kepercayaan. 

Respect(menghormati/menghargai) diantaranya; 1) Perlakukan 

orang lain seperti halnya engkau ingin diperlakukan, 2) Jadilah orang yang 

beradab dan sopan, 3)Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh orang lain,4) 

Jangan menghina orang atau mengolok-olokan, atau memanggil orang 

dengan julukan,5) Jangan pernah mengancam atau memalak orang lain, 

dan 6) Jangan menilai seseorang sebelum engkau kenal dengan baik. 

Responsibillity(Penuh tanggung jawab);1)Jadilah orang yang dapat 

diandalkan, jika engkau sepakat untuk mengerjakan sesuatu kerjakanlah,  
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2)Jalankanlah urusanmu dengan baik, 3)Jangan melakukan hal lain 

semata-mata karena kau menganggap hal itu perlu engkau 

lakukan,4)Fokuslah, bertanggung jawablah pada apapun yang engkau 

lakukan, jangan menyalahkan orang lain, atau sekadar meminta maaf 

karen kesalahan yang engkau perbuat, 5)Gunakan otakmu, pikirkanlah 

sebelum engkau bertindak, pikirkanlah akibat-akibat dari perbuatanmu. 

Fairness(Adil,jujur, dan seportif) diantaranya;1)Perlakukan orang 

lain seperti engkau ingi diperlakukan, 2)Ambilah giliran, biasakan antre, 

3)Katakanlah hal yang sebenarnya,4)Bermainlah seperti aturan 

main,5)Pikirkanlah tentang bagaimana tindakanmu akan berakibatburuk 

kepada orang lain, 6)Dengarkanlah orang lain dengan pikiran terbuka,  

7)Jangan salahkan orang lain karena kesalahanmu, 8)Jangan mengambil 

keuntungan dari orang lain, 9)Jangan bertindak berdasarkan favoritme. 

Caring (Peduli) diantaranya; 1)Perlakukan orang lain dengan 

kebaikan dan kedermawanan, 2)Bantulah orang yang memerlukan 

bantuan, 3)Pekalah terhadap perasaan orang lain, 4)Jangan pernah menjadi 

kasar, atau senang menyakiti hati, 5)Pikirkanlah bagaimana tindakanmu 

akan dapat menyakiti atau melukai hati orang lain, dan6)Selalu 

ingatkanlah kita akan menjadi orang yang peduli dengan perbuatan yang 

dilandasi kepedulian. 

Citizenship (Kewarganegaraan);1)Berbagilah agar menjadikan 

sekolahmu, masyarakatmu, duniamu, serta dunia ini menjadi tempat yang 
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lebih baik, 2)Bertanggung jawablah terhadap apa yang terjadi di 

sekelilingmu, 3)Berpartisipasi dalam pelayanan masyarakat, 4)Peduli pada 

lingkungan alammu, 5)Jadilah tetangga yang baik.,6)Perlakukan orang 

lain dengan hormat dan kebesaran hati, 7)Ikutilah aturan-aturan 

keluargamu, sekolahmu, dan juga masyaraktmu.
21

 

Dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter tersebut 

menurut Brooks dan Goble seorang manusia akan di pengaruhi oleh 2 

faktor, yaitu Faktor nature (alami atau fitrah), dan faktor nurture (melalui 

sosialisai dan pendidikan).22  

Untuk proses pendidikan membuat karakter ini menurut Thomas 

Lickona maka diperlukan 3 komponen pentingyaitu; 

Moral Knowing atau pengetahuan tentang moral yang terdiri dari 

kesadaran moral, mengetahui nilai-nilai moral, pertimbangan moral, 

pengambilan keputusan, dan pengetahuan diri. 

Moral Feeling atau perasaaan tentang moral yang dimana perasaan 

moral tersebut berhubungan pada hati nurani, harga diri, empati, cinta 

kebaikan, kendali diri, dan kerendahan hati. 

Moral Action atau perbuatan moral yang tercerminkan pada 

kompetisi, kemauan, dan kebiasaan 
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2. Kegiatan Ekstrakurikuler 

a. Pengertian Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler dapat diartikan sebagai kegiatan 

pendidikan yang dilakukan diluar jam pelajaran yang ditunjukkan untuk 

membantu perkembangan peserta didik, sesuai kebutuhan, potensi, bakat, 

dan minat mereka melalui kegiatan secara khusus diselenggarakan oleh 

pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan 

berkewenangan di sekolah.
23

 

Visi  dari kegiatan ekstrakurikuler sendiri adalah pengembangan 

potensi, bakat, dan minat,secara optimal serta tumbuhnya kemandirian 

dan kebahagiaan peserta didik yang berguna untuk diri sendiri, keluarga, 

dan masyarakat. Sementara misi yang di jalankan mencangkup 2 aspek 

yaitu 1) menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih peserta didik 

sesuwai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka. 2) 

Menyelenggarakan kegiatan yang memberikan kesempatan peserta didik 
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Novan Ardy Wiyani, Membumikan Pendidikan Karakter di SD(Jakarta: Ar-

Ruzz, 2013),109. 
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dalam mengekspresikan diri secara bebas melalui kegiatan mandiri dan 

atau kelompok.
24

 

Kegiatan ekstrakurikuler yang ditekuni juga akan memberikan 

keberhasilan dalam karakter karena 3 faktor yaitu yang pertama, kegiatan 

ekstrakurikuler yang lebih banyak praktek menjadikan siswa mempunyai 

banyak wawasan dan pengalaman. Kedua, kegiatan ekstrakurikuler 

merupakan bentuk akomodasi proses perkembangan potensi siswa 

(afektif, kognitif, dan psikomotorik). Ketiga, pengelolaan sekolah 

menjadikan kegiatan ekstrakurikuler sebagai media menampung dan 

mewujudkan keinginan siswa yang berimplikasi pada pemenuhan 

kebutuhan siswa sehingga siswa tidak jenuh dan bersemangat untuk 

belajar.
25

 

b. Tujuan dan Fungsi Kegiatan Ekstrakurikuler 

Pengembangan  kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian dari 

pengembangan institusi sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler sendiri 

bertujuan untuk mengembangkan bakat,kepribadian, prestasi dan 

kreativitas siswa dalam rangka mengembangkan pendidikan seutuhnya. 

Secara khusus kegiatan ekstrakurikuler memiliki tujuan dan fungsi untuk: 

1)Meningkatkan kemampuan peserta didik sebagai anggotamasyarakat 

dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam 
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semesta. 2)Menyalurkan dan mengembangkan potensi dan bakat peserta 

didik sehingga menjadi kreatif dan karya yang tinggi. 3)Melatih sikap 

disiplin, kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab dalam menjalankan 

tugas.4)Mengembangkan etika dan akhlak yang mengintegrasikan 

hubungannya dengan Tuhan, sesama dan dirinya 

sendiri.5)Mengembangkan sensitivitas peserta didik dalam persoalan 

sosial-keagamaan sehingga menjadi proaktif terhadap permasalahan. 

6)Memberikan bimbingan dan arahan serta pelatihan kepada peserta didik 

agar memiliki fisik yang sehat, bugar,  kuat,cekatan, dan terampil 

7)Memberi peluang kepada peserta didik agar memilikikemampuan untuk 

berkomunikasi secara baik, secara verbal maupun non verbal.  

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang  terkoordinasi 

terarah dan terpadu dengan kegiatan lain di sekolah, guna menunjang 

pencapaian tujuan kurikulum. Dengan demikian, kegiatan ekstrakurikuler 

di sekolah ikut andil dalam menciptakan tingkat kecerdasan siswa. 

Kegiatan ini bukan termasuk materi pelajaran yang terpisah dari 

mata pelajaran lainnya, bahwa dapat dilaksanakan disela-sela 

penyampaian materi pelajaran, mengingat kegiatan tersebut merupakan 

bagian penting dari kurikulum sekolah.  

Bentuk-bentuk kegiatan ekstrakulikuler juga mempertimbangkan 

tingkat pemahaman dan kemampuan peserta didik serta tuntutan-tuntutan 

lokal di mana sekolah maupun lembaga berada. Sehingga melalui 
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kegiatan ekstrakurikuler diharapkan peserta didik mampu belajar dan 

memecahkan masalah yang berkembang di lingkungan sekitar.
26

 

 

 

c. Prinsip-prinsip Kegiatan Ekstrakurikuler 

Agar pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler mencapai hasil baik 

dalam mendukung kegiatan kurikuler maupun dalam upayamenumbuhkan 

dan mengembangkan nilai-nilai kepribadian, maka perludiusahakan 

adanya informasi yang jelas mengenai prinsip kegiatanekstrakurikuler. 

Dan dengan berpedoman kepada tujuan kegiatanekstrakurikuler di 

sekolah dapat ditetapkan prinsip-prinsip programekstrakurikuler sebagai 

berikut: 1)Individual, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang 

sesuaidengan potensi, bakat, minat peserta didik masing-masing. 2) 

Pilihan, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai 

dengankeinginan dan diikuti secara sukarela peserta didik. 3) 

Keterlibatan aktif, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yangmenuntut 

keikutsertaan peserta didik secara penuh.4) Menyenangkan, yaitu prinsip 

kegiatan ekstrakurikuler dalamsuasana yang disukai dan menggembirakan 

peserta didik. 5)Etos kerja, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang 

membangunsemangat peserta didik untuk bekerja dengan baik dan 
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berhasil.6) Kemanfaatan sosial, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler 

yangdilaksanakan untuk kepentingan masyarakat 

Prinsip-prinsip umum dalam kegiatan ekstrakurikuler antara lain 1) 

Semua murid, guru dan personil administrasi hendak ikut serta dalam 

usaha meningkatkan program.2) Kerjasama dalam tim adalah 

fundamental. 3) Pembatasan-pembatasan untuk partisipasi hendaknya 

dihindarkansejauh mungkin. 4) Prosesnya adalah lebih penting dari pada 

hasilnya. 5) Program hendaknya memperhitungkan kebutuhan khusus 

sekolah. 6) Program hendaknya cukup komprehensif dan seimbang 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan minat semua murid.
27

 

d. Pendidikan Karakter dalam Kegiatan Ekstrakurikuler  
 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian dari program 

pembinaan kesiswaan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. 

Dengan kata lain, kegiatan ekstrakurikuler dirancang dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah sekaligus meningkatkan 

kompetensi siswa dalam memperoleh ilmu dan pengalaman belajar 

melalui kegiatan di luar jam mata pelajaran. Melalui kegiatan 

ekstrakurikuler diharapkan siswa juga memperoleh ketrampilan dan dapat 

mengembangkan bakat yang dimiliki. 
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 Dalam kegiatan ekstrakurikuler siswa dapat melatih dan 

meningkatkan potensi dirinya. Pendidikan karakter berbasis potensi diri 

adalah proses kegiatan yang dilakukan dengan upaya secara sadar dan 

terencana untuk mengarahkan siswa agar mereka mampu mengatasi diri 

melalui kebebasan dan penalaran serta mengembangkan segala potensi 

diri yang dimiliki. 

 Pendidikan karakter berbasis potensi diri menurut Jamal Ma‟mur 

Asmani  memiliki beberapa kelebihan, diantaranya sebagai berikut: 

1) Proses pendidikan karakter berbsis potensi diri dilakukan dengan 

segala daya upaya. Dalam proses pendidikan karakter yangberbasis 

potensi diri, peran seorang guru tidak hanya sebagai pengajar yang 

menyampaikan materi dalam pembelajaran, akan tetapi juga berperan 

sebagai inspirator, inisiator, fasilitator, mediator, supervisor, evaluator, 

teman sekaligus menjadi pembimbing, pengasuh dengan sepenuh hati.  

2) Siswa mampu mengatasi diri. Artinya, dia akan mampu bersikap 

mandiri, mampu mengatasi masalah seperti masalah keuangan, 

masalah akademik, masalah kesehatan, masalah pribadi (emosi), 

masalah keluarga, manajemen waktu, agama dan akhlak.  

3) Penalaran. Penalaran yang merupakan kemampuan berpikir yaitu 

kemampuan berpikir logis dan analitis.   

4) Segala potensi siswa. Setiap siswa mempunyai sifat yang unik dan 

beragam. Tak jarang dari mereka mempunyai potensi yang 
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terpendam. Dalam proses pendidikan karakter, segala potensi siswa 

akan digali dan dikembangkan yang kemudian akan bermanfaat 

menjadi bekal hidup mereka.  

Menurut E. Mulyasa dalam penerapan pendidikan karakter di sekolah 

terkait dengan tiga fungsi manajerial, yakni perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengendalian.  

1) Perencanaan merupakan fungsi sentral dari menajemen pendidikan 

karakter. Perencanaan harus berorientasi ke masa depan. Perencanaan 

akan dimasukkan kedalam program sekolah, dalam rangka 

memperoleh strategi pembelajaran yang mengacu pada tujuan yang 

efektif. Hal ini akan berkaitan dengan strategi yang terkait dalam 

pembuatan dan pengambilan keputusan  tentang proses pembelajaran 

yang diinginkan. 

 2) Pelaksanaan merupakan proses dalam melaksanakan program 

pembelajaran dan strategi yang sudah dibuat. Fungsi dari 

pelaksanaan mencakup pengorganisasian dan pengelolaan yang 

melibatkan penentuan kegiatan yang akan dilakukan. Berbagai 

kegiatan dalam pelaksanaan program pembelajaran akan diolah 

menjadi kegiatan yang lebih rinci disesuaikan dengan kebutuhan. 

Kegiatan tersebut akan dibagi menjadi tiga tahap yakni, pembukaan, 

pelaksanaan, dan penutup.  
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3) Pengendalian (evaluasi) bertujuan untuk mengkontrol kinerja yang 

dicapai agar sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin menyatakan evaluasi 

merupakan kegiatan pengumpulan informasi tentang berjalannya 

sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk 

menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah 

keputusan.
28

 

3. Pencak Silat 

a. Pengertian Pencak Silat 

Pencak silat adalah sarana dan materi pendidikan untuk 

membentuk manusia-manusia yang mampu melaksanakan perbuatan,dan 

tindakan yang bermanfaat dalam rangka menjalin keamanan 

dankesejahteraan bersama. Pencak silat merupakan hasil budi 

dayamanusiayang bertujuan untuk menjamin keamanan dankesejahteraan 

bersama,pencak silat merupakan bagian darikebudayaan dan peradaban 

manusiayang diajarkan kepada wargamasyarakat yang meminatinya.
29

 

Beberapa tokoh seni bela diri pencak silat mengemukakan 

pendapatnya mengenai definisi dari pencak silat, diantaranya: 
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1) KRT Soetardjonegoro, seorang tokoh pencak silat dari perguruan 

Prasadja Mataram, mengatakan bahwa pencak adalah gerakan 

serangan bela yang teratur menurut system, waktu, tempat,dan iklim. 

Dengan menjaga kehormatan masing-masing secara kesatria, tidak 

mau melukai perasaan sesamanya, jadi lebih menuju pada aspek 

lahiriyah.Sedangkan silat adalah gerakan serang bela yang erat 

hubunganya dengan aspek rohani sehingga sanggup menghidup 

suburkan naluri, menggerakkan hati nurani manusia, serta berujung 

pada penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Mohamad Jumali, seorang sesepuh pendiri Ikatan Pencak Silat 

Indonesia (IPSI), mengartikan pencak sebagai gerakan serang bela 

yang berupa tarian dan berirama dengan peraturan serta bisa 

digunakan untuk pertunjukan umum. Sedangkan pengertian dari 

silat adalah inti sari dari pencak, dimana secara fisik adalah untuk 

membela diri, dan tidak dapat digunakan untuk pertunjukan. 

3) Imam Koesoepangat, seorang tokoh sentral perguruan Setia Hati 

Teratai, berpendapat bahwa pengertian kata pencak adalah bela diri 

tanpa lawan. Sedang arti dari silat adalah gerakan bela diri yang 

tidak bisa dipertandingkan. 

4) Drs. Atok Iskandar, pendekar pencak silat sekaligus dosen FPOK 

IKIP Surabaya, mengemukakan bahwa arti pencak adalah gerakan 

dasar bela diri yang terikat pada aturan, dan digunakan dalam belajar 
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serta latian, atau pertunjukkan. Sedangkan silat gerakan bela diri 

yang sempurna, bersumber pada asas kerohanian yang suci murni, 

guna keselamatan diri atau kesejahteraan bersama.
30

 

Definisi pencak silat selengkapnya yang pernah dibuat PB.IPSI 

(Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia)adalah sebagai berikut: 

“Pencak adalah gerakan bela-serang,yang teratur menurut sistem, waktu, 

tempat, dan iklim dengan selalu menjaga kehormatan masing-masing 

secara kesatria, tidak mau melukai perasaan. Jadi pencak lebih 

menunjukan pada segi lahiriah seseorang. Silat gerak-bela-serang yang 

erat hubungannya dengan rohani,sehingga menghidupkan 

naluri,menggerakan hati nurani manusia, langsung menyerah kepada 

Tuhan yang Maha Esa.”31
 

Jadi pencak silat adalah suatu gerakan bela diri yang memiliki unsur 

seni dan filosof di dalam setiap gerakan dan ajarannya berisi pendidikan 

yang menumbuhkan karakter bangsa Indonesia yang bernilai lahiriah dan 

rohaniah. 

Zaman dahulu pencak silat diajarkan bersama-sama 

denganpelajaran agama di surau-surau. Pencak silat lalu berkembang 
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tidaksekedar ilmu beladiri dan seni tradisi rakyat, tetapi menjadi 

bagiandari pendidikan bela negara untuk menghadapi penjajahan.
32

 

Pencak silat adalah hasil budaya masyarakat Indonesia 

untukmembela dan mempertahankan eksistensi (kemandirian), 

danintegritasnya (manunggalnya) terhadap lingkungan hidup, dan 

alamsekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna 

meningkatkaniman, dan taqwa kepadaTuhan Yang Maha Esa. Peranan 

pencaksilat adalah sebagai prasarana dansarana untuk 

membentukmanusia seutuhnya yang Pancasila, sehat, kuat,terampil, 

tangkas,tenang, sabar, kesatria, dan percaya pada diri sendiri.
33

 

Dalam olahraga termasuk pencak silat mengajarkan para siswa 

tentang virtue (kebajikan) dalam olah raga yaitu fair play, sportsmanship, 

dan sport builds chracter .34Fair play adalah setiap pelaksaan olah raga 

harus didasari dengan semangat kebenaran, kejujuran, tunduk pada 

peraturan-peraturan, baik yang tersurat dan tersirat. Sportsmanship 

merupakan sikap respectterhadap lawan, officiel, tim lawan, pelatih, dan 

khususnya terhadap permainan pencak silat itu sendiri. Sport builds 

chracter yaitu karekter itu yang harus dimiliki seorang olah ragawan. 
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Sama halnya dengan olahraga bela diri lainnya, beberapa teknik 

dasar dalam setiapgerakan juga harus dikuasai dengan baik. Johansyah 

menyatakan: Teknikyangperludikembangkan dalam pencak silatmeliputi: 

1) langkahdan pola langkah, 2) sikap pasang,danpengembangan, 3) teknik 

belaan, 4) teknikserangan, 5) teknik jatuhan,dan 6) teknikkuncian. 

Perbedaan pencak silat dengan bela diri dari negara manapun adalah 

perpaduan antara bela diri dan seni. Dalam pertandingan pun pencak 

silat memiliki 2 klasifikasi yaitu tanding dan juga seni. 

Untuk dibidang pertandingan yang diutamakan lebih kepada teknik 

bagaimana kita bertarung di dalam gelanggang. Untuk dalam IPSI 

sendiriperhitungan sebuah kemenangan bukan kalah karena menyerah 

hingga tak sadaarkan diri tetapi berdasarkan perhitungan poin yang di 

peroleh.Dimana pukulan bernilai 1 poin,tendangan bernilai 2 poin, dan 

bantingan/jatuhan bernilai 3 poin. 

Untuk pertandingan di dalam seni lebih menekankan terhadapan 

penghafal gerakan jurus yang membuat varian gerakan bernilai filosof, 

keindah, serta ketepatan waktu.Ada 3 jenis di bagian seni yaitu seni 

tunggal,ganda, dan beregu.Penilaian disini hampir sama dengan seni tari 

di mana penilaiannya adalah hafalan gerakan (jurus), mimik muka atau 

ekspresi, ketepatan sasaran,kekompakan, ketepatan waktu dan lain-lain. 

b. Nilai-nilai Karakter Pencak Silat 
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Tujuan pendidikan dalam pencak silat adalah membentuk 

manusiapencak silat beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, 

berkepribadianluhur, cinta persahabatan, perdamaian, rendah hati, 

mampumengendalikan diri, disiplin, percaya diri, tahan terhadap cobaan, 

danlain sebagainya. Didalam pencak silat juga diajarkan bersikap 

hormatkepada orang lain, tenggang rasa, dan suka menolong orang lain. 

Dalam pergaulan sosial diajarkan sikap rendah hati, ramah dan 

sopandalam berbicara, berjiwa besar, dan tidak segan–segan 

memintamaaf jika berbuat kesalahanterhadap orang lain.Pendidikan 

dalam pencak silat mencakup dua dimensi, yaitudimensi kualitas dan 

dimensi kuantitas. Dimensi kualitas dan kuantitastersebut seyogyanya 

merupakan hasil pendidikan pencak silat. 

Semakin luas dan dalam kualitas dan kuantitas 

pengetahuan,keterampilan, dan perilaku seorang pesilat, harus semakin 

mantap dantinggi kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran budi 

pekerti luhur.Kedalam dan keluasan tersebut bahkan harus terwujud 

dalamkemantapan penghayatan dan pengamalan ajaran budipekerti 

luhur.Kualifikasi serta keselarasan mental, intelegensi, dan fisik 

yangsedemikian itu dapat dirumuskan dengan ungkapan takwa, 
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tanggap,tangguh, tanggon, dan trengginas.
35

. Lima pilar pembentukan 

karakter dalam pencak silat: 

1) Takwa 

Takwa berarti beriman teguh kepada pemilik alam semestayakni 

Allah SWT. Bertakwa artinya meyakini akan kebesaranAllah SWT, 

dan menjalankan seluruh ajarannya secara kaffah atautotal. Manusia 

sebagai mahkluk Tuhan memang diciptakan untukberibadah dan 

menjalankan perintah Allah SWT. Berbagai karakteryang harus 

dimiliki oleh setiap orang menurut al-Qur‟an suratAn- Nahl :125 

antaralain: “Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah 

danpelajaran yang baik, dan berdebatlah (berdiskusilah) 

kamudengan mereka menurut secara yang lebih baik”. Selanjutnya 

dalam surat an–Nahl ayat 90 Allah berfirman,“Sesungguhnya Allah 

memerintahkan berbuat adil, baik, danmemberi bantuan kepada 

kerabat.”36
 

Manusia berasal dari Tuhan oleh karena itu manusia 

adalahmahkluk yang mulia. Agar manusia dengan status mulianya 

dapatditerima oleh Tuhan dengan sebaik– baiknya jika pada 

waktunyananti kembali kepadanya,manusia harus menjadi mahkluk 

yangbertakwa yakni percaya dan berserah diri kepada Allah 
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SWTdengan cara mengamalkan ajaran-ajaran Allah. Semua 

ituharusdilakukan secara konsisten, konsekuen, dan 

berkelanjutan.Sesungguhnya tujuan hidup manusia dalam wujud 

moralindividual dari keimanan dan ketakwaankepada Tuhan adalah 

budipekerti luhur. 

Dalam kaitannya dengan proses pendidikan dalam pencak 

silat,takwa berarti selalu memohon kekuatan lahir, dan batin, 

sertapertandingan, bimbingan dan petunjuk Allah agar 

memilikikeunggulan kompetitif yang senantiasa terukur dan 

terkendalisehingga tidak berdampak negatif terhadap orang lain. 

Dengandemikian, seorang pesilat harus mampu mewujudkan 

perdamaiandan persahabatan yang abadi dengan siapapun, dan semua 

ituberdasarkan pada keimanan yang teguh kepada Tuhan. 

2) Tanggap 

Tanggap berarti peka, peduli, antisipatif, proaktif, 

danmempunyai kesiapan diri terhadap perubahan dan 

perkembanganyang terjadi berikut semua kecenderungan, tuntutan, 

dan tantanganyang menyertainya berdasarkan sikap berani, mawas 

diri, dan terusmeningkatkan kualitas diri.Sikap tanggap yang harus 

dimiliki olehseorang pesilatdiajarkan bersamaan dengan keterampilan 

pencak silat. Pesilatyang tanggap artinya memiliki kepekaan, 

kecerdasan, dankecerdikan, dalam mengantisipasi serta memahami 
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situasi yangterjadi di lingkungan sekitarnya. Tanggap berarti pula 

seorangpesilat memiliki kemampuan untuk menyusun kekuatan, dan 

kiatuntuk mengungguli kekuatanlawan secara cepat dan tepat. 

Semuaitu berlandaskan padasikap hati–hati, waspada, dan 

kecermatanyangtinggi. 

3) Tangguh 

Tangguh berarti sikap ulet dan 

sanggupmengembangkankemampuan diri dalam menghadapi dan 

menjawab setiaptantangan dengan baik. Seorang pesilat yang 

tangguh terhadaplingkungan yangterjadi bertujuan untuk menjawab 

segalapersoalan dengan sikap kesatriayang pantang menyerah. 

Dalamkaitannya dengan proses pendidikan dalam pencak silat, 

tangguhberarti banyak inisiatif dan kreatif dan dapat 

mengembangkankemampuan dalam mengatasi permasalahan atau 

kesulitan yangdihadapi sebagai upaya untuk mengungguli lawan.
37

 

4) Tanggon 

Tanggon berasal dari bahasa dari bahasa Jawa yang artinyateguh, 

tegar, konsisten, konsekuen dalam memegang prinsipmenegakan 

keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Tanggon berartimempunyai 

harga diridan kepribadian yang kuat, penuhperhitungan dalam 

bertindak, disiplin, dan tahan uji, serta tahanterhadap godaandan 
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cobaan yang dihadapinya.Dalam kaitan dengan penginerjaan pencak 

silat, tanggon berartitahan uji, tegar, dan tegas, tidakmudah 

terpancing oleh provokasiyang dapat merusak. semua sikaptersebut 

dilandasi oleh rasapercaya diri yang kokoh dan moral yang tinggi. 

5) Trengginas 

Trengginas dalam bahasa Jawa berarti enerjik, aktif, kreatif,dan 

inovatif, berpikir luas serta sanggup bekerja keras untukmengejar 

kemajuan yang bermutu dan bermanfaat bagi diri sendiridan 

masyarakat berdasarkan sikap kesediaan untuk membangundiri 

sendiri dan sikap bertanggung jawab atas 

pembangunanmasyarakatnya. 

Dalam konteks pembinaan pencak silat, trengginas berarticergas, 

aktif, dan kreatif, serta inisiatif mencari peluang-peluanguntuk 

mengungguli lawan. Trengginas berarti pula lincah, gesit,dan tangkas 

mengeluarkan jurus-jurus yang dikuasainya sehinggamembuat lawan 

tidak berdaya dan berkutik menghadapinya.Semua tindakan 

ituberdasarkan pada sikap yang pantangmenyerah.
38

 

4. Tapak Suci 

a. Sejarah dan Pengertian Tapak Suci 

Perguruan seni bela diri Tapak Suci Putra Muhammadiyah 

atau disingkat Tapak suci berdiri tanggal 31 Juli 1963 di Kampung 
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Kuman,Yogyakarta.Ke ilmuanya terdiri dari pembinaan ragawi dan 

non ragawi,termasuk Al-Islam ke-Muhammadiyahan.Motto dari 

tapak suci adalah “Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat tanpa 

iman dan akhlak saya menjadi lemah.”39
 

Tapak Suci Putera Muhammadiyah adalah salah satu 

perguruanpencak silat yang tergabung dalam Ikatan Pencak Silat 

Indonesia yang disingkat dengan nama IPSI. Pada awal berdirinya 

IPSI, Tapak Suci adalahsalah satu dari sepuluh perguruan Historis 

IPSI. Hal itu dikarenakan ikatansejarahnya berperan penting dalam 

menyatukandanmengeksistensikan pencak silat, tidak hanya tingkat 

nasionalnamun hinggakeranah Internasional. 

MenurutO‟ong MaryonoPerguruan yang paling 

representatif dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam „modernis‟ 

adalahPerguruan Seni Beladiri Indonesia Tapak Suci Putera 

Muhammadiyah.Halitu dilatar belakangi dengan adanya aspek 

spiritual pencak silat yang awalnyapenuh dengan unsur mistik dan 

supranatural yang ada dalam berbagaiperguruan pencak silat. 

Walaupun sampai sekarang masih ada, namun didalam IPSI sudah 

memberlakukan rasionalisasi dalam berpencak silat.
40
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Tapak Suciadalah organisasi otonompersyarikatan 

Muhammadiyah yang berdasarkan aqidah Islam dan 

senantiasamengajarkan tuntunan ajaran Islam dengan mengindahkan 

hukum-hukumnya,dan melaksanakan ibadahnya. Semua anggota atau 

kader Tapak suci yangberniat belajar sungguh-sungguh pencak silat 

Tapak Suci harus beragamaIslam serta bersedia menjadi anggota 

Muhammadiyah. Syarat-syarat tersebutsesuai dengan tujuan Tapak 

Suci yaitu berhimpun umat muhammadiyahuntuk belajar ilmu 

pencak silat yang bersih dari ilmu kesesatan syirik. 

 

Pada mulanya didirikan dari persatuan pencak silat Guru dan 

Murid Paguron Kasegu Badai Selatan dimana ia menyatukan 

paguron-paguron hamper seluruh pencak silat di tanah air seperti 

paguron Cikauman, paguron Sironoman, paguron Sholat, paguron 

bugis, paguron minang, dan lain sebagainya. Pada angkatan ketujuh 

tercatatlah nama-nama ternama seperti murid-murid M. Wahib yaitu 

Achmad Djakfar, Moh Dalhar Suwardi, M. Slamet yang semula dari 

perguruan Cikauman. Sedangkan murid-murid dari Seranoman yang 

di gurui oleh M. Syamsuddin yaitu M. Zundar Wiesman dan Anis 

Susanto.Demikian pula murid dari Kasegu didikan pendekar  Moh 

Barie Irsjad seperti Muhammad Rustam Djundab, Irfan Hadjam, M. 

Djakfal Kusuma, dan M. Sobri Ahmad. 
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Maka karena itu diadakanlah musyawarah oleh para tokoh 

tersebut, serta berbagai persiapan, anatara lain; nama perguruan 

dirumuskan dengan mengambil dasar dari ajaran perguruan Kauman, 

maka ditetapkanlah nama; TAPAK SUCI. Tata tertib upacara disusun 

oleh Moh Barie Irsjad. Doa dan ikrar disusun oleh Haji Djarnawi 

Hadikusuma.Lambang perguruan diciptakan oleh M. Fahmi Ishom. 

Lambang anggota  di ciptakan oleh Suharto Sujak. Lambang tim inti 

dibuat oleh Ajib Hamzah. Bentuk dan warna pakaian diciptakan oleh 

M. Zundar Wiesman dan Anis Susanto. Yang kesemuanya 

diresmikan pada tanggal 31 Juli 1963 pukul 21.00 yang bertempat di 

Pesanteran Aisyiah,Kauman,Jogjakarta. 

b. Lambang, Ikrar, Visi, dan Misi Tapak Suci 

 

Gambar lambang Tapak Suci 

 

Lambang di atas merupakan lambang Tapak Suci 

denganbentuknya yang bulat melambangkan tekat yang kuat, warna 

biru sebuah keagungan, bertepi hitam adalah sebuah sifat kekal dan 

abadi Allah SWT, bungga mawar adalah keharuman, warna merah 
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sebuah keberanian, daun kelopak hijau sebuah kesempurnaan, 

bungga melati putih adalah kesucian, berjumlah sebelas yaitu total 

rukun islam dan rukun iman, tanggan kanan putih yaitu sebuah ke 

utamaan ,terbuka adalah sebuah kejujuran, berjari rapat adalah 

keeratan, ibu jari tertekuk adalah kerendahan hati, dan yang terakhir 

sinar matahari kuning adalah putra Muhammadiyah. 

Apabila semua lambang tersebut disatukan akan membuat 

sebuah arti bertekat bulat mengagungkan asma Allah SWT yang 

kekal dan abadi, dengan keberaniaan menyebarkan keharuman yang 

sempurna, dengan cara kesucian menunaikan rukum islam dan rukun 

iman, mengutamakan keeratan dan kejujuran dengan kerendahan 

hati. 

Didalam Tapak Suci sendiri memiliki sebuah janji untuk 

setiap anggotanya berupa ikrar Tapak Suci yang berisi; 1)Setia 

menjalankan ibadah dengan ikhlas karena Allah semata, 2)Mengabdi 

kepada Allah, berbakti kepada Bangsa, dan Negara, serta membela 

keadilan, dan kebenaran, 3)  Menjauhi diri dari segala perangai, dan 

tingkah laku yang tercela, 4) Mencari perdamaiaan dan kasih sayang, 

serta menjauhi perselisihan, dan permusuhan, 5)Patuh dan taat pada 

peraturan-peraturan serta percaya pada kebijaksanaan pimpinan, 6) 

Dengan iman dan akhlaq saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlaq 

saya menjadi lemah. 



 

45 

 

 

 

Tapak Suci mempunyai visi yaitu dengan jiwa Tapak Suci 

tetap istiqamah dalam berdakwah Amar Ma’ruf  Nahi Munkar mealui 

pencak silat, berkehendak meraih keunggulan yang lebih meningkat 

di masa depan di samping memberikan keteladanan dan kedamaian 

serta mendatangkan rahmatan lil’alamin. 

  Untuk mewujudkan suatu visi kita memperlukan sebuah misi 

begitu pula di dalam Tapak Suci diantaranya; 1) Tapak Suci sebagai 

pendidikan sekolah dan di luar keluarga terpanggil untuk mendidik 

dan membina anak-anak bangsa melalui pencak silat agar menjadi 

generasi penerus yang beriman, bertakwa, berakhlaq mulia, percaya 

diri, serta berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, 2) Tapak Suci 

sebagai perguruan seni beladiri bersumber dari tanah air Indonesia  

berkehendak melestarikan, merawat, mengembangkan, dan 

meningkatkan harkat dan martabat pencak silat sebagai warisan 

budaya bangsa yang berlandaskan tauhid, menjauhkan dari syirik, 

serta sedia berupaya kerja keras, ikhlas dan cerdas dalam meraih 

keunggulan berprestasi. 3) Tapak Suci menjadi bidang kerjanya 

mengamalkan dakwah  Amar Ma’ruf  Nahi Munkar mealui pencak 

silat, berkehendak meraih keunggulan yang lebih meningkat di masa 

depan di samping memberikan keteladanan dan kedamaian serta 

mendatangkan rahmatan lil’alamin. 

c. Landasan Keilmuan, Pendidikan, Dan Pelatihan Tapak Suci 
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Pada hakikatnya ilmu beladiri tapak suci adalah bela diri yang 

di dasari pada rasio, iman, ketakwaan dengan pengunaan kecepatan, 

dan ketangkasan. (Di sampaikan oleh pendekar besar Tapak Suci, 

Moh Barie Irsyad, pada acara Sarasehan tapak suci, tanggal 13 

Agustus 1991 di Gedung Bina Manggala- Jogjakarta).
41

 

Karena Ilmu yang dituangkan dalam tapak suci berdasarkan 

pada kecepatan dan ketepatan, sehingga di perguruan Tapak Suci 

tidak di ajarkan mantara-mantara, lelaku, puasa khusus untuk 

mencapai ilmu tertentu dan sebagainya, tapi semua ilmu yang di 

ajarkan selama ini adalah ilmu yang berdasarkan pada rasio dan 

kearifan qalbu. Adapun tinggi rendahnya kemampuanpun siswa 

maupun anggota Tapak Suci berdasarkan pada ketekunan individu 

tersebut.
42

 

Berdasarkan teori pendidikan, Tapak Suci selalu 

melaksanakankonsep belajar sambil melakukan (learning by doing) 

bagi setiap kadernya. Sambil belajar mengenal dan menghafal 

gerakan atau jurus-jurus Tapak Suci, para kader juga di bina tentang 

penguatan aqidah, akhlaq (moralitas) dalampegaulan, ketahanan 

mental serta kepemimpinan (leadership).Di setiaplatihan dan 

pendidikan, penanaman ajaran Islam seolah tidak dirasakan 
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secaralangsung oleh para kadernya. Semua proses Indoktrinasi 

pengajaran Islam dilaksanakan secara terselubung. Karena 

pendidikan yang di laksanakanTapakSuci senantiasa menekankan 

aspek belajar (agama Islam) sambil bermain (berlatih jurus-jurus).  

Dalam Tapak Suci jurus-jurus yang digunakan nama-namanya 

berasal dari flora dan fauna yaitu jurus Bungga mawar, katak, naga, 

ikan terbang, merpati, rajawali, lembu, harimau. Sejak konfrensi 

nasional 1 didalam Tapak Suci terdapat tingkatan jenjang yaitu; 

1) Jenjang siswa (sabuk kuning);Tingkat siswa dasar, siswa satu, 

siswa dua, siswa tiga, siswa empat. 

2) Jenjang kader (sabuk biru); Tingkat kader dasar (Asisten 

pelatih), kader muda (pelatih muda), kader madya (peatih 

kepala), kader kepala, kader utama. 

3) Jenjang pendekar (sabuk hitam); Pendekar muda, pendekar 

madya, pendekar kepala, pendekar utama, dan pendekar besar. 

Dalam kenaikan tingkatnya Tapak Suci memiliki tradisi 

tersendiri selain pengujian penghafalaan materi keilmuan pencak silat  

Tapak Suci para peserta ujian di wajibkan membuat karya tulis atau 

karya nyata yang biasanya berhubungan dengan Tapak Suci serta 

ujian akan karyanya tersebut.
43

 

B. Telaah Penelitian Terdahulu 
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Disamping memanafaatkan berbagai teori yang relfan dengan bahasan ini, 

penulis juga melakukan telaah terhadap penelitian terdahulu diantaranya 

penelitian dari;  

Atik Nur Latifah STAIN Ponorogo, 2016 dengan judul “Pengembangan 

Pendidikan Karakter Siswa melalui Koperasi di SD 1 Wates Selaung Ponorogo. 

“Dalam penelitian ini membahas tentang: pengembangan pendidikan karakter 

kejujuran siswa melalui koprasi di antaranya:petugas koperasi harus menulis 

laporan sesuwai dengan laba yang diterima baik sedikit maupun banyak. 

Pengembangan pendidikan karakter kedisiplinan siswa melalui koperasi di 

antaranya:peserta didik antri untuk membeli di koprasi dengan rapi,dan 

pembukuan selam 3 bulan sekali. Pengembangan pendidikan karakter tangung 

jawab siswa melalui koperasi di antaranya:menjadwal tugas jaga setiap hari 3 

orang. 

Meinar Anjar Sari, STAIN Ponorogo,2015 dengan judul “Pengembangan 

Pendidikan Karakter Siswa melalui Ekstarkurikuler hadroh di SD M‟arif 

Ponorogo.” Dalam pembahasannya membahas tentang; Mengembangkan nilai 

karakter religius, tertib, dan disiplin dalam beribadah. Kesadaran diri untuk 

beribadah. Meneladani sifat-sifat nabi melalui media sholawat, cinta kepada Nabi 

Muhammad SAW melalui sholawat. 

Persamaan penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-

sama meneliti tentang penanaman pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler 

yang ada di lembaga sekolah. Akan tetapi di bandingkan dengan penelitian 
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terdahulu, penelitian kali ini berfokuskan pada ekstrakurikuler pencak silat tapak 

suci yang berbesik olahraga dan juga karakater yang di teliti kali ini berdasarkan 

teori pendidikan karakter yang harus ada di anak sekolah dasar yaitu teori 

Character Counts ( Six Pillars of Character Education) yang berisi nilai karakter 

Amanah, menghormati/menghargai, penuh tanggung jawab, adil, jujur, sportif, 

peduli, serta kewarganegaraan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. PendekatandanJenisPenelitian 

1. Pendekatan 

Dalam penelitian ini,peneliti mengunakan penelitian kualitatif. 

Dimana menurut Bogdan, dan Taylor dalam Moleong mendefinisikan 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat di amati.
44

 

Dimana tujuan penelitian kualitatif adalah memahami fenomena 

sosial secara holistik dan mengali pemahaman lebih dalam dan lebih 

banyak.
45

 Proses penelitian ini dengan mengunakan induktif ,dimana peneliti 

mengamati,menganalisis,dan membuat kesimpulan.Penetapanya melalui 

generalisasi dimana kualitatif berasumsi bahwa setiap individu, budaya, dan 

latar adalah unik dan penting. 

Berdasarkan rumusan masalah yang adaSD Muhammadiyah 

Ponorogo telah memiliki ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci.Dan 

penelitian kualitatif yang lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. 
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2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Dimana 

wujud datanya berupa deskripsi dari objek penelitian yang berupa kata-kata, 

gambar, dan angka-angka yang tidak dihasilkan melalui pengolahan 

statistika. Data yang deskriptif ini bisa jadi dihasilkan dari transkrip (hasil) 

wawancara, catatan lapangan melalui pengamatan, foto-foto, video-tape, 

dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi yang lain. 
46

 

B. KehadiranPeneliti 

Pada penelitian ini kehadiran peneliti merupakaninstrumen kunci yang 

penting karena kedudukan dari peneliti  dimana merupakan perencana, pelaksana 

pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor 

hasil penelitianya.Peneliti pun harus memiliki ciri-ciri sebagai instrumen yang 

mencakupi segi reponsif, dapat menyesuaikan diri, menekankan 

keutuhan,mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses dan mengintisarikan, 

dan memanfaatkan kesempatan mencari respon yang tidak lazim atau 

idiosinkratik.
47

 

C. LokasiPenelitian 

Peneliti memilih Sekolah Dasar Muhammadiyah Ponorogo sebagai tempat 

penelitian dikarenakan memiliki ekstarkurikuler pencak silat sehingga adanya 
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kesesuaian dengan masalah yang diteliti yaitu implementasi penanaman nilai-

nilai pendidikan karakter pada ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci. 

D. Sumber Data 

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-

kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-

kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto,dan statistik.
48

 

E. TeknikPengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang paling penting dalam 

penelitian apapun,karena tujuan dari penelitian  adalah mendapatkan data.Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan 

data memenuhi standar data yang ditetapkan.
49

 

Karena hal tersebut untuk mendapatkannya,peneliti memilih beberapa 

metode dalam pengumpulan data yaitu: 

1. Observasi  

 Observasi adalah dasar semua pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat 

bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang 

diperoleh melalui observasi.
50
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 Observasidilakukan untuk mengetahui dalam penanaman nilai-nilai 

pendidikan karakter pada ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci di SD 

Muhammadiyah Ponorogo. 

 

2. Wawancara 

  Wawancara adalah bentuk komunikasi anatara dua orang melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.
51

 

Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukanantara lain kepada 

kepala sekolah SD Muhammadiyah Ponorogo dimana wawancara ini 

digunakan untuk mendapatkan profil sekolah. Wawancara kepada Guru 

pembimbing, staf pelatih,dan Wali muridyang mengikuti ekstrakurikuler 

pencak silat Tapak Suci SD Muhammadiayah Ponorogo untuk mendapatkan 

jawaban dari rumusan masalah tentang penanaman nilai-nilai  pendidikan 

karakter kepada siswa ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci,dan rumusan 

masalah tentang hambatan serta solusi dalam penanaman nilai-nilai 

pendidikan karakter tersebut. Peserta Didik yang mengikuti ekstrakurikuler 

pencak silat Tapak Suci  sebagaipembuktianatasrumusanmasalah. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya 
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monumental dari seseorang.
52

Dokumen sudah lama digunakan dalam 

penelitian sebagai sumber data  karena dalam banyak hal dokumen sebagai 

sumber data dimanafaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahakan untuk 

meramalkan.
53

 

F. TeknikAnalisa Data 

 Karena penelitian ini menggunakan langkah-langkah penelitian 

naturalistik dikemukakan oleh Spradley,maka analisis data dilaksanakan 

langsung di lapangan bersama-sama dengan pengumpulan data.
54

Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif,mengikuti 

konsep yang diberikan Miles and Huberman dimana langkah-

langkahanalisisditunjukkanpadagambarberikut : 

 

Gambar3 :Analisa Data Interaktif Model Miles danHuberman 
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1. Data Reduction (Reduksi data) 

 Mereduksi data berati  merangkum,memilih hal-halyang pokok, pada 

hal-hal yang penting,dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak 

perlu.
55

 

2. Data Display(Penyajian data) 

 Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat diakukan dalam 

bentuk tabel,grafik,phie chard,pictogram,dan sejenisnya.
56

 

3. Conclusion Drawing/verification 

 Dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah 

penarikan kesimpulan data verifikasi.
57

 

G. PengecekanKeabsahanData 

Pengecekan keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui 

dari kesahih (validitas), dan keandalan (realibilitas) meneurut versi “positivisme” 

dan disesuwaikan dengan tuntutan pengetahuan, critera dan paradigmanya 

sendiri.
58

 

Dalampenelitianinipenulismengujikeabsahan data dengancaraTriangulasi 

.Menurut William Wiersmatriangulasidiartikansebagaipengecekan data 
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dariberbagaisumberdenganberbagaicara, danberbagaiwaktu. 

Triangulasidilakukandengancaratriangulasiteknik,  sumber data, danwaktu. 

Triangulasiteknikdilakukandengancaramenanyakanhal yang samadenganteknik 

yang berbeda, yaitudenganwawancara, obsevasidandokumentasi. 

Triangulasisumberdilakukandengancaramenanyakanhal yang 

samamelaluisumber yang berbedadalamhalinisumberdatanyaadalahPimpinan 

Daerah 023 TapaksuciPuteraMuhammadiyahPonorogo, parapembimbing/pelatih, 

danpihak-pihak yang berkecimpungdidalamnya. 

Triangulasiwaktuartinyapengumpulan data padaberbagaikesempatan, pagi, 

siangdan sore hari. 

H. Tahap-tahapPenelitian 

 Tahapan ini terdiri pula atas tahapan pra lapangan, tahapan pekerjaan 

lapangan, dan tahapan analisa data.
59

 Sebagai berikut perincian dari tahapn 

tahapan tersebut: 

1. Pra Lapangan 

 Dimulai dengan menyusun rencana penelitian, memilih lapanagan 

penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, 

memilih dan memanfaatkan Informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, 

dan persoalan etika peneliti. 

2. Pekerjaan Lapangan 
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 Memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, 

dan berperan serta sambil mengumpulkan data. 

3. Analisa Data 

 Tahapan ini dilakukan bersamaan dengan penyusunan hasil 

pengamatan, wawancara, serta data tertulis untuk selanjurtnya dilakukan 

analisis data dengan cara distributif yang dipaparkan dalam bentuk naratif. 

Dan dilanjutkan dengan penelitian hasil laporan penelitian. 

 

  



 

58 

 

 

 

BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. GambaranUmumLokasiPenelitian 

1. ProfildanSejarahSingkatSekolah 

a. ProfilSekolah 

NamaSekolah  :SD MuhammadiyahPonorogo 

Berdiri   :01 Januari 1921  

NamaYayasan : 

MajlisDikdasmenMuhammadiyahCabangPonoro

go 

No. PiagamPendirian :1378/I-09/JTM-21/1978 

No. IjinOperasional  :421.2/6518/405.08/2015 

NSS     : 102051117038 

NPSN   : 20510060 

Alamat   : JalanBatoroKatong No. 6 Ponorogo 

Website/ Email  : www.sdmuhpo.com/sdmuhpon@yahoo.com 

Telepon/Fax    : 0352 461927 / 0352 487356 

Status sekolah   : Terakreditasi A / SDSN / Peringkat 2 Sekolah 

Unggul se Jawa Timur 

http://www.sdmuhpo.com/
http://www.sdmuhpo.com/
http://www.sdmuhpo.com/
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Nama Kepala Sekolah  : Triono Ali Mustofa, M.Pd.I  

 

Waktu Belajar : 06.30 – 14.00 WIB
60

 

b. SejarahSingkat 

1) Sejarah Berdiri 

SejarahtelahkitaketahuibersamabahwaorganisasiMuhammadiyah 

yang didirikanpada tahun1912 oleh KH.AchmadDahlan yang berada di 

Yogyakarta 

dengancepatdiikutiberdirinyaorganisasiMuhammadiyahdiseluhwilayah.

Muhammadiyahbertujuan agar Islam 

dilaksanakansecaramurnidankonsekwensesuiaajarandalam Al – Qur‟an 

dan Al – Hadist. 

Untuk menunjukkan keberadaan organisasi Muhammadiyah di 

Ponorogo maka tokoh – tokoh Muhammadiayah di ponorogo sepakat 

untuk membentuk dan mengadakan lembaga – lembaga sebagai 

perwujudan amal usaha Muhammadiyah. Didorong tanggung jawab 

yang besar agar tercipta generasi muda sebagai generasi penerus yang 

taat kepada Allah dan Rasulnya maka Bapak Ali Diwiryo merintis untuk 

mendirikan sekolah yang bercirikan Islam. 
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Apalagi pada saat itu warga Muhammadiyah khususnya maupun 

warga masyarakat pada umumnya yang sebagian besar beragama Islam 

masih sulit untuk mendapatkan sekolah umum yang bercirikan Islam. 

Maka sejak tahun 1921, tepatnya tanggal 1 Januari 1921 dirintis 

berdirinya sekolah Madrasah Muhammadiyah, yang semula menempati 

rumah warga Muhammadiyah di Jln. Hayam Wuruk ( Sebelah Timur 

Pasar Legi ). Pada mulanya yang menjadi murid – murid adalah para 

putra dan putrid warga Muhammadiyah saja, namun semakin lama 

sekolah ini diminati oleh warga masyarakat terutama yang bergama 

Islam . 

Padatanggal 22 Februari 1922 

lembagapendidikaninitelahdiakuiolehpemerintahBelandadandisebutseba

gai Island School Midle Qur‟an (Sekolah yang berisi Agama 

Islam).Sekitartahun 1945, 

masihdalampendudukanJepangsekolahtersebutdigantimenjadisekolah 

Rakyat yang terdiridarikelas I (satu) sampaidengankelas V (lima). 

Padatahun 1953 diubahmenjadiSekolahDasarMuhammadiayah I. 

2) KondisiSosialEkonomi Dan SosialBudaya 

a) KondisiSosialEkonomi 

Walaupunpadamasaitumasihdalammasapenjajahan, 

dimanasosialekonomimengalamimasa–
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masasulit.Namunpadawaktuitumasihmerupakan masa–

masakeemasanbagiwargaMuhammadiyah yang berada di 

TimurPasarLegi, 

karenawargaMuhamadiyahsebagianbesaradalahpedagang/ pengusaha 

batik dan batik 

padawaktuitumasihsangatdiminatimasyarakatterutamadikalanganmas

yarakatpriyayi/ ningrat. Olehkarenaitudana yang 

diperolehuntukmerintisberdirinyalembagapendidikaninicukupmemad

aidandiperolehdaridermawan – dermawananggotaMuhammadiyah. 

ApalagiwargaMuhammadiyahsangatmendukung agar 

lembagainidapatberkembang. 

Selain dermawan–dermawan anggota Muhammadiyah, maka 

wali murid yang kebanyakan anggota Muhammadiyah sangat 

membantu dalam masalah pendanaan yang berupa SPP sehingga 

lembaga ini tidak begitu mengalami kesulitan dalam pendanaan. 

Walaupun demikian lembaga ini tidak hanya menerima murid–

murid dari warga Muhammadiyah, namun juga menerima murid dari 

masyarakat lain, tidak sedikit darimasyarakat yang kurang mampu. 

Dalamhalinimakamerekadiberikeringananbahkandibebaskandaripem

banyaran SPP. 
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b) KondisiSosialBudaya 

Kepercayaan yang ada dimasyarakat yang merupakan warisan 

kepercayaan nenek moyang sangat mempengaruhi pada pelaksanaan 

ibadah dan pelaksanaan keimanan masyarakat yang telah memeluk 

agama Islam. Dengan kata lainmasingdipengaruhisemacamtahayul, 

kurofat, bid‟ahdansebagainya. 

c) KondisiPemikiran 

Bertolak dari hal – hal tersebut, maka lembaga ini bertujuan 

mencetak generasi muda yang dapat melaksanakan ajaran – ajaran 

Islam sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya dalam Al – Qur‟an 

dan Al–Hadist dimana dari generasi muda ini diharapkan dapat 

berangsur–angsur merubah kebiasaan masyarakat yang masih 

dipengaruhi kurafat, tahayul, bid‟ah dan semacamnya yang semula 

masih mempengaruhi orang tua mereka sendiri dan selanjutnya dapat 

mempengaruhi masyarakat lainnya. 

3) PertumbuhandanPerkembangan 

a) KondisiAwalKelahirannya 

Pada awal kelahiran lembaga pendidikan ini berupa madrasah 

yang kegiatan belajar mengajarnya duduk di lantai satu rumah warga 

Muhammadiyah ( di Timur Pasar Legi ) 



 

63 

 

 

 

Pada tahun 1923 pendiri lembaga ini ( Bapak Ali Diwiryo) 

membentuk semacam organisasi untuk pembangunan Islam 

Muhammadiyah yaitu PIM ( Pembangunan Islam Muhammadiyah ). 

Padatahun 1924 PIM mampumerealisirbangunangedungsebanyak 5 

(lima) lokal di JalanBatoroKatong yang kemudianpadatahun 1951 

ditambahsatulokallagi. 

4) StrukturOrganisasiPadaSaatBerdirinya 

PadaawalberdirinyalembagasekolahiniterdiridariKepalaSekolahda

nkemudian guru–guru 

sekolah.LembagapendidikaninilangsungbernaungdibawahorganisasiMu

hammadiyahCabangPonorogo 

Adapunpersonil–personil yang 

pernahmenjabatsebagaiKepalaSekolahadalahsebagaiberikut : 

a) Tahun 1921 – 1924 : Bapak Ali Diwiryo 

b) Tahun 1924 – 1925 : BapakSalimanAtmowitoto 

c) Tahun 1926 – 1943 : Bapak Ki HajarSuwignyo 

d) Tahun 1944 – 1949 : BapakDjojoSoedarmo 

e) Tahun 1950 – 1953 : BapakDjokoSetiantoro 

f) Tahun 1954 – 1987 : Bapak H. A. Sumali 

g) Tahun 1987 – 1989 :Bapak H. Muh. Charis 



 

64 

 

 

 

h) Tahun 1990 – 1991 : Bapak Drs. GatotSoebroto 

i) Tahun 1991 – 2017  : Bapak Drs. SyamsuddinMuhfti, M. Pd. 

j) Tahun 2017–Sekarang : Triono Ali Mustofa,M.Pd.I
61

 

c. LetakGeografis 

SD MuhammadiyahPonorogomerupakansalahsatulembagapendidikan 

yang berada di KabupatenPonorogotepatnya di Kecamatan Kota Ponorogo, 

dekatdenganpusatpemerintahanKabupatenPonorogodan di 

jalanprotokoldenganlalulintas yang padatdanpenduduk yang pada 

pula.TepatnyadiJalanBatoroKatong No. 

6Cokromenggalan,Ponorogo.Sebagian besar 

masyarakatnyabermatapenceharianpegawai/karyawan dan pedagang serta 

masyarakat yang agamis.
62

 

 

2. Visi,Misi, dan Tujuan Sekolah 

Visidari SD Muhammadiyah Ponorogo adalah”Mewujudkan Sekolah 

Dasar Yang Islami, Berprestasi Dan Peduli Lingkungan”. Untuk mewujudkan 

Visi dari sekolah tersebut maka haruslah ada misi. Misidari SD Muhammadiyah 

Ponorogo adalah a) Mewujudkan siswa yang iman dan taqwa. b) Menanamkan 

jiwa berakhlakul karimah. c) Mengembangkan bakat dan minat siswa. d) 

Meningkatkan kemampuan akademik. e) Menanamkan peduli lingkungan 
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Bertolakdarivisidanmisi, selanjutnyaperludirumuskantujuanSekolah. 

Sedang tujuan SD Muhammadiyah adalah; a) Siswa rajin beribadah. b) Siswa 

hafal Juz Amma. c) Siswa memiliki sikap berakhlakul karimah. d) Siswa 

memiliki sikap karakter yang berkepribadian. e) Siswa trampil mengembangkan 

bakatnya. f) Siswa berprestasi dalam bidang bakat dan minat yang dimiliki. 

g)Siswa memiliki nilai hasil belajar diatas Kriteria Ketuntasan Minimal. h) 

Siswa berprestasi bidang akademik. i) Siswa memiliki jiwa peduli lingkungan. 

j) Siswa memiliki jiwa peduli sosial.
63

 

3. Jumlah Guru dan Karyawan 

Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan atau madrasah atau lebih kecil 

lagi keberhasilan murid pada semua mata pelajaran yang diberikan sangat 

diperlukan adanya penanganan dari seorang guru yang baik dalam proses 

belajar mengajar. Apalagi guru yang bersangkutan memegang pelajaran sesuai 

dengan keilmuan yang dimilikinya. 

 Di dalam yayasan sekolah ini memiliki seorang kepala sekolah, 41 guru, 

15 karyawan. Dimana 30 orang di antaranya guru kelas, 7 guru agama, dan 4 

guru olahraga. Untuk tinggkatan lulusan pendidikan 2 orang lulusan S2, 44 

orang lulusan S1, 3 orang lulusan D3, 1 orang lulusan S1, dan 7 orang lainya 

lulusan SLTA. 

4. StrukturOrganisasi 
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Untuk SusunanKeanggotaanKomiteSekolahMasaBakti 2017 S.D 2020 

adalahTriono Ali Mustofa, M.Pd.I  sebagai penanggung jawab dengan jabatan 

sebagai kepala sekolah.
64

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Deskripsi Data tentangPelaksanaan Programekstrakurikuler pencaksilatTapak  

Suci di SD MuhammadiyahPonorogo. 

Setelahpenelitimengadakanpenelitian di SD Muhmmadiyah 

Ponorogo.Pelaksanaan program ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci 

disanasudahberjalandenganbaik, 

pelaksanaandisanamelibatkanseluruhstakeholder. Stake holderdisiniadalah 

orang-orang yang berkepentingandanterlibatdalampelaksanaan program 

ekstrakurikuler di SD Muhammadiyah Ponorogo, sepertiKepala Madrasah 

sebagaipenanggungjawabprogram ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci, 

gurudanpelatihsebagaiPembinaansiswa,orang tuasebagaiwali yang 

mendukungekstrakurikuler,hingga PIMDA O23 

TapakSucisebagaipengawas,dannaunganpengajaranpencaksilat. Memang di 

dalam pelaksanaan program ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci SD 

Muhammadiyah tidak ada tujuan secara tertulis hanya setiap program di 

sesuwaikan dengan visi dan misi sekolah serta pencak silat dan ajaran Tapak 

Suci itu sendiri. SepertipenuturandaripelatihAndrik 

Yuniantoro.S.Komsebagaiberikut; 
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“Samasajadenganekstrakulikuler yang lain. BapakTriono Ali Mustofa, M.Pd.I selaku 

kepala sekolah menjadi penanggung jawab atas ekstrakurikuler pencak silat Tapak 

Suci SD Muhammadiyah Ponorogo. Saya sebagai pembina dan sekalaigus 

pelatihnya. Dan tetap di bawah naungan dan pengawasan Pimpinan Daerah 023 

PerguruanSeniBelaDiri Indonesia 

TapakSuciPuteraMuhammadiyahPonorogo.Tidakadavisi, misi, dantujuankhusus di 

dalam program ekstrakurikulerini di karenakansemuadisesuwaikandenganvisi, 

misisertatujuansekolahan, pencaksilat, danjugaterutamaajaranTapakSuci”65
 

 

Dalam penanamankaraktersiswa dilakukan secara sadar maupun 

tersirat seperti di dalam setiap kegiatan latian, ujian kenaikan tingkat, bahkan 

perlombaan. Siswa tidakhanyadipusatpadapelatian fisik, mental serta karakter 

di dalam olah raga. Akan tetapi nilai-nilai pendidikan agamapun di tanamkan 

di dalam ekstrakurikuler ini. 
66

 

Untuk pelaksanaan program ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci 

SD Muhammadiyah selain dari pihak sekolah seperti kepala sekolah dan 

dewan guru pelatih, program juga di bantu oleh  organisasi pencak silat Tapak 

Suci Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PIMDA) Ponorogo. Seperti dalam 

pelaksaan Ujian Kenaikan Tingkat (UKT), dikarenakan belum mampu dan 

dirasa belum efektif untuk melaksanakan ujian kenaikan tingkat sendiri. 

Disini siswa yang dirasa sudah siap dan  mampu mengikuti UKT akan diuji 

langsung oleh organisasi Tapak Suci PIMDA Ponorogo saat agenda program 

UKT PIMDA Ponorogo. Dimana UKT ini di ikuti oleh seluruh sekolah yang 

mempunyai ekstrakurikuler Tapak Suci dan juga padepokan Tapak Suci 
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seluruh Ponorogo. Agenda pelaksanaan UKT PIMDA sendiri biasanya 

dilakuakan 3-6 bulan sekali. Seperti penuturan pelatih sebagai berikut: 

“Untuk proses kenaiakan sabuk sendiri kami belum bisa melakukannya sendiri 

karena dirasa kurang memadai dan efektif. Walau dulu pernah dilakukan akan 

tetapi sekarang lebih baik ikut dengan PIMDA Muhammadiyah. Untuk pendidikan 

anak pun juga baik karena mereka bisa berkumpul dan mengenal struktur 

organisasi Tapak Suci Ponorogo serta anggota tapak suci yang lain. Dari pihak 

sekolah biasanya hanya melihat siapa yang dirasa mumpuni dan siap serta 

mendapat izin dari orang tua untuk ujian kenaikan tingkat maka kami dampinggi 

dan kami tambah muatan materinya. Yang biasanya ujian ini dilaksanakan setiap 3-

6 bulan sekali.”67
 

 

Program pelatihan ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci SD 

Muhammadiyah sendiri dilakukan pada setiap hari Selasa untuk kelas 3 dan 

setiap hari Rabu kelas 4 dan 5 dimulai pukul 13.30-15.00 WIB. Yang dimana 

jumlah siswanya hampir mencapai 80 siswa. Dalam pelatian dimulai dengan 

doa, pemanasan dan pelenturan, lalu pemberian materi, istirahat dan ditutup 

dengan pendinginan serta doa. Pemberian muatan materi disesuwaikan dengan 

umur dan keilmuan yang di dapat oleh siswa yang dapat dilihat pada jenjang 

kelas mereka jadi bukan tingkatan sabuknya dikarenakan rata-rata memang 

mereka dalam tingkatan sabuk yang sama kalaupun ada jenjang sabuk yang 

berbeda hanya <15% . Perbedaan ini dikarenakan adanya siswa yang masuk 

ekstrakurikuler pencak silat Tapak Sucinya baru kelas 4 atau bahkan 5. 

Seperti yang di haturkan pelath : 

“Setiap hari Selasa untuk kelas 3,dan hari Rabu untuk kelas 4sampai 5.Untuk 

proses kegiatan latianpun seperti halnya yang lain . Dimulai dengan 

doa,pemanasan, dan pelenturan,lalu muatan materi,istirahat dan terakhir ditutup 
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dengan doa. Kami tidak mencampur latian kelas 3 dengan 4 dan 5 karena selain 

aula yang tidak memadai juga muatan materi yang di dapat pun berbeda. Biasanya 

jumlah anak kelas 3 lebih banyak  dari pada 4 dan 5 karena adanya penurunan atau 

pergantian ekstrakurikuler yang di inginkanya.Jadi ketika kelas 3 ikut Tapak Suci 

belum tentu kelas 4 atau 5 nya masih mau aktif dan juga ada yang malah baru kelas 

4 atau 5 ikut.Untuk materi sendiri lebih di tekankan pada jurus ataupun seni pencak 

silat belum keranah pertandinganfaigh.”68
 

 

Pelatian sesuwai sabukpun biasanya hanya dilakukan bila ada pelatih 

yang bisa hadir lebih dari satu, dan juga akan proses kenaikkan tingkat. Bila 

saat pelatihan hanya ada 1 orang pelatih, satu jenjang sabuk yang berbeda dan 

lebih sedikit akan masuk pada jenjang sabuk yang paling banyak. 

Untuk pelatihan atlit sendiri dilakukan saat menjelang pertandingan 

ataupun perlombaan yang biasanya dilakukan minimal 3 bulan sebelum 

perlombaan. Seleksi dilakukan oleh dewan pelatih dan dengan persetujuan 

wali murid dan penanggung jawaban kepala sekolah. Atlit yang terpilih akan 

difokuskan pada pelatihan atlitnya. Dia di latih 4 kali pertemuan dalam 

seminggu. Semakin mendekati perlombaan akan di tambah jadwal pelatihan, 

tapi semua tergantung kesiapan atlit bahkan apabila diperlukaan atlit akan 

diajak pelatihan di cabang latian yang lain. Seperti penuturan pelatih Tapak 

Suci SD Muhammadiyah ; 

“Pertama  kami selalu mengawasi anak-anak tersebut siapa yang berbakat sesuwai 

bidangnya entah itu faigter atapun seni. Tapi rata-rata disini seni yang lebih 

diutamakan karena memang jarang ada ada surat yang masuk berkaitan dengan 

perlombaan faigter. Lalu kami beri pengumuman siapa yang ingin mengikuti 

seleksi tersebut dan memberi motivasi kepada siswa terutama yang jelas 

mempunyai bakat. Setelah itu kami mulai persiapan minimal 3 bulan sebelum 

perlombaan atau setelah mengetahui undangan atau adanya perlombaan. Bila di 
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rasa perlombaan tersebut terlalu mendadak maka kami lebih memilih untuk tidak 

ikut serta dulu. Pelatihan dilakukan 4 kali seminggu .Lalu kami menyeleksi mereka 

dan mencari yang terbaik sesuwai keriteria yang ada dengan persetujuan orang tua. 

Penyeleksian tersebut dilakukan secara berkala mulai melihat sebesar apa niat 

mereka. Sampai seleksi hafalan dan gerakan. Setelah mendapat yang terbaik kami 

akan lebih intensif dalam melatih atlit tersebut. ”69
 

 

Untuk pemilihan seorang atlit biasanya dimulai dengan penglihatan 

mulai awal pelatihan masuk pertama kali. Dimana seorang pelatih harus 

mampu melihat minat dan bakat anak didiknya mana yang bisa jadi atlit seni 

atau mana yang masuk di atlit faighter (tarunga). Semua dapat dilihat dari 

rutin atau tidak dia dalam latian. Bagaimana antusias mereka dalam latian. 

Cepat atau lambat mereka dalam menguasai materi. Kelenturan tubuh dan 

juga niat mereka di dalam latian. Bila sudah mulai memasuki masa persiapaan 

perlombaan anak akan di beri pengumuman dan di tawarkan siapa yang 

berminat untuk mengikuti seleksi atlit dimana juga akan diberikan surat 

persetujuan dari orang tua. Pernyata diambil dari saudara Ari Wibowo selaku 

pelatih pelatian atlit : 

“Untuk melihat potensi atlit yang masih kecil itu yang pertama anak itu aktif dulu, 

aktif gerak dan cepet tanggap untuk menerima intruksi dari pelatih itulah 

potensi.Tidak ada perbedaan dalam untuk melihat potensi tersebut ciri-ciri anak 

faighter dengan seni pun sama. Biasanya hanya kalau yang faighter suka yang agak 

ekstrim. Kalau seni lebih suka pada gerakan yang lentur.”70
 

 

 Anak yang biasanya berbakat tetapi belum berminat biasanya di bantu 

motivasi. Seperti yang terjadi  pada siswa tapak suci BiruSevoAryaWibawa di 

bertutur seperti berikut; 
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“Di pilih dari Pak Andri, lalu dikasih tau kenapa harus ikut, lalu di mintai 

persetujuan orang tua. Ada latian tambahan hampir seminggu 4 kali. Semakin dekat 

perlombaan semakin banyak latiannya. Kadang juga diikutkan latian di An-Nur 

atau PIMDA. Terus biasanya latian juga di deket rumah ponpes Ahmad Dahlan.”71
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Siswa melalui Kegiatan 

Ekstrakurikuler Pencak Silat Tapak  Suci Di SD Muhammadiyah Ponorogo 

  Di dalam Ekstrakurikuler Pencak Silat Tapak  Suci Di SD 

Muhammadiyah Ponorogo penanaman nilai-nilai pendidikan karakter di 

laksanakan secara tertulis seperti di dalam materi ke tapak sucian berupa ikrar, 

tradisi tapak suci, landasan keilmuan tapak suci, hingga lambang tapak suci. 

Dikatakan demikian karena siswa mendapatkan foto copy materi dimana siswa 

diminta membaca dan memahami serta menghafalkan materi-materi tersebut 

itu berlaku untuk kelas 3.
72

 Sedang kelas 4 dan 5 untuk materi tersebut mereka 

di berikan tugas untuk mencarinya dan membuat karya tulis berupa laporan 

dan menjelaskanya.
73

 

  Di dalam materi tersebut berisi karakter karakter yang dibutuhkan 

anak mulai dari Ketuhanan, amanah, menghormati, penuh tanggung jawab, 

adil, jujur, sportif, peduli, dan kewarganegaraan. Materi ini tidak hanya cukup 
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dengan materi tertulis saja akan tetapi perlu penjelasan secara lisan dan 

pembiasaan dimana tugas tersebut di lakukan oleh pelatih dalam setiap 

kegiatan pelatiahan dan program ketapak sucian. Mulai dari latian rutin saja, 

Ujian kenaikan tingkat sampai pelatian atlit. Tidak hanya dilakukan oleh 

pelatih saja penanaman secara lisan dan pembiasaan juga di bantu oleh para 

anggota tapak suci yang lainya seperti ketika Ujian Kenaikan Tinggkat di 

mana dilakukan bersama dengan PIMDA Tapak Suci Ponorogo.Seperti yang 

dihaturkan oleh Toni Setiawan S.Pdi salah satunya dalam penanaman nilai 

amanah pada siswa tapak suci ketika UKT sebagai berikut; 

“Dalam tapak suci hampir semua ajaranya mengandung unsur amanah ajaran islam 

mulai dari jurus sampai materinya salah satunya di dalam ikrar tapak suci yang 

kelima yang berbunyi “ Patuh kepada peraturan-peraturan serta percaya kepada 

kebijaksanaan pimpinan” dimana siswa harus patuh pada pelatih ataupun pelatih 
harus memberi contoh dan ajaran kepada siswanya sehingga amanah tersebut bisa 

tersampaikan dengan baik. Untuk yang ada dikegiatan inipun sangat banyak 

diantaranya kita bisa melihat dengan jelas ketika jurit malam dimana disitu dibuat 

banyak kreasi pengujian sehingga penguji bisa menanamkan nilai amanah tersebut 

dn nilai yang ia inginkan lainya misalnya siswa diminta membuat gerakan yang 

indah atau kombinasi gerakan jurus kreasi mereka sendiri dan menjelaskan ,disitu 

dapat dilihat siswa mampu melaksanakan amanah tersebut atau tidak.”74
 

 

 Untuk penanaman pendidikan karakter Trustworthy (Amanah)  kita 

bisa melihatnya melalui pemberian tugas seperti ketika memulai pelatian akan 

ada doa dan ikrar tapak suci yang dipimpin oleh siswa. Si pemimpin doa dan 

ikrar sudah ditugaskan oleh pelatih ketika pertemuan sebelumnya dan ketika 

memimpin mereka sudah tidak boleh menggunakan teks, dimana setiap 
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minggunya siswa yang bertugas adalah orang yang berbeda, walaupun itu 

dilakukan oleh siswa kelas 4 dan 5 saja karena mereka yang sudah lebih lama 

mengikuti. Pemberian tugas seperti itu sudah memberi pelatihan 

kepemimpinan dan rasa amanah bagi mereka yang bertugas. Mereka diberi 

tanggung jawab dimana mereka harus hafal dengan doa dan ikrar mereka, bila 

tidak bisa melaksanakan dengan baik pastinya dia akan merasa malu terhadap 

teman-temannya. 
75

 

Pemberian penanaman nilai amanah inipun dapat di lihat dari sistem 

pengajaran yang lain seperti yang di haturkan oleh pelatih ekstrakulikuler 

tapak suci Andrik Yuniantoro.S.Kom ; 

“Di dalam setiap ikrar tapak suci maupun pencak silat pasti ada nilai amanahnya 

contoh  dalam ikrar Tapak Suci yang ke 5 yaitu patuhdantaatpadaperaturan-

peraturansertapercayapadakebijaksanaanpimpinan. Biasanya bila mau ujian atau 

dalam pelatihan sesekali kami meminta siswa yang lebih tinggi tingkat sabuknya 

mengajarkan pada siswa  yang tingkatanya lebih rendah dari dia. Selain agar siswa 

tingkat yang lebih tinggi itu mengingat ilmu yang sudah di dapatkan, juga bisa 

membuat dia belajar kepemimpinan, rasa tanggung jawab, terutama amanah dalam 

mendapatkan ilmu dan menjalankan ilmu tersebut. Untuk yang siswa tingkat yang 

lebih rendah bisa belajar menghargai dan menghormati siswa yang lebih tinggi 

tingkatanya karena memberi pelajaran bahwa manusia dapat di hargai karena ilmu 

dan takwanya.”76
 

 

 Di dalam penanaman nilai rasa Respect(menghormati/menghargai) 

ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci SD Muhammadiah Ponorogo 

sangatlah terlihat mulai dari bagaimana cara menghormati dewan pelatih, 
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sesama siswa, musuh, bahakan terhadap lawan jenis seperti dalam tradisi 

hormat Tapak Suci dimana siswa yang memberi hormat terlebih dahulu 

sampai Pelatih membalas hormat tersebut baru siswa boleh menurunkan 

tangananya untuk mengakhiri hormat. Selain itu juga siswa perempuan tidak 

boleh bersalaman dengan siswa laki-laki tetapi ketika bersalaman harus 

berganti dengan hormat Tapak Suci. Seperti yang di haturkan oleh pelatih 

sebagai berikut; 

“Kalau utuk menghormati sendiri sama saja setiap latian atau pun materi sampai 

ikrarpun sama pasti anak-anak di ajarkan untuk saling menghormati entah itu sesama 

anggota atau kedewan guru. Seperti kita punya tradisi saling hormat tapak suci  

sesama anggota menandakan tidak ada perbedan perlakuan dalam mencari ilmu di 

tapak suci dan tidak membedakan siapa kalian bahkan pelatih pun memberi salam 

hormat tersebut di awal latian, akhir latian, sesuwai guna salam tersebut. Terus bila 

ketika di akhir latian kita di anjurkan saling berjabat tangan akan tetapi bila antara 

anggota putra dengan putri tidak boleh saling berjabat tangan melainkan di ganti 

dengan hormat tapak suci untuk  menghormati lawan jenis kita. Bila untuk meminta 

izin atau pun upacara pembukaan siswalah yang memberi hormat tapak suci dahulu 

baru dewan pendekar atau pun pelatih yang membalas hormat tersebut.”77
 

 

Cara menanamkan nilai pendidikan karakter Fairness(adil, jujur, dan 

sportif) di dalam ekstrakurikuler ini pun sangat banyak di anatarnya dapat 

dilihat ketika pelatihan atlit di mana saat pemilihan atlit semua siswa berhak 

mengikuti seleksi sebelum masuk ke dalam perlombaan. Semua siswa berhak 

ikut berlatih bersama atlit sehingga ilmu yang mereka dapatkan akan sama 

dengan atlit yang akan bertanding. Seperti penuturan  BiruSevoAryaWibawa 

salah siswa ekstrakurikuler Tapak Suci SD Muhammadiyah Ponorogo; 
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“Biasanya ya ikut latihan dengan saya, sama latihanya juga seni kecuali bila ada 

pelatih yang lain datang baru saya dengan pak andri atau pelatih tersebut. Tapi siswa 

lain juga di perbolehkan ikut belajar dengan saya atau pelatih yang lain dengan 

menambah ke ilmuan, bukanya seni. Terus juga diperbolehkan ikut pelatihan saya 

selain yang latian wajib hari rabu.”78
 

Sedangkan penanaman nilai pendidikan Responsibillity (penuh 

tanggung jawab) dan kepedulian ada di dalam semua aspek seperti salah 

satunya di dalam sabung ada siswa yaitu entah sengaja ataupun tidak sengaja 

terbawa emosi ingin menang atau tak sengaja salah sasaran kelawanya di 

mana itu melanggar peraturan sabung, entah nyasar di tangan atau bahkan 

kepala. Maka siswa yang melukai tersebut harus meminta maaf dan 

mendapatkan hukuman sesuwai keselahan yang ia perbuat. Semakin fatal 

yang dilakukan semakin berat hukuman yang dia dapat sekalipun siswa 

tersebut lebih kecil usianya dari pada lawanya. Selain itu penanaman nilai 

karakter dengan nasehat pun mampu mempengaruhi siswa ekatrakurikuler ini 

salah satunya yang dirasakan Farhan Krisnanto Nara Pangestu yang 

dahulunya sering merasakan bulliying oleh teman-temanya entah 

dilingkungan rumahnya hingga dia berdarah dan bertekat ikut bela diri akan 

tetapi dia tidak lagi mempunyai dendam seperti yang penuturanya  ; 

“Dahulu awalnya masih dendam-dendam tapi setelah naik melati 3 udah hilang rasa 

dendamnya juga tidak ingin membalas. Karena di ikrar ada “ Setia menjalankan 
Ibadah dengan ikhlas karena Allah semata. Jadi bila kita Ikhlas maka akan ada pahala 

sendiri buat kita. Terus kan bisa nyakitin orang lain bila laku in itu.”79
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 Sedangkan nilai tentang Citizenship (kewarganegaraan) adalah biasanya 

mereka dipupuk mempunyai rasa bangga sebagai pesilat selama dia mampu 

menjadi penerus pencak silat yang berkarakter bagus, jujur, amanah, cinta 

perdamaiaan, serta menjadi siswa dan anak yang berbakti pada orang tua dan 

guru serta masyarakat. Pencak silat merupakan salah satu olah raga asli 

Indonesia yang merupakan jati diri bangsa Indonesia pula,sehingga seorang 

pesilat adalah penerus budaya dan bentuk cinta tanah air nya bila dia mampu 

melaksaakan tugasnya sesuwai ajaran yang baik. Biasanya itu yang lebih 

tekaankan pada anak-anak dengan mereka tidak boleh berkelahi dan juga nilai 

mereka disekolah tidak boleh buruk atau turun karena pencak silat seperti 

yang terjadi dengan Farhan Krisnanto Nara Pangestu dalam penuturanya; 

“Bangga karena tapak suci orang-orangnya baik dan kata pak andri pencak silat itu 

olah raga bela diri asli Indonesia.”80
 

 

3. Hambatan serta solusi dalam penanaman nilai-nilai pendidikan karakter kepada 

siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci SD 

Muhammadiyah Ponorogo 

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

programekstrakurikulerpencaksilatTapak Suci SD MuhammadiyahPonorogo 

diantaranya adalah kurangnya staf pelatih yang menghendel setiap proses 

pelatihan. Di ekstrakurikuler pencak silat tapak suci SD Muhammadiyah 

sekarang hanya memiliki 1 orang pelatih, padahal jumlah siswa yang mengikuti 
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ekstrakurikuler ini hampir 80 orang siswa. Staf pelatih yang hanya 1 orang  ini 

berimbas kepada kurang maksimalnya pelatihan anak, ditambah 1 pelatih ini 

beliau memang pekerjaan utama di sekolah SD Muhammadiyah Ponorogo ini 

adalah sebagai staf guru TIK dan juga merangkap sebagai staf Tata Usaha 

sehingga ketika beliau harus mendapatkan tugas yang jauh lebih penting atau 

terhalang hadir pelatihan ekstrakurikuler ini akan di liburkan. Sistem 

administrasi dan sarana prasarana di ekstrakurikuler ini pun belum berjalan 

dengan baik dan kurang memadai, seperti tidak adanya absensi dan tidak 

adanya matras latihan untuk melindungi anak-anak saat berlatih. Waktu 

pelatihan pun sangat minim dimana siswa hanya bisa berlatih sekitar 1 setengah 

jam setiap minggunya. Seperti hasil pengamatan observasi lapangan yang di 

lakukan oleh peneliti.
81

 

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut maka saat ini Bapak Andrik 

Yuniantoro.S.Kom selaku pelatih sedang mengusahakan persetujuan 

penambahan pelatih baru kepada Bapak Triono Ali Mustofa, M.Pd.I selaku 

kepala sekolah serta penanggung jawab atas ekstrakurikuler ini. Dimana nanti 

staf pelatih baru tersebut tidak hanya sebagai staf pembantu suka rela tetapi 

akan masuk sebagai staf guru ekstrakurikuler dimana dia akan mendapatkan 

tunjangan setiap bulannya seperti staf pelatih ekstrakurikuler yang lainya. 

Seperti yang di sampaikan dalam wawancara sebagai berikut; 
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“Hambatanya sebenarnya di sini dulu ada 3 pelatih sayangnya semua dari luar 

dimana hanya bisa sesekali datang karena kesibukan yang jauh lebih penting dan 

memang tidak ada perjanjian kontrak kerja sehingga masih system sukarela. 

Sehinggasekaranghanyasayasendiri yang 

menghendeldanbertanggungjawabsaatini.Jadiuntukmengaturanak-

anakselamaberlatihhanyasayaseorang.Sementarajumlahsiswatapaksucibanyak.Dan 

terkadang saya harus meliburkan mereka bila sudah harus ada pekerjaan yang jauh 

lebih penting di Tata Usaha atau mengajarJadiuntukmenanamkannilai-

nilaisecaralebih optimal masihbelumbisa. Solusi yang 

sayaupayakansaatiniadalahmencaripelatih yang bisamembantusayamenghendelanak-

anak.Dan memintapersetujuandarisekolahsehinggapelatihtersebutbisamenjadi guru 

ekstrakurikuler di sini.”82
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. AnalisisPelaksanaanPelaksanaanKegiatan Ekstrakurikuler Pencak Silat 

Tapak  Suci di SD Muhammadiyah Ponorogo 

Terbelangkainya karakter bangasa membuat pemerintah mengeluarkan 

program pendidikan karakter di sekolah yang melalui Mentri Pendidikan dan 

Kebudayaan pada tahun 2010. Karena hampir 45% waktu siswa dihabiskan di 

sekolah. Dimana proses pendidikan karakter tersebut dimasukkan kedalam setiap 

program dan sistem yang ada disekolah seperti kurikulum, materi pembelajaran, 

percontohan para masyarakat sekolah hingga ekstrakulikuler yang ada. Salah 

satunya adalah ekstarkulikuler pencak silat tapak suci di SD Muhammadiyah 

Ponorogo.  

Pencak silat merupakkan salah satu olah raga di mana tidak dapat 

diragukan mental seorang olah ragawan mengandung unsur bertanggung jawab, 

setia kawan, tidak mudah putus asa, mampu mengendalikan diri, mau menerima 

kritikan, percaya diri, tekun dan disiplin, dan mempunyai semangat  yang tinggi. 

Yang semuanya dibentuk melalui sebuah proses pendidikan yang disebut 

pendidikan karakter. 
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Pendidikan karakter adalah sebuah proses atau usaha untuk membentuk 

perilakupeserta didik yang tercermin dalam kata, sikap dan perbuatan 

berdasarkan nilai,norma, dan moral luhur melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, dan pelatihan. 

Untuk proses pendidikan membuat karakter ini menurut Thomas Lickona 

maka diperlukan 3 komponen pentingyaitu Moral Knowing atau pengetahuan 

tentang moral, Moral Feeling atau perasaaan tentang moral, dan Moral Action 

atau perbuatan moral.
83

 

Pemasukan 3 komponen penting ini tidak bisa dilakukan secara instan 

dimana dilakukan sekali saja tetepi harus melalu tahapan dan proses yang 

berkelanjutan dengan ke ikut sertaan semua pihak seperti adanya  pelatihan rutin 

yang dilakukan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 13.30 sehingga setiap 

minggunya ada 2 kali pelatihan dimana pesertanya di hari Selasa adalah kelas 3 

dan hari Rabu kelas 4 sampai 5. Ditambah adanya Ujian keniakan tingkat setiap 

6 bulan sekali bersama PIMDA Tapak Suci Ponorogo dan juga pemberian tugas 

karya tulis tiap kenaikan tingkat telah memenuhi hasil Konfrensi Nasional 1.
84

 

Pencak silat merupakan salah satu bidang olah raga mempunyai 4 unsur 

yaitu seni, bela diri dan olah raga, serta unsur mental spiritual.
85

 Unsur seni  

berkaitan erat dengan pelestarian budaya dimana ia mengabungkan musik dengan 
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efesiensi gerak yang luwes dan indah dipandang. Unsur bela diri lebih 

menekankan pada kemampuan teknis beladiri pencak silat seperti kemampuan 

teknik pukulan, kuncian bantingan, tendangan jatuhan, yang biasanya digunakan 

untuk menjaga diri. Unsur olah raga merupakan aspek dimana pencak silat berisi 

pertandingan, kopetisi, dan demonstrasi jurus baik dalam tunggal, ganda, maupun 

beregu, bahkan pertandingan faighting, dan termasuk cabang diperlombaan di 

PON(Pekan Olahraga Nasional) serta SEA Games.Unsur mental spiritual yang 

biasanya berhubungan dengan bagaimana mengembangkan kepribadian dan 

karakter mulia seseorang. Sehingga untuk memenuhi 4 unsur tadi didalam 

Ekstrakurikuler inipun selain mengajarkan melalui latihan rutin dan juga ujian 

kenaikan tingkat juga diimbangi dengan adanya pelatihan atlet yang akan 

diadakan mulai 3 bulan sebelum perlombaan tersebut agar tumbuhlah semangat 

serta prestasi dari unsur bela diri dan seninya. 

 

B. Analisis Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Siswa melalui 

Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Pencak Silat Tapak  Suci di SD 

Muhammadiyah Ponorogo 

 Karakter adalah ciri kepribadian seseorang dimana itu akan 

mempengaruhi pola suatu kelompok bahkan bangsa karena kepribadian tersebut 

dilakukan oleh semua orang dan berpengaruh pada banyak, dimana itu berbeda-

beda untuk mengetahui kepribadian itu benar atau salah akan diatur dalam norma 
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yang dipengaruhi oleh hereditas dan faktor-faktor diantaranya syahwad, amarah, 

tamyiz, danrobbaniyyah. 

 Menurut Brooks dan Goble membentuk karakter seorang manusia akan di 

pengaruhi oleh 2 faktor, yaitu Faktor nature (alami atau fitrah), dan faktor 

nurture (melalui sosialisai dan pendidikan).
86

 

 Terkadang kita menemui banyak anak kurang dalam Anggah Ungguh 

nya bahkan kurang dalam rasa menghormati dan menghargai orang 

lain.Sebenarnya semua itu termasuk sifat-sifat buruk yang timbul dari anak 

bukanlah lahir dari fitrahnya. Sifat-sifat tersebut timbul karena kurangnya 

pengertian sejak dini dari orang tua dan para pendidik atau pengaruh darifaktor 

nature tadi. Semakin dewasa usia anak, semakin sulit pula baginya untuk 

meninggalkan sifat-sifat buruknya. Banyak sekali orang dewasa yang menyadari 

sifat-sifat buruknya, tetapi tidak mampu mengubahnya karena sifat-sifat buruk 

itu sudah kuat mengakar dalam dirinya, dan menjadi kebiasaan yang sulit untuk 

ditinggal. 

Sehingga pendidkan karakter tersebut sebisa mungkin kita lakukan sejak 

kecil dan sesuwai dengan usia mereka. Adapun penanaman pendidikan karakter 

sesuai nilai-nilai dalam kurikulum pendidikan karakter Sekolah Dasar menurut 

Character Counts (Six Pillars of Character Education) yang dilakukan oleh 

ekstrakurikuler Pencak silat Tapak Suci SD Muhammadiyah di mana  
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ekstrakurikuler ini berusaha melakukaanya dengan cara memberikan pembiasaan 

karakter dalam pelatihan dan kegiatanya, baik itu pelatian fisik maupun pelatihan 

materi atau pun kegiatan dalam sekolah maupun luar sekolah. 

Didalam penanaman pendidikan karakter melalui materi dapat kita lihat 

melalui ajaran pencak silat dan Tapak Suci seperti di dalam Ikrar yang berisi 

yang berisi; 1) Setia menjalankan ibadah dengan ikhlas karena Allah semata, 

Yang diaplikasikan dengan cara di dalam pengajaran Tapak Suci ini jauh dari 

unsur kesyirikan dan anak dibiasakan berdoa hingga pemberian materi 

keMuhammadiyahan. 2)  Mengabdikepada Allah, berbaktikepadaBangsadan 

Negara, sertamembelakeadilan, dankebenaran. Seperti di dalam prosesi UKT 

akan ada materi kenegaraan yang berisi bagaimana seorang pendekar harus 

mampu bertanggung jawab, bangga dan tidak membuat perkelahian yang bersifat 

negatif baik di dalam latihan maupun diluar latihan. 3)  

Menjauhidiridarisegalaperangai, dantingkahlaku yang tercela. Hampir di semua 

aspek ikrar ini akan saling terhubung dan mengandung unsur yang satu dengan 

yang lain. Mereka akan mendapatkan sangsi apabila mereka melaksanakan 

prilaku yang tercela tersebut. 4) Mencariperdamaiaandankasihsayang, 

sertamenjauhiperselisihan,danpermusuhan. Dalamtapaksuci SD 

Muhammadiyahinimerekaakandiajarkanuntukmemilihperdamaiandansportifitas 

yang tinggibaikdalamlatihan biasasampaipadapelatihanatlet. 

Dikarenakanbilasampaiketahuanmereka yang 

membuatonarterlebihdahulutidakakanadayang mau membantu dia atau membela 
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dia. Bahkan dia akan mendapatkan hukuman tersendiri di dalam pelatihan.5) 

Patuhdantaatpadaperaturan-peraturansertapercayapadakebijaksanaanpimpinan. 

Ikrar ini mebuat siswa belajar menghormati seseorang selama orang tersebut 

melakukan hal yang benar. Seperti ketika dalam pelatihan walau yang 

mengajarkan dan memimpin latian jurus adalah kawan mereka sendiri yang lebih 

tinggi sabuknya mereka harus mengikuti dengan baik. 6) 

Denganimandanakhlaqsayamenjadikuat, tanpaimandanakhlaqsayamenjadilemah. 

Di dalam ekstrakurikuler pencak silat tapak suci tidak ada sistem pengisian sabuk 

atau mandi air kembang dan jimat jimat yang harus digunakan. Sehingga semua 

kemampuan yang ia memiliki adalah berdasarkan kekuatan Allah dan ketelatenan 

mereka dalam beratih. 

Sedang penanaman pendidikan karakter menurut Character Counts (Six 

Pillars of Character Education) di dalam setiap kegiatan program ekstrakurikuler 

ini dapat dilihat diantaranyauntuk penanaman pendidikan karakter Trustworthy 

(Amanah)  kita bisa melihatnya melalui pemberian tugas seperti ketika memulai 

pelatihan akan ada doa dan ikrar tapak suci yang dipimpin oleh siswa.Di dalam 

penanaman nilai rasa Respect (menghormati/ menghargai) ekstrakurikuler pencak 

silat Tapak Suci SD Muhammadiah Ponorogo sangatlah terlihat mulai dari 

bagaimana cara menghormati dewan pelatih, sesama siswa, musuh, bahkan 

terhadap lawan jenis seperti dalam tradisi hormat Tapak Suci.Pendidikan 

Responsibillity (penuh tanggung jawab) dan kepedulian ada di dalam semua 

aspek seperti salah satunya di dalam sabung ada siswa yaitu entah sengaja 
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ataupun tidak sengaja terbawa emosi ingin menang atau tak sengaja salah sasaran 

kelawanya di mana itu melanggar peraturan sabung, entah nyasar di tangan atau 

bahkan kepala. Maka siswa yang melukai tersebut harus meminta maaf dan 

mendapatkan hukuman sesuai keselahan yang ia perbuat. 

Cara menanamkan nilai pendidikan karakter Fairness (adil, jujur, dan 

sportif) di dalam ekstrakurikuler ini pun sangat banyak di antarnya dapat dilihat 

ketika pelatihan atlet di mana saat pemilihan atlit semua siswa berhak mengikuti 

seleksi sebelum masuk ke dalam perlombaan. Semua siswa berhak ikut berlatih 

bersama atlet sehingga ilmu yang mereka dapatkan akan sama dengan atlet yang 

akan bertanding. Sedang yang terakhir nilai tentang Citizenship 

(kewarganegaraan) adalah biasanya mereka dipupuk mempunyai rasa bangga 

sebagai pesilat selama dia mampu menjadi penerus pencak silat yang berkarakter 

bagus, jujur, amanah, cinta perdamaiaan, serta menjadi siswa dan anak yang 

berbakti pada orang tua dan guru serta masyarakat. Pencak silat merupakan salah 

satu olah raga asli Indonesia yang merupakan jati diri bangsa Indonesia 

pula,sehingga seorang pesilat adalah penerus budaya dan bentuk cinta tanah air 

Sehingga dapat dilihat juga di ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci SD 

Muhammadiah Ponorogo sudah mengajarkan para siswa tentang virtue 

(kebajikan) dalam olah raga yaitu fair play, sportsmanship, dan sport builds 

chracter.
87

Fair play adalah setiap pelaksaan olah raga harus didasari dengan 

semangat kebenaran, kejujuran, tunduk pada peraturan-peraturan, baik yang 
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tersurat dan tersirat.Sportsmanship merupakan sikap respectterhadap lawan, 

officiel, tim lawan, pelatih, dan khususnya terhadap permainan pencak silat itu 

sendiri. Sport builds chracter yaitu karekter itu yang harus dimiliki seorang olah 

ragawan.Sehingga efek karakter yang buruk akan sangat berkurang. Apalagi di 

bawah naungan lembaga jadi keselamatan siswa bisa lebih 

dipertanggungjawabkan dan juga jenjang prestasi akan lebih mudah. Jadwal 

latihanpun tidak akan menggangu proses belajar siswa disekolah. 

C. Analisis Hambatan Serta Solusi dalam Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan 

Karakter kepada Siswa yang Mengikuti Ekstrakurikuler Pencak Silat 

Tapak Suci SD Muhammadiyah Ponorogo 

Menurut Lickona tahapan-tahap moral yang di miliki oleh manusia ada 

6 fase yaitu: 1. Fase Bayi (membangun fondasi Moral), 2.Fase 1; Berpikir 

egosentris (Self-Oriented Moraliy), 3. Fase 2: Patuh tanpa syarat (Authority-

Oriented Moraliy), 4. Fase 3: Memenuhi harapan lingkungan (Peer-Oriented 

Moraliy), 5. Fase 4: Ingin menjaga kelompok(Collective-Oriented Moraliy), 6. 

Fase 5: Moralitas tidak berpihak (Objectively-Oriented Moraliy).
88

 

Anak kelas 3 sampai dengan 5 sedang mengalami Fase 3 dimana ia 

akan memenuhi harapan lingkungan (Peer-Oriented Moraliy),  Fase ini 

berlangsung ketika  berumur 8,5tahun-14 tahun. Difase ini anak akan mengalami 

dimana ia harus bersiap dengan keadaan industry versus inferiority (mencari 

identitas diri lawan kebingungan). Konsep diri yang positif, atau bagaimana ia 
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menilai dirinya, akan meningkatkan tingkat kepercayaan dirinya (Self-esteem). 

Salah satu cara meningkatkan kepercayaan diri adalah dengan memberikan 

latihan pada bidang-bidang yang diminati termasuk dalam ekstrakurikuler.
89

 

Jadi  ketika ekstrakurikuler atau pelatihan yang ia dapat dan jalani kurang 

berjalan dengan baik proses kepercayaan diri inipun akan berjalan kurang 

maksimal sehingga berpengaruh dengan karakter juga. Begitu pula yang sedang 

dialami oleh ekstarkurikuler pencak silat tapak suci di SD Muhammadiyah 

Ponorogo. 

Ekstrakurikuler merupakan sebuah kelas karena ia merupakan satuan unit 

kecil siswa yang berinteraksi dengan guru dalam proses belajar mengajar dengan 

beragam keunikan yang dimiliki.
90

Sehingga ia memerlukan pengelolaan kelas. 

Pengelolaan kelas ini terdiri dari 2 macam yaitu pengelolaan fisik dan 

pengelolaan siswa. 

Pengelolaan fisik adalah pengelolaan berkaitan dengan alat-alat dan 

penunjang kelas. Bila di ekstrakurikuler ini adalah seperti Ruang latihan, body 

protect pecing, matras, dimana semua itu berguna untuk menunjang 

pembelajaran siswa dan juga sistem keamanan siswa. Semakin nyaman dan 

lengkap suatu penunjang maka hambatan proses pembelajaran pun berkurang. 

Akan tetapi di sekolah ini belum memiliki matras dan juga keadaan pecing yang 

kurang layak pakai membuat penanaman pembelajaran sedikit terhambat dan 
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pelatih pun kurang leluasa dalam mengajari teknik-teknik pencak silat karena 

harus berusaha berhati-hati apalagi siswa di sini adalah anak-anak yang 

membutuhkan kontrol yang jauh lebih banyak. Matras berguna agar mereka 

aman ketika berlatih teknik jatuhan dan bantingan hingga mereka belajar 

tekniksabung. Karena apabila salah dalam teknik tersebut berakibatkan fatal 

seperti patah tulang dan luka bahkan gegar otak. Pecing merupakan alat latihan 

untuk melatih ketangkasan pukulan dan tendangan. Apabila itu tidak ada siswa 

akan menjadi kurang kemampuan dalam hal tersebut seperti mengarahkan 

kesasaran yang tepat dan juga merasakan kekuatan keefektifan tendangan 

ataupun pukulan mereka. 

Sehingga akibatnya untuk mengurangi resiko tersebut pelatih terpaksa 

belum bisa mengajarkan teknik-teknik tersebut terutama teknik faigting atau 

sabung. Pelatih lebih menekankan kepada jurus-jurus, seni, dan pemaknaan serta 

filsafatnya dalam sehari-hari. Contoh jurus mawar yang merupakan teknik 

tangkisan tangan mereka seperti orang yang berdoa selalu berserah diri kepada 

Tuhan tapi bila itu masuk dan diteruskan dengan keras bentuk tangan seperti itu 

bisa jadi sebuah tangkisan yang kuat.Lalu pembelajaran seperti ikrar “Dengan 

Iman dan Takwa Kami Menjadi Kuat dan Tanpa Iman dan Takwa Kami Menjadi 

Lemah” dimana sesungguhnya kekuatan sejati itu datangnya dari Allah. 

Sehingga memang rata-rata kejuaran yang dimenangkan oleh sekolah ini adalah 

Kejuaran Lomba pencak silat bidang seni. 
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Begitu juga di dalam pengelolaan siswa ini berkaitan dengan bagaimana 

guru atau pelatih memberikan kegiatan, tingkah laku, dan suasana di dalam kelas. 

Untuk membuat pengelolaan tersebut maka dibutuhkan metode, strategi, dan 

sistem administrasi. Untuk itu pula perbandingan jumlah guru dan muriddi dalam 

kelas pun juga harus seimbang dimana di dalam suatu kelas idealnya terdapat 

minimal 20-28 siswa dengan 1 guru di tingkat Sekolah Dasar.Semakin sedikit 

siswa yang diawasi dan dikendalikan maka akan mempermudah pendidik untuk 

mendidik siswanya sehingga hasil yang didapat juga akan semakin bagus. Akan 

tetapi  disekolah ini 1 pelatih bertanggung jawab mengawasi dan mendidik 80 

siswa. Untuk tiap 1 kali pelatihannya beliau harus memengajar sedikitnya 40 

siswa. Itu bukanlah hal yang mudah bahkan untuk sekedar menghafal mereka 

perlulah waktu yang lama apalagi mampu memperhatikan dan hafal apa yang 

dilakukan oleh siswa tersebut dan bagaimana karakter mereka. Terlebih apabila 

beliau tidak mampu hadir. Maka ekstrakurikuler ini akan diliburkan sehingga 

pembelajaran penanaman karakter pun akan tertunda. 

 Di ekstrakurikuler inipun tidak memiliki sistem administrasi seperti 

absensidan program kerja secara tertulis. Padahal absensi bisa membantu pelatih 

dalam mengontrol siswa dan menilai siswa. Sedang program kerja yang tertata 

secara tertulis dan baik akan mempermudah pengolahan kegiatan dan 

pengevaluasian kegiatan pelatiahan yang ada. Keadaan ini memang umum 

karena hanya ada satu orang pelatih saja terjadi terlebih beliau harus mengurus 
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pekerjaan beliau sebagai Tata Usaha dan guru di sekolah tersebut. Akan tetapi 

sesungguhnya keadaan ini bisa ditanggulangi dengan penambahan staf pelatih.  

Sehingga solusi keadaan yang sedang dilaksanakan oleh Bapak Andrik 

Yuniantoro,S.Kom selaku pelatih yaitu sedang mengusahakan persetujuan 

penambahan pelatih baru kepada Bapak Triono Ali Mustofa, M.Pd.I selaku 

kepala sekolah serta penanggung jawab atas ekstrakurikuler ini. Dimana nanti 

staf pelatih baru tersebut tidak hanya sebagai staf pembantu suka rela tetapi akan 

masuk sebagai staf guru ekstrakurikuler dimana dia akan mendapatkan tunjangan 

setiap bulannya seperti staf pelatih ekstrakurikuler yang lainya 

Dengan harapan penambahan staf pelatih ini mampu mengawasi dan 

meningkatkan penanaman pendidikan karakter, serta menambah prestasi yang 

sudah ada. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkanpadatigarumusanmasalahdaripenelitianini yang berjudul 

“PenanamanNilai-

NilaiPendidikanKarakterpadaEkstrakurikulerPencakSilatTapakSucidi 

SdMuhamadiyahPonorogoTahunAjaran 2016 -2017”yakni: pertama, 

bagaimanakah pelaksanaanekstrakurikuerpencak silat TapakSuci di SD 

MuhammadiyahPonorogo: kedua,bagaimanakahpenanamannilai-

nilaipendidikankarakter siswa pada ekstrakurikuler pencaksilat Tapak  Suci di 

SD MuhammadiyahPonorogo: ketiga,bagaimana hambatan serta solusi dalam 

penanamannilai-nilaipendidikankarakterkepadasiswa yang mengikuti 

ekstrakurikulerpencaksilatTapak Suci SD MuhammadiyahPonorogo. 

Penelitidapatmenyimpulkansebagaiberikut: 

 

4. PelaksanaanekstrakurikulerpencaksilatTapak Suci SD 

MuhammadiyahPonorogo dimulai dengan  pelatihan rutin setiap hari 

Selasa untuk kelas 3 dan hari Rabu untuk kelas 4 dan 5 yang biasanya 

dimulai dari jam 13.30-15.00. Setelah melakukan pelatihan rutin maka 
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siswa-siswa tersebut melakukan tahap ujian kenaikan tingkat yang 

dimana pelaksanaannya dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan PIMDA 

Tapak Suci Ponorogo.Selain itu ada pelatihan atlet yang biasanya 

dilaksanakan selama minimal 3 bulan menjelang pertandingan. 

5. Penanamannilai-nilaipendidikankarakter siswa pada ekstrakurikuler 

pencaksilat Tapak  Suci di SD MuhammadiyahPonorogobila dikaji lebih 

lanjut sudah sesuai dengan teorikurikulum pendidikan karakter Sekolah 

Dasar menurut Character Counts (Six Pillars of Character Education). 

Dan juga virtue (kebajikan) dalam olah raga yaitu fair play, 

sportsmanship, dan sport builds character. Dengan cara berusaha 

menanamkan materi kepencaksilatan, tapak suci, dan juga pembiasaan 

yang membentuk karakter-karakter tersebut melalui pelatihan rutin, ujian 

kenaikan tingkat, bahkan pelatihan atlet. 

6. Hambatan serta solusi dalam penanaman nilai-nilai pendidikan karakter 

kepada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci SD 

Muhammadiyah Ponorogo, pertama yaitu Pengelolaan fisik yang kurang 

berupa tidak adanya matras dan jugapecing yang kurang layakatau pun 

alat latihan sasaran lain pengganti pecing yang tidak ada contoh mungkin 

seperti samsak, sehingga tingkat kemampuan dan juga ketangkasan dalam 

tendangan serta pukulan kurang. Serta keamaan dan kemungkinan cedera 

siswa semakin parah bisa terjadi karena tidak adanya matras. Sehingga 

untuk mengurangi resiko tersebut pelatih harus lebih hati-hati dan 
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menghilangkan teknik bantingan juga kuncian.Yang kedua adalah 

pengelolaan siswa dimana disini hanya ada 1 pelatih dengan 80 siswa 

yang harus dididik dan diawasi. Sehingga sistem administrasi dan latihan 

sering tergangu bila beliau berhalangan hadir. Sehingga saat ini Bapak 

Andrik Yuniantoro,S.Kom selaku pelatih yaitu sedang mengusahakan 

persetujuan penambahan pelatih baru kepada Bapak Triono Ali Mustofa, 

M.Pd.I selaku kepala sekolah serta penanggung jawab atas 

ekstrakurikuler ini. 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian serta simpulan yang telah diuraikan di 

atas, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut: 

1. BagiKepalaSekolah 

Jadi berdasarkan penelitian yang berhubungan dengan Kepala 

sekolah adalah dimana kepala sekolah lebih memperhatikan berjalanya 

ekstrakurikuler mulai bagaimana proses pelatian ekstrakurikuler tersebut, 

sarana serta prasarana yang seharusnya ada demi keselamatan dan 

menunjang prestasi siswa di bidang tersebut. Untuk Kepala sekolah yang 

disekolah lain jangan ragu untuk membuat ekstrakurikuler sendiri karena 

mampu mendidik karakter siswa jadi lebih baik dan pengawasan siswa 

yang mempunyai bakat minat dibidang tersebut mampu tertampung dengan 

baik sehingga penyalahgunaan kemampuan bela diri tersebut berkurang. 
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2. BagiPelatih Penanggungjawab 

 Jadi berdasarkan penelitian yang berhubungan dengan pelatih yaitu 

Sebagai orang yang dipercayaikepalasekolahdan yang 

diberitanggungjawabuntukmemimpinjalannyapenyelenggaraansebaiknya 

membuat administrasi yang lebih tertata seperti absensi, RPP pelatihan 

sehingga pembelajaran akan lebih terarah dan mudah dievaluasi. 

3. Bagipesertadidik 

Jadi berdasarkan penelitian yang berhubungan dengan peserta didik 

yaitu sebagai orang yang menuntutilmusudahpastiharusbersungguh-

sungguhdalamhalmengikutikegiatan yang berada di sekolah. Lebih 

memperhatikan pelatih dan berhati-hati ketika berlatih yang sifatnya 

bekerjasama dengan teman sehingga tidak melukai temannya. Juga 

menerapkan ajaran-ajaran karakter yang sudah diajarkan sehingga tidak 

membuat buruk citra olahragawan khususnya pencak silat. 

4. Bagi orang tua siswa 

 Jadi berdasarkan penelitian yang berhubungan dengan orang tua siswa 

yaitu sebagai orang tua sebaiknya mendukung bakat dan minat anak 

sehingga ia tidak merasa terkekang dan mampu berprestasi. Sedang untuk 

orang tua yang takut anaknya ikut bela diri harusnya lebih percaya karena 

bela diri terutama pencak silat mampu menumbuhkan karakter yang baik 

untuk siswa. Apalagi dalam naungan sekolah dan juga pelatih yang 
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berpengalaman jadi pengawasan dan tingkat keamanannya akan lebih baik 

ketimbang diluar sekolah. 

5. Bagipeneliti yang akandatang 

Untuk peneliti yang akan datang sebaiknya mengambil penelitian 

yang lain. Tidak lagi tentang pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler 

pencak silat atau mengambil penelitian di tempat yang lain. 

 


