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ABSTRAK 

Sa’idah, Liana. 2018. Penanaman Karakter Religius Siswa melalui 

Ekstrakurikuler Pencak Silat Tapak Suci di MI Muhammadiyah Dolopo 

Madiun. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing Yuentie Sova Puspidalia, M.Pd. 

Kata Kunci: Karakter Religius, Pencak Silat Tapak Suci 

 

Penanaman karakter religius di sekolah saat ini belum berjalan secara 

maksimal. Ada beberapa indikasi atau gejala yang terjadi di beberapa sekolah 

seperti kemampuan beribadah yang belum tertib, kurangnya sopan santun 

terhadap orangtua, guru, maupun teman sebaya. Selanjutnya, sekolah yang 

merupakan tempat internalisasi karakter religius kepada siswa mempunyai peran 

cukup penting dalam menyikapi hal tersebut. Salah satu upaya yang telah 

dilakukan oleh MI Muhammadiyah Dolopo Madiun di antaranya dengan 

menanamkan karakter religius kepada siswa melalui ekstrakurikuler pencak silat 

Tapak Suci yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah serta 

menyeimbangkan antara materi jasmani dan rohani. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang 

penanaman karakter religius siswa melalui ekstrakurikuler pencak silat Tapak 

Suci di MI Muhammadiyah Dolopo dengan tujuan penelitian (1) untuk 

menjelaskan  penyelenggaraan ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci di MI 

Muhammadiyah Dolopo; (2) untuk menjelaskan karakter religius siswa MI 

Muhammadiyah Dolopo yang mengikuti ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci; 

(3) untuk menjelaskan upaya penanaman karakter religius siswa melalui 

ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci di MI Muhammadiyah Dolopo. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan 

teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data utama dalam 

penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan informan, yaitu pelatih 

ekstrakurikuler Tapak Suci, siswa, dan beberapa guru. Selebihnya, data hasil 

observasi dan dokumentasi dari MI Muhammadiyah Dolopo. Teknik analisis data 

menggunakan teknik reduksi dan penyajian data, serta penarikan kesimpulan.  

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) penyelenggaraan 

ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci sarat dengan nilai religius; (2) siswa yang 

mengikuti ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci terbiasa untuk menerapkan 

karakter religius terutama kedisiplinan dalam salat jemaahnya, sopan santunnya 

terhadap Bapak atau Ibu Guru, dan sikap amanahnya; (3) penanaman karakter 

religius siwa melalui ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci di MI 

Muhammadiyah Dolopo Madiun dilaksanakan melalui beberapa hal. Di 

antaranya, melalui salat jemaah Asar tepat waktu sebelum dimulainya latihan, 

membaca doa pembukaan maupun doa penutup latihan, pemberian motivasi 

Islami, pemberian materi keagamaan (Al-Islam), dan pemberian contoh atau 

keteladanan dari para pelatih untuk berbuat baik dimana pun berada. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana dalam proses 

pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar tumbuh berkembang 

menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat 

dan berakhlak (berkarakter) mulia (UU No.20 tahun 2003).
1
 Selanjutnya,  

tujuan pendidikan dalam Undang-Undang no. 20 Tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional adalah 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.
2
 

Salah satu kebijakan strategis pendidikan nasional berfokus pada 

pendidikan karakter.
3
 Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai upaya 

sadar dan terencana dalam mengetahui kebenaran atau kebaikan, 

mencintainya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.
4
 Karakter 

                                                           
1

Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), 4. 
2

 Basuki, dkk, Mengenal Profil Sekolah/Madrasah Berdasarkan PP.19 tahun 2005 

Tentang Standar Nasional Pendidikan  (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2010), 5. 
3
 Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 1999), 6. 
4
 Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter, 4. 
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merupakan hal yang sangat mendasar. Karakter adalah mustika hidup yang 

membedakan manusia dan binatang. Orang-orang yang berkarakter kuat 

dan baik secara individual maupun sosial ialah mereka yang memiliki 

akhlak, moral, dan budi pekerti yang baik.
5
  

Dengan demikian, pembentukan karakter terbaik pada anak 

menjadi hal yang sangat penting karena anak merupakan generasi penerus 

yang akan melanjutkan eksistensi bangsa. Banyak pakar pendidikan anak 

menyatakan bahwa terbentuknya karakter kepribadian manusia ditentukan 

oleh faktor nature dan nurture, dan tidak ada kata terlambat dalam 

membentuk karakter anak bangsa.
6
 

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional, terdapat delapan belas 

nilai dalam pendidikan karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, 

kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, nasionalisme, 

cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.
7
 Semua 

nilai karakter tersebut telah mencakup nilai-nilai karakter dalam berbagai 

agama, termasuk agama Islam. Selain itu, nilai karakter tersebut telah 

disesuaikan dengan kaidah-kaidah ilmu pendidikan secara umum. Dengan 

demikian nilai-nilai karakter tersebut lebih implementatif untuk diterapkan 

dalam praksis pendidikan, baik di sekolah maupun madrasah. Lebih dari 

itu, nilai-nilai karakter tersebut telah dirumuskan standar kompetensi dan 

                                                           
5
 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 97. 

6
 Novan Ardy Wiyani, Membumikan Pendidikan Karakter di SD (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013), 19. 
7
 Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter, 8. 
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indikator pencapaiannya pada semua mata pelajaran, baik sekolah maupun 

madrasah. Karena itu, pendidikan karakter dapat dievaluasi, diukur, dan 

diuji ulang.
8
 

Salah satu nilai karakter yang tercantum dalam Penelitian dan 

Pengembangan Kurikulum oleh Kementerian Pendidikan Nasional 

tersebut adalah nilai religius. Religius merupakan salah satu karakter 

penting yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Religiusitas merupakan 

sikap pengabdian seseorang terhadap agamanya. Manusia adalah makhluk 

ciptaan Tuhan. Dalam agama-agama dan sistem kepercayaan yang 

berkembang di Indonesia, manusia baik adalah manusia yang (1) secara 

jasmani dan rohani sehat dan dapat melaksanakan berbagai aktivitas hidup 

yang dikaitkan dengan peribadatannya kepada Tuhan; (2) bertakwa dengan 

menghambakan diri kepada Tuhan dengan jalan patuh dan taat terhadap 

ajaran-ajaranNya; (3) menjadi pemimpin diri, keluarga, dan masyarakat 

yang dapat dipercaya atas dasar jujur, amanah, disiplin, kerja keras, ulet, 

dan bertanggung jawab; (4) manusiawi dalam arti bersifat/berkarakter 

sebagai manusia yang mempunyai sifat-sifat cinta kasih terhadap sesama, 

kepedulian yang tinggi terhadap penderitaan orang lain, berlaku baik 

terhadap sesama manusia, dan bermartabat.
9
 

Sekolah merupakan tempat internalisasi budaya religius kepada 

peserta didik, supaya peserta didik mempunyai benteng yang kokoh untuk 

                                                           
8
 Ibid., 7. 

9
 Novan Ardy Wiyani, Membumikan Pendidikan Karakter di SD, 34. 
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membentuk karakter yang luhur.
10

 Namun sekarang ini, banyak orang 

mengeluh bahwa pendidikan karakter di sekolah telah diabaikan.
11

 Sebab, 

selama ini dirasakan, proses pendidikan dirasa belum berhasil membangun 

manusia Indonesia yang berkarakter. Bahkan, banyak yang menyebut, 

pendidikan telah “gagal,” karena banyak lulusan lembaga pendidikan 

termasuk sarjana yang pandai dan mahir dalam menjawab soal ujian, 

berotak cerdas, tetapi tidak memiliki mental yang kuat. Bahkan, mereka 

cenderung amoral. Oleh karena itu, kegiatan yang diselenggarakan sekolah 

harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang bernilai karakter.12  

Salah satu strategi pengembangan karakter peserta didik di sekolah 

dapat dilakukan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler 

merupakan  kegiatan pendidikan yang tercakup dalam kurikulum yang 

dilaksanakan di luar mata pelajaran untuk mengembangkan bakat, minat, 

kreativitas dan karakter peserta didik di sekolah. Kegiatan ini mempunyai 

andil dalam pembentukan karakter peserta didik. 

Pencak silat merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang 

saat ini menjadi bagian dari sekolah-sekolah. Pencak silat sendiri 

merupakan permainan (keahlian) dalam mempertehankan diri dengan 

kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri, baik dengan atau 

tanpa senjata. Pencak silat adalah salah satu olahraga yang digemari 

                                                           
10

 Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius dalam Peningkatan Mutu Pendidikan 

(Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 10-11. 
11

 Novan Ardy Wiyani, Membumikan Pendidikan Karakter di SD, 21. 
12

 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implikasi (Bandung: Alfabeta, 2014), 

29. 
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masyarakat, termasuk anak-anak. Salah satu pencak silat yang saat ini 

banyak dilaksanakan di sekolah-sekolah adalah pencak silat Tapak Suci. 

Tapak Suci merupakan salah satu pencak silat yang merupakan 

bagian dari Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI). Pencak silat Tapak Suci 

merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang menjadi salah satu wahana yang 

dapat mengembangkan nilai-nilai pendidikan karakter karena bersumber 

pada budaya bangsa Indonesia.
13

 Pencak silat tersebut banyak 

dilaksanakan di sekolah-sekolah pada berbagai jenjang. Salah satu sekolah 

yang melaksanakan program ekstrakurikuler tersebut adalah MI 

Muhammadiyah Dolopo Madiun. 

Dalam observasi awal yang dilakukan peneliti di MI 

Muhammadiyah Dolopo, peneliti menemukan kegiatan ekstrakurikuler 

Tapak Suci yang berjalan cukup baik dalam mengembangkan karakter 

siswa. Hal tersebut dilakukan oleh sekolah untuk mengatasi beberapa 

masalah pada siswa, khususnya dalam aspek karakter religius siswa. 

Karena, ada beberapa siswa di sekolah yang bertindak menyimpang. 

Misalnya, salatnya belum tertib, ketika berdoa justru bermain sendiri 

bahkan ada yang mengganggu dan menjaili teman-temannya. Ada juga 

beberapa siswa yang sering bertengkar dengan temannya hingga 

melakukan kekerasan fisik. Namun, ketika guru bertanya apa alasan 

mereka melakukan itu, mereka menjawab dengan tidak jujur dan ketika 

diingatkan mereka membantah dan menjawab dengan kasar. Hal ini 

                                                           
13

 Sukarni, “Tapak Suci dan Karakter Siswa,” Jurnal Equilibrium pendidikan Sosiologi, 

IV (November,2016), 147. 
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menunjukkan bahwa penyerapan nilai-nilai religius pada diri siswa masih 

sangat kurang.
14

  

Sebenarnya, banyak upaya yang dilakukan sekolah untuk 

mengatasi hal tersebut. Upaya-upaya tersebut diantaranya dengan 

menanamkan pendidikan karakter religius kepada siswa melalui kegiatan-

kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Misalnya, melalui 

ekstrakurikuler tari, drumben, robotik, dan pencak silat Tapak Suci. 

Namun, dalam penelitian ini, peneliti sangat tertarik untuk melakukan 

penelitian pada upaya sekolah menanamkan pendidikan karakter religius 

kepada siswa melalui ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci. Karena, 

ekstrakurikuler ini merupakan salah satu jenis ekstrakurikuler yang paling 

banyak diminati oleh siswa, mulai dari siswa kelas satu sampai siswa kelas 

enam. Hal ini menunjukkan antusias siswa pada ekstrakurikuler tersebut 

sangat besar. Selain itu, di daerah Dolopo Madiun, belum banyak sekolah 

yang menerapkan ekstrakurikuler pencak silat. Maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul ”Penanaman Karakter Religius Siswa 

melalui Ekstrakurikuler Pencak Silat Tapak Suci di MI Muhammadiyah 

Dolopo Madiun”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional, terdapat delapan belas 

nilai dalam pendidikan karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, 

kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, nasionalisme, 

                                                           
14

 Lihat transkrip observasi koding 01/O/2-XII/2017 dalam lampiran skripsi ini. 
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cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Namun, 

pada penelitian ini peneliti hanya memfokuskan penelitian pada karakter 

religius. 

MI Muhammadiyah Dolopo Madiun memiliki beberapa upaya dalam 

menanamkan karakter religius kepada siswa. Salah satunya melalui kegiatan-

kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Misalnya, melalui kegiatan 

ekstrakurikuler tari, drumben, robotik, dan pencak silat Tapak Suci. Pada 

kegiatan tersebut, ekstrakurikuler yang paling banyak diminati oleh siswa adalah 

ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci. Hal ini sesuai dengan usia mereka yaitu 

senang dan aktif bergerak. Karena itu, melalui ekstrakurikuler beladiri tersebut, 

diharapkan penanaman nilai-nilai religius pada siswa dapat berjalan dengan 

optimal. Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak melebar, peneliti 

hanya memfokuskan pada ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci di MI 

Muhammadiyah Dolopo Madiun.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat di 

buat rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah penyelenggaraan ekstrakurikuler pencak silat Tapak 

Suci di MI Muhammadiyah Dolopo Madiun? 

2. Bagaimanakah karakter religius siswa MI Muhammadiyah Dolopo 

Madiun yang mengikuti ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci? 
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3. Bagaimanakah upaya penanaman karakter religius siswa melalui 

ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci di MI Muhammadiyah Dolopo 

Madiun? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. untuk menjelaskan penyelenggaraan ekstrakurikuler pencak silat 

Tapak Suci di MI Muhammadiyah Dolopo Madiun; 

2. untuk menjelaskan karakter religius siswa MI Muhammadiyah Dolopo  

Madiun yang mengikuti ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci; 

3. untuk menjelaskan upaya penanaman karakter religius siswa melalui 

ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci di MI Muhammadiyah Dolopo 

Madiun. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat berupa manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi terhadap khasanah keilmuan khususnya pada 

pendidikan karakter. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Lembaga MI Muhammadiyah Dolopo Madiun 

Bagi Lembaga MI Muhammadiyah Dolopo Madiun, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk memajukan 

lembaga MI Muhammadiyah Dolopo Madiun melalui 

pengembangan kegiatan ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci 

khususnya dalam menanamkan karakter religius siswa. 

b. Bagi Guru MI Muhammadiyah Dolopo Madiun 

Bagi Guru MI Muhammadiyah Dolopo Madiun, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan guru dalam 

menanamkan dan mengembangkan karakter religius siswa. 

c. Bagi Siswa MI Muhammadiyah Dolopo Madiun 

Bagi Siswa MI Muhammadiyah Dolopo Madiun, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan siswa tentang 

nilai-nilai religius. Selanjutnya, dapat meningkatkan karakter 

religius siswa khususnya bagi siswa yang mengikuti 

ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci. 

d. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan pengetahuan dan lebih memperdalam 

keilmuan peneliti tentang kegiatan ekstrakurikuler yang efektif dan 

religius. Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan 

untuk penelitian yang akan datang. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memudahkan 

pembaca dalam menelaah isi kandungan yang ada di dalamnya. Adapun 

sistematikanya terdiri atas bab I, bab II, bab III, bab IV, bab V, dan bab 

VI.  

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai 

gambaran umum untuk memberikan pola pikir secara keseluruhan 

penelitian yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Selanjutnya, bab II telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian 

teori. Bab ini berfungsi untuk mengetengahkan acuan teori yang 

digunakan sebagai landasan melakukan penelitian yang berisi kegiatan 

ekstrakurikuler, khususnya ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci. Telaah 

hasil penelitian terdahulu ditulis untuk mengetahui perbedaan dan 

persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu serta untuk 

meyakinkan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. 

Kemudian, bab III berupa metode penelitian. Bab ini berisi metode 

penelitian yang didalamnya menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, 

dan tahapan-tahapan penelitian. 
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Bab IV, deskripsi data. Bab ini meliputi hal-hal yang didapat dari 

observasi/penelitian. Di samping itu, bab ini juga berisi deskripsi data 

secara umum tentang MI Muhammadiyah Dolopo, Madiun yang terdiri 

atas visi, misi, letak geografis, data guru, struktur organisasi, dan keadaan 

sarana prasarana MI Muhammadiyah Dolopo, Madiun. Deskripsi data 

khusus yaitu pembahasan tentang upaya sekolah dalam menanamkan 

karakter religius siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler pencak silat Tapak 

Suci di MI Muhammadiyah Dolopo, Madiun.  

Bab V, analisis data. Dalam bab ini diuraikan analisis data yang 

telah diperoleh dalam penelitian, yaitu tentang penanaman karakter 

religius siswa melalui ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci di MI 

Muhammadiyah Dolopo, Madiun. 

Terakhir bab VI, penutup yang berisi penjelasan kesimpulan yang 

diambil dari rumusan masalah, serta berfungsi mempermudah para 

pembaca dalam mengambil inti dari isi. 



 

12 
 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa acuan hasil 

penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian terdahulu serta untuk meyakinkan bahwa penelitian ini belum 

pernah dilakukan sebelumnya. 

Pertama, hasil penelitian Siti Fatonah dengan judul Peran Guru 

Dalam Meningkatkan Nilai Pendidikan Karakter Religius Di SDIT Darul 

Falah Tahun Pelajaran 2012/2013.
1

 Dari hasil penelitian ditemukan 

bahwa terdapat 3 peran guru dalam meningkatkan nilai pendidikan 

karakter religius siswa di SDIT Darul Falah. Pertama, peran guru sebagai 

pendidik, yaitu para guru memberikan  konsultasi secara langsung kepada 

santriwan dan santriwati secara tertulis. Kedua, peran guru sebagai 

pengajar, yaitu guru menjadi tokoh, panutan, dan model bagi para peserta 

didik di lingkungan sekolah. Ketiga, peran guru sebagai pembimbing, 

yaitu membimbing siswa dalam melakukan kegiatan pembiasaan, 

misalnya salat sunnah dan salat wajib. 

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Siti Fatonah hampir sama 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu sama-sama mengaji 

                                                           
1
 Siti Fatonah, Peran Guru Dalam Meningkatkan Nilai Pendidikan Karakter Religius Di 

SDIT Darul Falah Tahun Pelajaran 2012/2013 (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2013), 87. 
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tentang pendidikan karakter religius siswa. Akan tetapi, ada perbedaan 

dalam penelitian ini. Penelitian saudari Siti Fatonah ditekankan pada peran 

guru dalam meningkatkan nilai pendidikan karakter religius siswa di SDIT 

Darul Falah sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih difokuskan 

pada penanaman karakter religius siswa melalui ekstrakurikuler pencak 

silat Tapak Suci. 

Selanjutnya, penelitian serupa, yaitu dilakukan oleh Akrim Ulfa 

Diana dengan judul Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Religius 

melalui Budaya Sekolah (Studi Kasus di SD Ma‟arif Ponorogo).
2
 Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa  pelaksanaan internalisasi nilai-nilai 

pendidikan karakter religius dilaksanakan melalui budaya sekolah di SD 

Ma’arif Ponorogo dengan melakukan pembiasaan kegiatan-kegiatan 

keagamaan. Di antaranya salat duha berjamaah setiap pagi, tartil Al-Quran 

ketika masuk kelas, membaca doa sebelum dan sesudah belajar, salat 

duhur berjamaah, pembiasaan berjabat tangan dengan guru, perilaku 

keseharian mulai dari tutur kata, perilaku, akhlak dan ada program-

program khusus untuk peserta didik sesuai dengan jenjang kelas masing-

masing. Selain itu, ustad-ustadzah memberikan keteladanan, baik di dalam 

kelas maupun di luar kelas.  

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Akrim Ulfa Diana hampir 

sama dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu sama-sama   

mengaji tentang pendidikan karakter religius siswa. Akan tetapi, ada 

                                                           
2
 Akrim Ulfa Diana, Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Religius melalui 

Budaya Sekolah (Studi Kasus di SD Ma‟arif Ponorogo (Ponorogo: IAIN Ponorogo,  2017), 99. 
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perbedaan dalam penelitian ini. Penelitian saudari Akrim Ulfa Diana 

ditekankan pada internalisasi  nilai pendidikan karakter religius siswa 

melalui budaya sekolah sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti 

difokuskan pada penanaman karakter religius siswa melalui 

ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci. 

Penelitian lainnya, yaitu milik Nisa Adzimatinur dengan judul 

Penanaman Karakter Percaya Diri Siswa pada Program Ekstrakurikuler 

Pencak Silat Tapak Suci di MI Muhammadiyah Kembaran Wetan 

Kaligondang Purbalingga.
3

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa 

penanaman karakter percaya diri  siswa di MI Muhammadiyah Kembaran 

Wetan Purbalingga dilakukan dengan mengikutsertakan siswa dalam 

ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci, melakukan latihan gerakan Tapak 

Suci secara berulang-ulang, memberikan pengalaman sukses pada siswa, 

dorongan dari pelatih, dan menciptakan suasana latihan yang nyaman dan 

menyenangkan.  

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Nisa Adzimatinur hampir 

sama dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu sama-sama mengaji 

tentang kegiatan ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci. Akan tetapi, ada 

perbedaan dalam penelitian ini. Penelitian saudari Nisa Adzimatinur 

ditekankan pada penanaman karakter percaya diri siswa sedangkan 

penelitian yang dilakukan peneliti difokuskan pada penanaman karakter 

religius siswa. 

                                                           
3

Nisa Adzimatur, Penanaman Karakter Percaya Diri Siswa Pada Program 

Ekstrakurikuler Pencak Silat Tapak Suci di MI Muhammadiyah Kembaran Wetan Kaligondang 

Purbalingga (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), 96. 
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Terakhir, penelitian yang hampir sama dilakukan oleh Setyo Rini 

dengan judul Penerapan Pola Latihan Ekstrakurikuler Pencak Silat Tapak 

Suci Putera Muhammadiyah dalam Pembinaan Karakter Disiplin dan 

Cinta Tanah Air Siswa SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta.
4
 Dari hasil 

penelitian ditemukan bahwa pembinaan karakter disiplin dan cinta tanah 

air siswa di SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta dilakukan dengan 

membiasakan hadir dan memulai latihan tepat waktu, membiasakan berdoa 

sesuai dengan ketentuannya dan bertanggungjawab jika melanggar, 

memakai panji-panji dan bendera Merah Putih dalam setiap kegiatan 

Tapak Suci agar mengajarkan kepada siswa bahwa kita berada di bawah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan harus mencintainya, dan 

menggunakan bahasa  Indonesia dengan baik dan benar selama proses 

latihan. 

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Setyo Rini hampir sama 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu sama-sama mengaji 

tentang kegiatan ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci. Akan tetapi, ada 

perbedaan dalam penelitian ini. Penelitian saudari Setyo Rini ditekankan 

pada pembinaan karakter disiplin dan cinta tanah air siswa sedangkan 

penelitian yang dilakukan peneliti difokuskan pada penanaman karakter 

religius siswa.  

 

 

                                                           
4
 Setyo Rini, Penerapan Pola Latihan Ekstrakurikuler Pencak Silat Tapak Suci Putera 

Muhammadiyah dalam Pembinaan Karakter Disiplin dan Cinta Tanah Air Siswa SMP 

Muhammadiyah 4 Yogyakarta (Yogyakarta: UIN SUKA Yogyakarta, 2015), 89. 
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B. Kajian Teori 

1. Karakter Religius 

a. Pengertian Karakter Religius 

Secara etimologis, kata karakter berasal dari bahasa Yunani, 

eharassein yang berarti “to engrave”. Kata “to engrave” itu sendiri dapat 

diterjemahkan menjadi mengukir, melukis, memahatkan, atau 

menggoreskan. Arti ini sama dengan istilah “karakter” dalam bahasa 

Inggris (character) yang juga berarti mengukir, melukis, memahatkan, 

atau menggoreskan. 

Berbeda dengan bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia “karakter” 

diartikan sebagai tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dengan yang lain. Arti karakter secara kebahasaan 

yang lain adalah huruf, angka, ruang atau simbol khusus yang dapat 

dimunculkan pada layar dengan papan ketik. Artinya, orang yang 

berkarakter adalah orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, 

bertabiat, atau berwatak tertentu, dan watak tersebut yang membedakan 

dirinya dengan orang lain.
5
 

Karakter dapat dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku 

yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup 

keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Karakter adalah perilaku 

yang tampak dalam kehidupan sehari-hari dalam bersikap maupun dalam 

bertindak. Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia 

                                                           
5
 Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter (Bandung:Remaja Rosdakarya, 

2013), 5. 
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yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama 

manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, 

perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, tata 

krama, budaya, adat istiadat, dan estetika. Individu yang berkarakter baik 

adalah individu yang dapat membuat keputusan dan siap 

mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya.
6
 

Russel Williams, menggambarkan karakter laksana “otot”, yang 

akan menjadi lembek jika tidak dilatih. Dengan latihan demi latihan, “otot-

otot” karakter akan menjadi kuat dan akan mewujud menjadi kebiasaan 

(habit). Orang yang berkarakter tidak melaksanakan aktivitas karena takut 

akan hukuman, tetapi karena mencintai kebaikan (loving the good).
7
 

Terdapat delapan belas nilai karakter, yaitu religius, jujur, 

toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin 

tahu, nasionalisme, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta 

damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung 

jawab. Semua nilai karakter tersebut telah mencakup nilai-nilai karakter 

dalam berbagai agama, termasuk agama Islam. Selain itu, nilai karakter 

tersebut telah disesuaikan dengan kaidah-kaidah ilmu pendidikan secara 

umum. Dengan demikian, nilai-nilai karakter tersebut lebih implementatif 

                                                           
6

Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter 

(Bandung:Remaja Rosdakarya, 2013), 41-42. 
7
 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implikasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), 

23-24. 
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untuk diterapkan dalam praksis pendidikan, baik di sekolah maupun 

madrasah.
8
  

Salah satu nilai karakter yang tercantum dalam Penelitian dan 

Pengembangan Kurikulum oleh Kementerian Pendidikan Nasional 

tersebut adalah nilai religius. Religius merupakan salah satu karakter 

penting yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Religiusitas merupakan 

sikap pengabdian seseorang terhadap agamanya.
9
 

Religius adalah ketaatan dan kepatuhan dalam memahami serta 

melaksanakan ajaran agama (aliran kepercayaan) yang dianut. Termasuk 

dalam hal ini adalah sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama 

(aliran kepercayaan) lain, serta hidup rukun dan berdampingan.
10

 Sikap 

dan perilaku religius merupakan sikap dan perilaku yang dekat dengan hal-

hal spiritual. Seseorang disebut religius ketika ia merasa perlu dan 

berusaha mendekatkan dirinya dengan Tuhan (sebagai penciptanya), dan 

patuh melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. 

Religiusitas merupakan sikap batin seseorang ketika berhadapan 

dengan realitas kehidupan luar dirinya. Misalnya, hidup, mati, kelahiran, 

bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan sebagainya. Sebagai orang 

yang berketuhanan, kekuatan itu diyakini sebagai kekuatan Tuhan. 

Menyadari tentang kekuatan tersebut, sudah seharusnya hal ini dapat 

memberikan dampak positif terhadap perkembangan hidup seseorang 

                                                           
8
 Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter , 7. 

9
 Novan Ardy Wiyani, Membumikan Pendidikan Karakter di SD (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013), 19. 
10

 Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter , 8. 
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apabila ia mampu menemukan maknanya. Orang mampu menemukannya 

apabila ia berani merenung dan merefleksikannya. Melalui refleksi 

pengalaman hidup inilah, seseorang dapat menyadari, memahami, dan 

menerima keterbatasan dirinya sehingga terbangun rasa syukur kepada 

Tuhan Sang Pemberi Hidup, hormat kepada sesama, dan lingkungan alam. 

Untuk dapat menumbuhkan nilai-nilai religius tentu tidaklah 

mudah. Hal ini memerlukan kerja sama yang baik antara guru sebagai tim 

pengajar dengan pihak-pihak luar yang terkait. Nilai-nilai religiusitas ini 

dapat diajarkan kepada peserta didik di sekolah melalui beberapa kegiatan 

yang  sifatnya religius. Kegiatan akan membawa peserta didik di sekolah 

pada pembiasaan berperilaku religius. Selanjutnya, perilaku religius akan 

menuntun peserta didik di sekolah untuk bertindak sesuai moral dan etika. 

Moral dan etika dapat dipupuk dengan kegiatan religius.
11

 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa karakter religius 

merupakan sikap taat dan patuh dalam memahami serta melaksanakan 

ajaran agama (aliran kepercayaan) yang dianut. Termasuk dalam hal ini 

adalah sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama (aliran 

kepercayaan) lain serta hidup rukun dan berdampingan. 

b. Nilai-Nilai Karakter Religius 

Nilai karakter religius merupakan nilai yang bersumber dari agama 

dan mampu merasuk ke dalam intimitas jiwa. Nilai religius perlu 

ditanamkan dalam lembaga pendidikan untuk membentuk budaya religius 

                                                           
11

Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter, Konsepsi & Implementasinya 

secarabTerpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 127-128. 
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yang mantab dan kuat di lembaga pendidikan. Selain itu, nilai-nilai 

religius ini penting untuk memantabkan etos kerja dan etos ilmiah seluruh 

civitas akademika yang ada di lembaga pendidikan.  

Nilai religius itu sendiri terbagi menjadi lima nilai, yaitu nilai 

ibadah, nilai ruhul jihad, nilai akhlak dan kedisiplinan, nilai keteladanan, 

dan nilai amanah dan ikhlas. Berikut ini penjelasan dari macam-macam 

nilai religius tersebut. 

1) Nilai Ibadah 

Ibadah merupakan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa 

Arab, yaitu dari masdar „abada yang berarti penyembahan. Secara 

istilah, ibadah berarti khidmat kepada Tuhan, taat mengerjakan 

perintahNya dan menjauhi laranganNya. Jadi, ibadah adalah ketaatan 

manusia kepada Tuhan yang diimplementasikan dalam kegiatan sehari-

hari. Misalnya, salat, puasa, zakat, dan sebagainya.  

Nilai ibadah ini perlu ditanamkan kepada anak didik, agar anak 

didik menyadari pentingnya beribadah kepada Allah. Sebagai seorang 

pendidik, guru tidak boleh lepas dari tanggung jawab begitu saja. 

Namun, seorang pendidik hendaknya senantiasa mengawasi anak 

didiknya dalam melakukan ibadah. Sebab, ibadah tidak hanya ibadah 

kepada Allah atau ibadah mahdlah saja, namun juga mencakup ibadah 

terhadap sesama atau ghairu mahdlah.
12

 

 

                                                           
12

 Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, 

(Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 60. 
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2) Nilai Ruhul Jihad 

Ruhul Jihad artinya adalah jiwa yang mendorong manusia 

untuk bekerja atau berjuang dengan sungguh-sungguh. Hal ini didasari 

adanya tujuan hidup manusia, yaitu hablum minallah, hablum min al-

nas dan hablum min al-alam. Dengan adanya komitmen ruhul jihad, 

aktualisasi diri unjuk kerja selalu didasari sikap berjuang dan ikhtiar 

dengan sungguh-sungguh. 

3) Nilai Akhlak dan Kedisiplinan 

Akhlak merupakan keadaan jiwa manusia yang menimbulkan 

perbuatan tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan yang diterapkan 

dalam perilaku dan sikap sehari-hari. Akhlak merupakan cerminan 

keadaan jiwa seseorang. Apabila akhlaknya baik, jiwanya juga baik. 

Sebaliknya, bila akhlaknya buruk, jiwanya juga buruk.  

Dalam akhlak yang baik juga terdapat nilai kedisiplinan yang 

baik. Nilai kedisiplinan termanifestasi dalam kebiasaan manusia ketika 

melaksanakan ibadah rutin setiap hari. Semua agama mengajarkan 

suatu amalan yang dilakukan sebagai rutinitas penganutnya yang 

merupakan sarana hubungan antara manusia dengan penciptaNya. 

Apabila manusia melakukan ibadah dengan tepat waktu, secara 

otomatis tertanam nilai kedisiplinan dalam diri orang tersebut.
13

  

 

 

                                                           
13

 Ibid., 65. 
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4) Keteladanan 

Keteladanan merupakan hal yang sangat penting dalam 

pendidikan dan pembelajaran. Nilai keteladanan ini tecermin dari 

perilaku guru. Keteladanan merupakan faktor utama penggerak 

motivasi belajar peserta didik. Nilai keteladanan harus dimiliki oleh 

guru, kepala lembaga pendidikan maupun karyawan. Hal tersebut 

dimaksudkan supaya penanaman nilai keteladanan dapat berlangsung 

secara integral dan komprehensif. 

5) Nilai Amanah dan Ikhlas 

Secara etimologi, amanah artinya dapat dipercaya. Dalam 

konsep kepemimpinan amanah disebut juga dengan tanggung jawab. 

Dalam dunia pendidikan, nilai amanah harus dipegang oleh seluruh 

pengelola lembaga pendidikan, baik kepala lembaga pendidikan, guru, 

tenaga kependidikan, staf, maupun komite di lembaga tersebut. 

Nilai amanah ini harus diinternalisasikan kepada anak didik 

melalui berbagai kegiatan. Misalnya, kegiatan ekstrakurikuler, 

kegiatan pembelajaran, pembiasaan dan sebagainya. Apabila di 

lembaga pendidikan nilai ini sudah terinternalisasi dengan baik, akan 

terbentuk karakter anak didik yang jujur dan dapat dipercaya.  

Selain nilai amanah, nilai yang tidak kalah pentingnya untuk 

ditanamkan dalam diri peserta didik adalah nilai ikhlas. Setiap manusia 

dalam segala perbuatan diharapkan dapat ikhlas, karena hal itu akan 

menjadikan amal tersebut mempunyai arti. Terlebih lagi dalam 
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pendidikan, pendidikan haruslah dijalankan dengan ikhlas, karena 

hanya dengan ikhlas pendidikan yang dilakukan dan segala perbuatan 

manusia akan mempunyai arti di hadapan Allah/Tuhan Yang Maha 

Esa.
14

  

c. Implementasi Nilai-Nilai Religius di Sekolah 

Pendidikan nilai religius merupakan awal dari pembentukan 

budaya keagamaan. Tanpa adanya pendidikan nilai relgius, budaya 

keagamaan dalam lembaga pendidikan tidak akan terwujud. Dalam 

pendidikan nilai religius terdapat penanaman nilai religius yang 

merupakan bantuan terhadap anak didik agar menyadari dan mengalami 

nilai-nilai religius serta mengamalkannya secara integral dalam 

keseluruhan hidupnya.
15

 

Kegiatan religius yang dapat diajarkan kepada peserta didik di 

sekolah tersebut yang dapat dijadikan sebagai pembiasaan. Di antaranya 

1) Berdoa atau bersyukur. Berdoa merupakan ungkapan syukur secara 

langsung kepada Tuhan. Ungkapan syukur dapat pula diwujudkan 

dalam relasi atau hubungan seseorang dengan sesama, yaitu dengan 

membangun persaudaraan tanpa dibatasi oleh suku, ras, dan golongan. 

Ungkapan syukur terhadap lingkungan alam misalnya menyiram 

tanaman, membuang sampah pada tempatnya, dan memperlakukan 

binatang dengan baik. 

                                                           
14

 Ibid., 69. 
15

 Ibid., 199. 
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2) Melaksanakan kegiatan di musala. Berbagai kegiatan di musala 

sekolah dapat dijadikan pembiasaan untuk menumbuhkan perilaku 

religius. Kegiatan tersebut di antaranya salat berjamaah setiap hari, 

mengikuti kegiatan belajar baca tulis Al-Quran, dan salat Jumat 

berjamaah. Pesan moral yang didapat dalam kegiatan tersebut dapat 

menjadi bekal bagi peserta didik di sekolah untuk berperilaku sesuai 

dengan moral dan etika. 

3) Merayakan hari raya keagamaan sesuai dengan agamanya. Untuk yang 

beragama Islam, momen-momen hari raya Idul Adha, Isra’ Mi’raj, dan 

Idul Fitri dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan iman dan takwa. 

Begitu juga bagi yang beragama Nasrani, perayaan Natal dan Paskah 

akan dapat dijadikan momen penting untuk menuntun siswa agar 

bermoral dan beretika. 

4) Mengadakan kegiatan keagamaan sesuai dengan agamanya. Sekolah 

juga dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan lainnya di waktu 

yang sama untuk agama yang berbeda. Misalnya, kegiatan pesantren 

kilat bagi yang beragama Islam dan kegiatan ruhani lain bagi yang 

beragama Nasrani maupun Hindu.
16
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 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter, 128-129. 
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2. Ekstrakurikuler Pencak Silat Tapak Suci 

a. Pengertian Ekstrakurikuler 

Pada dasarnya pendidikan di sekolah maupun madrasah bertujuan 

untuk mengembangkan aspek-aspek kemanusiaan peserta didik secara 

utuh, yang meliputi aspek kedalaman spiritual, aspek perilaku, aspek ilmu 

pengetahuan dan intelektual, dan aspek keterampilan. Kualitas yang 

memadai dan output merupakan sesuatu yang harus dihasilkan oleh 

sekolah dan madrasah sebagai satuan pendidikan yang tujuan dasarnya 

adalah menyiapkan manusia-manusia berkualitas, baik secara intelektual, 

integritas, maupun perannya dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, 

baik sekolah maupun madrasah harus membekali diri dengan kurikulum 

yang memadai. 

Dalam proses pendidikan, dikenal dua kegiatan yang elementer, 

yaitu kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan 

intrakurikuler merupakan kegiatan pokok pendidikan yang di dalamnya 

terjadi proses belajar mengajar antara peserta didik dan pendidik untuk 

mendalami materi-materi ilmu pengetahuan. Sementara, kegiatan 

ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan dalam 

mengembangkan aspek-aspek tertentu dari apa yang ditemukan pada 

kurikulum yang sedang dijalankan, termasuk yang berhubungan dengan 

bagaimana penerapan sesungguhnya dari ilmu pengetahuan yang dipelajari 



26 
 

 
 

oleh peserta didik sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup mereka 

maupun lingkungan sekitarnya.
17

  

Kehadiran kegiatan ekstrakurikuler sangat bermanfaat bagi peserta 

didik. Ekstrakurikuler dapat disebut sebagai bagian pendidikan dalam arti 

luas. Dengan demikian, kegiatan ini juga menjadi bagian dari proses yang 

sistematis dan sadar dalam membudayakan warga negara muda agar 

memiliki kedewasaan sebagai bekal hidup. 

Kegiatan ekstrakurikuler dapat diartikan sebagai kegiatan 

pendidikan yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka. Kegiatan 

tersebut dilaksanakan di dalam dan atau di luar lingkungan sekolah untuk 

memperluas pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan 

menginternalisasi nilai-nilai atau aturan agama serta norma-norma sosial, 

baik lokal, nasional, maupun global.
18

   

Menurut Suharsimi Arikunto sebagaimana dikutip Eka Prihatin, 

kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan, di luar struktur 

program yang pada umumnya merupakan kegiatan pilihan.
19

 Selanjutnya, 

definisi kegiatan ekstrakurikuler menurut Direktorat Pendidikan 

Menengah Kejuruan adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran 

tatap muka, dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah agar lebih 

memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan 

yang telah dipelajar dari berbagai mata pelajaran dan kurikulum.
20
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18

 Ibid., 108. 
19

 Eka Prihatin, Manajemen Peserta Didik (Bandung:Alfabeta, 2014), 159. 
20
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan di luar struktur program 

dilaksanakan di luar jam pelajaran biasa untuk memperkaya dan 

memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan siswa. 

Kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan seperangkat pengalaman 

belajar memiliki nilai-nilai manfaat bagi pembentukan kepribadian siswa. 

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah 

menurut Direktorat Pendidika Menengah Kejuruan adalah sebagai berikut. 

1) Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

2) Kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat dan minat 

siswa dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia 

seutuhnya yang positif. 

3) Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat mengetahui, mengenal dan 

membedakan antara hubungan satu pelajaran dengan mata pelajaran 

lainnya. 

Oleh karena itu, kegiatan ekstrakurikuler ini diharapkan mampu 

memberikan pengalaman hidup yang mereka butuhkan, serta memberikan 

sumbangan yang berati bagi siswa untuk mengembangkan minat dan 

bakatnya. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler untuk melatih respon positif 

siswa agar mempunyai akhlak (budi pekerti) yang baik.
21
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b. Pengertian Pencak Silat 

Pencak silat terdiri atas dua kata yang berbeda, yaitu “Pencak” dan 

“Silat”. Pencak berarti permainan (keahlian) untuk mempertahankan diri 

dengan kepandaian menangkis, mengelak dan sebagainya sedangkan silat 

berarti pencak/beladiri, bersilat/bertengkar. Dari pengertian tersebut secara 

singkat, pencak silat dapat diartikan sebagai suatu keahlian bela diri yang 

menggunakan kepandaian menangkis, mengelak, menyerang dan 

sebagainya yang digunakan dalam bersilat/bertengkar.
22

 

Selanjutnya, beberapa tokoh seni bela diri pencak silat 

mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari pencak silat, di 

antaranya sebagai berikut.
23

 

1) KRT Soetardjonegoro, seorang tokoh pencak silat dari perguruan 

Prasadja Mataram, mengatakan bahwa pencak adalah gerakan 

serangan bela yang teratur menurut sistem, waktu, tempat, dan iklim, 

dengan selalu menjaga kehormatan masing-masing secara kesatria, 

tidak mau melukai perasaan sesamanya. Jadi, lebih menuju pada aspek 

lahiriah. Silat, adalah gerakan serang bela yang erat hubungannya 

dengan aspek rohani sehingga sanggup menghidupsuburkan naluri, 

menggerakkan hati nurani manusia, serta berujung pada penyerahan 

diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

                                                           
22
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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. Pengertian silat adalah intisari dari pencak. 

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, sedangkan arti silat adalah gerakan bela diri yang tidak 

bisa dipertandingkan. 

4) 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 serta 

latihan, atau pertunjukan. Sedangkan silat adalah gerakan bela diri 

yang sempurna, bersumber pada asas kerohanian yang suci dan murni, 

guna keselamatan diri atau kesejahteraan bersama. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa tokoh seni bela diri pencak 

silat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian pencak silat adalah seni 

bela diri dengan gerakan efektif dan terkendali berasaskan aspek rohani 

yang suci dan murni yang digunakan untuk tujuan menjaga keselamatan 

diri ataupun kesejahteraan bersama. 

Selanjutnya, Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) merupakan 

wadah tunggal untuk menyatukan keluarga besar pencak silat se Indonesia. 
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Ada sepuluh perguruan silat yang menjadi anggota IPSI yang disebut 

sebagai Sepuluh Perguruan Historis. Kesepuluh perguruan historis 

tersebut adalah Tapak Suci, KPS Nusantara, Kelatnas Perisai Diri, Pasadja 

Mataram, PERPI Harimurti, Perisai Putih, Putera Betawi, Persaudaraan 

Setia Hati, Persaudaraan Setia Hati Terate, dan Persatuan Pencak Seluruh 

Indonesia (PPSI).
24

  

c. Pengertian dan Sejarah Tapak Suci 

Perguruan Seni Bela Diri Tapak Suci Putera Muhammadiyah atau 

disingkat Tapak Suci didirikan pada tanggal 31 Juli 1963 di Kampung 

Kauman, Yogyakarta. Keilmuannya terdiri atas 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.” 

Tapak Suci adalah pencak silat yang merupakan suatu budaya 

bangsa yang luhur dan bermoral, yang perlu dilestarikan dan 

dikembangkan serta dijaga dari pengaruh syirik dan menyesatkan yang 

dapat menodai nilai luhur ajaran yang terkandung di dalamnya. Tapak Suci 

bertekad bulat mengagungkan asma Allah, dan dengan dijiwai sikap jujur, 

amanah, rendah hati, berakhlakul karimah mengamalkan ajaran Islam yang 

bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
25
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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 sejarahnya berperan penting dalam menyatukan dan 

mengeksistensikan pencak silat, tidak hanya tingkat nasional namun 

hingga ke ranah internasional.  

Pada mulanya, Tapak Suci didirikan dari persatuan pencak silat 

Guru dan Murid Paguron Kasegu Badai Selatan. Paguron tersebut 

menyatukan paguron-paguron hampir seluruh pencak silat di tanah air 

seperti Paguron Cikauman, Paguron Sironoman, Paguron Sholat, Paguron 

Cimande, Paguron Bugis, Paguron Minang, dan sebagainya.  

Dari unsur Paguron Cikauman, pada angkatan ketujuh tercatatlah 

nama-nama ternama seperti murid-murid pendekar M. Wahib, yaitu 

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

perguruan Cikauman. Selanjutnya, dari Sironoman yang digurui oleh M. 

Syamsuddin tercatat nama-nama muridnya, yaitu M. Zundar Wiesman dan 

Anis Susanto. Demikian pula murid dari Kasegu didikan pendekar  Moh 

Barie Irsjad tercatat nama-nama murid seperti Muhammad Rustam 

Djundab, Irfan Hadjam, M. Djakfal Kusuma, dan M. Sobri Ahmad.
26

 

Selanjutnya, para tokoh tersebut mengadakan musyawarah untuk 

mendirikan perguruan baru dengan harapan perguruan tersebut dapat 
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menjadi wadah tunggal untuk menyatukan paguron-paguron yang sealiran, 

minimal di lingkungan Kauman. Selain itu, sebagai wadah untuk 

pengkaderan dan ajang silaturahim bagi para ahli beladiri di lingkungan 

Muhammadiyah.  

Setelah terjadi kesepakatan musyawarah oleh para tokoh tersebut, 

berbagai perangkat organisasi segera dipersiapkan. Di antaranya nama 

perguruan dirumuskan dengan mengambil dasar dari ajaran perguruan 

Kauman. Karena itu, 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  diciptakan oleh Suharto Sujak. Lambang tim 

inti dibuat oleh Ajib Hamzah. Bentuk dan warna pakaian diciptakan oleh 

M. Zundar Wiesman dan Anis Susanto. Seluruh perangkat organisasi 

tersebut diresmikan pada tanggal 31 Juli 1963 pukul 21.00 yang bertempat 

di Pesanteran Aisyiah, Kauman, Yogyakarta. 

Terpilih sebagai ketua umum pertama Tapak Suci adalah Haji 

Djarnawi Hadikusuma. Pada waktu Tapak Suci resmi berdiri, ditetapkan 

jenjang tingkatan, M Barie Irsjad sebagai Pelatih Kepala, bersama para 

Asisten Pelatih terdiri atas Muhammad Rustam Djundab, Sobri Achmad, 

Achmad Djakfar, M. Slamet, M. Dalhar, M. Zundar Wiesman, dan Anis 

Susanto. 

Keilmuan Tapak Suci bersifat metodis dan dinamis, dan bersih dari 

syirik. Tapak Suci adalah amanat dari para pendekar Cikauman (Kauman-
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Banjaran) pada generasi penerus untuk dipelihara, dibina, dan 

dikembangkan sebaik-baiknya. Setelah enam bulan Tapak Suci berdiri, 

tampil pertama kali melakukan pergelaran pencak silat di hadapan 

masyarakat, pada acara Kongres Islam Asia Afrika di Kepatihan 

Yogyakarta. Akhirnya Tapak Suci dapat berkembang pesat di seluruh 

nusantara dan kemudian meluas ke mancanegara.
27

 

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

 

Gambar lambang Tapak Suci 

 

Lambang di atas merupakan lambang Tapak Suci dengan 

bentuknya 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 sebuah keberanian, daun 

kelopak hijau sebuah kesempurnaan, bunga melati putih adalah kesucian, 

berjumlah sebelas, yaitu total rukun Islam dan rukun iman, tangan kanan 

putih, yaitu sebuah keutamaan, terbuka adalah sebuah kejujuran, berjari 

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

terakhir sinar matahari kuning adalah putera Muhammadiyah. 
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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.
28

 

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 akhlak saya menjadi 

kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. 

Tapak Suci mempunyai visi, yaitu dengan jiwa persaudaraan Tapak 

Suci tetap Istiqamah dalam berdakwah Amar Ma‟ruf  Nahi Munkar 

melalui 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, diperlukan sebuah misi begitu pula 

di dalam Tapak Suci. Di antaranya adalah (1) Tapak Suci sebagai 

pendidikan sekolah dan di luar keluarga terpanggil untuk mendidik dan 
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membina anak-anak bangsa melalui pencak silat agar menjadi generasi 

penerus yang beriman, bertakwa, berakhlak 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 melalui 

pencak silat yang menjadi bidang kerjanya mengamalkan dakwah  Amar 

Ma‟ruf  Nahi Munkar dengan memberikan keteladanan, membawa 

kedamaian, ketenteraman, serta mendatangkan rahmatan lil‟alamin.
29

 

e. Aspek Keilmuan dalam Pencak Silat Tapak Suci 

Pencak silat Tapak Suci mengandung beraneka ragam aspek 

keilmuan. Terdapat 4 aspek keilmuan dalam pencak silat tersebut, yaitu 

aspek mental-spiritual, aspek olahraga, aspek seni, dan aspek beladiri. 

Pertama, pencak silat sebagai aspek mental-spiritual. Pada aspek ini, 

pencak silat lebih menitikberatkan pada pembentukan sikap dan watak 

kepribadian pesilat yang sesuai dengan falsafah budi pekerti luhur. Tujuan 

pencak silat pada aspek ini adalah untuk menginternalisasikan ajaran 

falsafah perguruan pencak silat. Pendidikan pencak silat bukan sekadar 

keterampilan semata, melainkan bertujuan membentuk kualitas 

kepribadian manusia. Seorang pesilat apalagi seorang pendekar harus 
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menjaga, melestarikan, dan membela nilai-nilai dasar kebudayaannya 

seperti ketekunan, kesabaran, kejujuran, kepahlawanan, kepatuhan, 

kesetiaan, dan memberi landasan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh 

dilakukan kepada warga masyarakat.
30

  

Selanjutnya, pencak silat sebagai aspek olahraga. Pencak silat 

sebagai aspek olahraga meliputi pertandingan, kompetisi dan demonstrasi 

bentuk-bentuk jurus, baik untuk pertandingan tunggal, ganda, maupun 

regu. Pencak silat telah memperoleh pengakuan sebagai cabang olahraga 

tersendiri. Dalam aspek ini, unsur fisik sangat penting karena pesilat 

mencoba menyesuaikan pikiran dengan olah tubuh. 

Kemudian, pencak silat sebagai aspek seni. Sebagai kesenian, 

pencak silat dipertunjukkan dengan diiringi musik gamelan, gendang, 

suling, maupun rebana. Istilah pencak pada umumnya juga 

menggambarkan bentuk seni tarian pencak silat diiringi dengan busana dan 

musik tradisional. Jika pencak silat sebagai aspek seni bela diri atau 

olahraga menekankan pada efisiensi gerak dan kegunaannya, pencak silat 

sebagai seni menekankan pada keindahan gerak. 

Terakhir, pencak silat sebagai aspek beladiri. Dalam aspek ini 

cenderung ditekankan pada aspek kemampuan teknis bela diri pencak silat. 

Misalnya, gerakan yang halus, lentur, lemas, gerakan kaki, dan sikap 

tangan. Untuk gerakan pembelaan diri terdiri atas elakan, tangkapan, 

tangkisan, lepasan, jatuhan, kuncian, dan sapuan. Untuk gerakan serangan 
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berupa sikutan, pukulan, tendangan, colokan dan serangan lutut. Gerakan 

pembelaan dan serangan dilakukan dengan berbagai cara dan tergantung 

pada posisi, jarak, dan luas bidang sasaran. Unsur lainnya seperti 

ketekunan diri dan kepercayaan diri merupakan unsur yang sangat penting 

dalam menguasai ilmu bela diri pencak silat.
31
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif ini memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya, 

alami sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan 

daripada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan secara 

induktif. Hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.
1
 

Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

studi kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian yang bertujuan untuk 

mempelajari secara intensif mengenai unit sosial yang meliputi individu, 

kelompok, lembaga, dan masyarakat. Studi kasus merupakan eksplorasi 

dari sebuah kasus dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data 

mendalam yang melibatkan sumber-sumber informasi.
2
 

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu 

uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati 

dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau suatu organisasi tertentu 

dalam suatu seting konteks tertentu. Penelitian ini dilaksanakan untuk 

menjelaskan dan mengidentifikasi upaya sekolah dalam menanamkan 

karakter religius kepada siswa. Penelitian ini difokuskan pada penanaman 

                                                           
1
 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2000), 

8. 
2
 Abdul Manab, Penelitian Pendidikan  (Yogyakarta:Kalimedia, 2015), 70. 



39 
 

 

karakter religius siswa melalui ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci di 

MI Muhammadiyah Dolopo, Madiun.  

 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti merupakan instrumen kunci terlaksananya 

penelitian. Peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas 

sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengonstruksi 

situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.
3
  

Peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen 

aktif dalam upaya mengumpulkan data yang ada di lokasi penelitian, yaitu 

di MI Muhammadiyah Dolopo, Madiun. Instrumen pengumpulan data  

utama yang digunakan peneliti adalah wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Selain itu, instrumen pengumpulan data yang lain berupa 

alat tulis, alat perekam, dan dokumen pendukung yang dapat membantu 

menunjang keabsahan hasil penelitian. Selanjutnya, kehadiran peneliti 

secara langsung dan aktif dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan 

penelitian yang akan dilaksanakan. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di MI 

Muhammadiyah Dolopo, Madiun pada tahun pelajaran 2017/2018. Alasan 

peneliti melakukan penelitian di MI Muhammadiyah Dolopo, Madiun 
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karena kegiatan ekstrakurikuler sebagai wahana penanaman karakter 

religius yang di terapkan di Madasah Ibtidaiyah ini berbeda dengan 

Madrasah Ibtidaiyah pada umumnya. MI Muhammadiyah Dolopo, Madiun 

memiliki ciri khas dalam kegiatan ekstrakurikulernya, yaitu pencak silat 

Tapak Suci yang mana kegiatan ini menunjang dalam pembentukan 

karakter religius siswa. Sebab, ekstrakurikuler ini merupakan salah satu 

kegiatan yang paling banyak diminati oleh siswa. Selain itu, di daerah 

Dolopo, Madiun masih jarang ditemui sekolah yang menerapkan kegiatan 

ekstrakurikuler pencak silat. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan 

tindakan dari informan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain. Berkaitan dengan hal tersebut, pada bagian ini, jenis data 

dibagi ke dalam kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto, dan 

statistik.
4
 

Kata-kata dan tindakan diperoleh dari orang-orang  yang akan 

diwawancarai, yaitu pelatih ekstrakurikuler pencak silat  Tapak Suci, siswa 

yang mengikuti ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci, dan beberapa 

guru. Sumber data utama akan dicatat melalui catatan tertulis, rekaman 

video, dan pengambilan foto. Data diperoleh dari observasi penelitian di 

MI Muhammadiyah Dolopo, Madiun. Wawancara bersama pelatih 

                                                           
4
 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif  (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), 

169. 
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ekstrakurikuler pencak silat  Tapak Suci, siswa yang mengikuti 

ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci, dan beberapa guru serta 

dokumen-dokumen pendukung dilakukan untuk membuktikan keabsahan 

penelitian yang akan dilakukan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Bagi peneliti kualitatif, fenomena dapat 

dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan 

subjek melalui wawancara mendalam dan diobservasi pada latar saat 

fenomena tersebut berlangsung. Di samping itu, untuk melengkapi data, 

diperlukan dokumentasi tentang bahan-bahan yang ditulis peneliti. Adapun 

pengumpulan data yang dapat dilakukan sebagai berikut.  

1. Teknik wawancara 

Wawancara adalah percakapan, baik dengan orang-per-orang 

maupun kelompok. Wawancara dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan secara lisan kepada subjek (informan) untuk mendapatkan 

informasi. Wawancara juga dimaksudkan untuk mengungkap apa yang 

tersembunyi di balik peristiwa atau apa yang dikatakan orang tersebut.
5
 

Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah 

wawancara mendalam. Artinya, peneliti mengajukan beberapa 

pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus 

                                                           
5
 Nurul Ulfatin, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan (Malang:Media Nusa 

Creative, 2015), 189. 
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permasalahan. Karena itu, melalui wawancara mendalam ini data-data 

bisa terkumpul semaksimal mungkin. 

Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data 

tentang penanaman karakter religius siswa melalui kegiatan 

ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci. Adapun yang akan peneliti 

wawancarai di antaranya adalah pelatih sebagai pelaksana kegiatan 

ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci, siswa-siswi yang mengikuti 

ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci, dan beberapa guru. Hasil 

wawancara dari masing-masing informan tersebut ditulis lengkap 

dalam transkip wawancara. 

2. Teknik Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, 

sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk 

kemudian dilakukan pencatatan. Dengan observasi di lapangan, 

peneliti akan lebih memahami konteks situasi sosial dan memperoleh 

pengalaman langsung serta peneliti dapat menemukan hal-hal baru 

diluar persepsi peneliti.
6
 

Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci di MI 

Muhammadiyah Dolopo, Madiun. Adapun yang akan diobservasi 

adalah para pelatih dalam menanamkan pendidikan karakter religius 

                                                           
6
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif , 64. 
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pada siswa. Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat dalam catatan 

lapangan. 

3. Teknik Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau dokumen yang 

berbentuk tulisan seperti biografi.
7
 Teknik dokumentasi ini digunakan 

untuk memperoleh data-data berupa berdirinya sekolah, profil sekolah, 

serta data tambahan yang dibutuhkan untuk melengkapi hasil 

penelitian. Dokumentasi dapat berupa data-data penting maupun foto 

kegiatan. Data-data tersebut dikumpulkan kemudian dipilah sesuai 

dengan kebutuhan penelitian. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data digunakan analisis data kualitatif. Analisis 

data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematika data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Hal ini 

dilakukan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain.
8

 Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

                                                           
7
 Ibid., 66. 

8
 Ibid., 244.  
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berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya, data dikembangkan menjadi 

hipotesis. Teknik analisis data ini di antaranya sebagai berikut. 

1. Analisis data sebelum di lapangan 

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum 

peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil 

studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk 

menentukan fokus penelitian. Namun, fokus penelitian ini masih 

bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan 

selama di lapangan. Jadi, data dalam penelitian ini masih bisa berubah 

dan akan mengalami perkembangan ketika peneliti sudah memasuki 

lapangan. 

2. Analisis data selama di lapangan model Miles dan Huberman 

Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono
9
, 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas. Aktivitas analisis data tersebut di antaranya sebagai 

berikut. 

a) Reduksi data (Data reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data 

yang direduksi akan  memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

                                                           
9
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,  247. 
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mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. 

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, observasi, dan pencatatan dokumen kemudian 

direduksi. Data-data yang masih umum dipilih dan difokuskan 

sesuai dengan rumusan masalah tentang bagaimana upaya dalam 

menanamkan karakter religius siswa melalui ekstrakurikuler 

pencak silat Tapak Suci. 

b) Peyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data untuk menyajikan data ke dalam pola yang 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, 

network dan chart. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung 

oleh data selama penelitian, pola tersebut sudah menjadi pola yang 

baku.
10

 

Proses ini adalah proses penyusunan informasi yang 

kompleks ke dalam satu bentuk yang sistematis agar lebih 

sederhana dan dipahami maknanya. Dalam proses ini, data 

diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian, yaitu terkait upaya 

apa saja yang dilakukan pelatih untuk menanamkan karakter 

religius pada siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler pencak silat 

Tapak Suci. 
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c) Simpulan (Conclusion drawing) 

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat.
11

 

Simpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin 

juga tidak. Pada penarikan simpulan, sudah dapat disimpulkan 

penanaman karakter religius siswa melalui ekstrakurikuler pencak 

silat Tapak Suci di MI Muhammadiyah Dolopo, Madiun. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil 

penelitian adalah valid, reliabel, dan objektif. Data yang valid adalah data 

yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang 

sesungguhnya yang terjadi pada objek penelitian. Suatu data dikatakan 

reliabel apabila dua atau lebih penelitian dalam objek yang sama 

menghasilkan data yang sama atau peneliti sama dalam waktu yang 

berbeda menghasilkan data yang sama. Data yang objektif akan cenderung 

valid, walaupun belum tentu valid. 

Teknik pemeriksaan keabsahan data ada tujuh cara, yaitu 

perpanjangan keikutsertaan, ketekunan/keajegan pengamat, triangulasi, 
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 Ibid., 252. 
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pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif dan 

pengecekan anggota. Peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data 

menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.
12

  

Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi dengan sumber. 

Artinya, peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

melalui penelitian kualitatif. Dengan mengumpulkan data dari observasi, 

wawancara, serta dokumentasi yang diperoleh, akan menghasilkan bukti 

yang berbeda dan akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk 

memperoleh kebenaran. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan 

wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada pelatih, siswa, dan guru 

serta melihat kondisi langsung di lapangan berupa observasi terhadap 

pelaksanaan penanaman karakter religius siswa. Diharapkan hasil 

penelitian ini mampu memberikan informasi tentang pananaman karakter 

religius siswa melalui ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci. 
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 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2000), 

175. 
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H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Dalam penelitian ini, ada empat tahapan, yaitu (1) tahap 

pralapangan, meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan 

penelitian, mengurus perizinan, menjajagi, dan menilai keadaan lapangan, 

memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian; (2) tahap 

pekerjaan lapangan, meliputi memahami latar penelitian dan persiapan 

diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data; 

(3) tahap analisis data,  meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan 

data; (4) tahap penulisan hasil laporan penelitian.  
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya MI Muhammadiyah Dolopo Madiun 

Demi melaksanakan perintah Allah dan sunah RasulNya di dalam 

kondisi pergolakan politik Nasakom tahun 1964, masyarakat khususnya 

anak-anak sangat membutuhkan pendididkan agama untuk menangkis 

gencarnya serangan ateis yang disebarkan oleh Partai Komunis pada tahun 

itu. Karena itu, para tokoh perintis Muhammadiyah cabang Dolopo 

didukung oleh masyarakat terpanggil untuk mendirikan lembaga 

pendidikan yang sangat dibutuhkan dan sesuai dengan kaidah agama serta 

negara Republik Indonesia. 

Berkat  semangat dan perjuangan para pendiri Muhammadiyah 

cabang Dolopo,  pada tanggal 1 Januari 1964 berdirilah lembaga 

pendidikan MI Muhammadiyah Dolopo. Pendirian lembaga tersebut 

merupakan cikal bakal perkembangan pendidikan yang dikelola oleh 

cabang Muhammadiyah Dolopo tersebut.  

Sampai saat ini, MI Muhammadiyah telah melalui beberapa 

periodisasi kepemimpinan kepala sekolah. Periodisasi tersebut adalah 

sebagai berikut. 
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a. Abdullah  

Abdullah merupakan kepala sekolah pertama MI 

Muhammadiyah Dolopo. Beliau juga merupakan salah satu perintis 

lembaga pendidikan MI Muhammadiyah Dolopo. Beliau berjuang 

hingga akhir hayatnya, dari tahun 1964 sampai dengan tahun 1968. 

b. Masduqi  

Masduqi sebagai sosok pemimpin yang telaten dan ulet. Berkat  

ketelatenannya dan keuletannya, MI Muhammadiyah tetap bertahan 

dan maju walaupun mengalami pasang surut. Beliau berjuang dari 

tahun 1968 sampai tahun 1976. 

c. M. Qodar Yasin 

Pada saat itu, M. Qodar Yasin masih belia dalam perjuangan. 

Namun, atas kegigihan, keuletan dan kesabarannya ia mampu 

memimpin madrasah walaupun kondisi siswa mengalami pasang surut 

tapi beliau tetap bertahan. Bahkan, pada saat itu beliau memegang 

pimpinan dua sekolah, yaitu MI Muhammadiyah Dolopo dan SMP 

Muhammadiyah Dolopo. Hingga sekarang walaupun usia sudah lanjut, 

beliau masih tetap berjuang di MI Muhammadiyah Dolopo meski tidak 

menjabat sebagai kepala sekolah. Periode kepemimpinan beliau mulai 

tahun 1976 sampai tahun 1990. 

d. Siti Sulijah 

Pada tahun 1990, berdasarkan pertimbangan pemerintah dalam 

hal ini Departemen Agama dan dan Yayasan, diangkatlah kepala MI 
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definitif. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan keberadaan madrasah 

dalam era globalisasi  serta persaingan yang semakin ketat di semua 

bidang termasuk pendidikan. Pada saat itu, yang menjabat sebagai 

kepala madrasah definitif pertama, yaitu Ibu Siti Sulijah. 

Berkat perjuangan beliau, pada tahun 1995, MI 

Muhammadiyah dapat menyelenggarakan EBTANAS bersama di 

sekolah sendiri dengan kelulusan dan nilai yang lumayan baik, yaitu di 

atas tujuh sebanyak 70%. Selanjutnya, pada tahun pelajaran 

2007/2008, beliau dapat mengantarkan siswanya meraih peringkat tiga 

UASBN se-Kecamatan Dolopo serta peringkat 1 satu UASBN tingkat 

MI sekecamatan Dolopo. Beliau menjabat sebagai kepala sekolah dari 

tahun 1990 sampai tahun 2008. 

e. Musli Suparmin. S.Pd. I. 

Pada tahun ajaran  2008/2009 hingga saat ini, Musli Suparmin 

merupakan kepala sekolah definitif kedua sebagai pengganti Ibu Siti 

Sulijah yang telah purna. Beliau mempunyai cita-cita yang mulia, yaitu 

MI Muhammadiyah Dolopo akan dijadikan sebagai sekolah unggulan 

di Kecamatan Dolopo khususnya dan  Kabupaten Madiun umumnya. 

Pada saat ini, di dalam komplek MI Muhammadiyah Dolopo 

sendiri terdapat beberapa jenjang pendidikan yang dikelola oleh 

Cabang Muhammadiyah Dolopo. Lembaga tersebut adalah MI 



52 

 

 

Muhammadiyah Dolopo, SMP Muhammadiyah Dolopo, dan SMK 

Muhammadiyah Dolopo.
1
 

 

2. Letak geografis MI Muhammadiyah Dolopo Madiun 

MI Muhammadiyah Dolopo, Madiun menempati lokasi yang 

sangat strategis yang berada di ibu kota Kecamatan, yaitu Dolopo. Secara 

geografis, MI Muhammadiyah terletak di Jalan Raya Dolopo no 838, jalan 

raya kabupaten yang menghubungkan dengan kabupaten Ponorogo, 

Pacitan dan Trenggalek. Madrasah ini satu kompleks dengan SMP 

Muhammadiyah Dolopo dan SMK Muhammadiyah Dolopo. 

Selain itu, MI Muhammadiyah Dolopo, Madiun dekat dengan 

tempat-tempat penting. Misalnya, sebelah selatan kurang lebih 200 meter 

terdapat kantor UPT Pendidikan Kecamatan Dolopo. Sebelah selatan lagi, 

kurang lebih 500 meter terdapat kantor Kecamatan Dolopo. Sebelah utara, 

kurang lebih 300 meter terdapat pasar Dolopo. Selain itu, MI 

Muhammadiyah Dolopo, Madiun juga berdekatan dengan sekolah-sekolah 

unggul di Kecamatan Dolopo. Adapun batas-batasnya dengan sekolah lain 

yaitu, sebelah selatan adalah MI Bunga Bangsa, sebelah timur yaitu SDN 

Dolopo I, sebelah utara adalah SDN Dolopo III, dan sebelah barat adalah 

SDN Bangunsari II.
2
 

 

 

                                                 
1
 Lihat transkrip dokumentasi koding 01/D/13-IV/2018 dalam lampiran skripsi ini. 

2
 Lihat transkrip observasi koding 01/O/7-IV/2018 dalam lampiran skripsi ini. 
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3. Visi dan Misi MI Muhammadiyah Dolopo Madiun 

a. Visi MI Muhammadiyah Dolopo, Madiun 

Visi MI Muhammadiyah Dolopo, Madiun adalah unggul dalam 

keimanan, ketakwaan, prestasi, dan moral. 

 Indikator-indikatornya adalah:.  

1) unggul dalam pengamalan ajaran agama Islam; 

2) unggul dalam prestasi Ujian Akhir Sekolah (UAS); 

3) unggul dalam prestasi bahasa Arab dan bahasa Inggris; 

4) unggul dalam prestasi olah raga; 

5) unggul dalam prestasi kesenian; 

6) memiliki lingkungan madrasah yang nyaman dan kondusif untuk 

belajar; 

7) mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. 

b. Misi MI Muhammadiyah Dolopo, Madiun 

MI Muhammadiyah Dolopo, Madiun mempunyai beberapa 

misi sebagai berikut. 

1) menumbuhkembangkan penghayatan terhadap ajaran agama Islam 

sesuai dengan Al-Quran dan As Sunnah sebagai sumber kearifan 

dalam bertindak dan berbudi pekerti luhur; 

2) melaksanakan proses pembelajaran dan bimbingan secara efektif 

dan bermakna; 

3) menumbuhkan semangat keunggulan kepada seluruh warga 

sekolah; 
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4) mendorong dan membantu setiap siswa mengenali potensi dirinya; 

5) menerapkan manajemen  partisipatif dengan melibatkan seluruh 

warga dan stakeholder sekolah; 

6) mengembangkan kemandirian siswa agar siap menghadapi masa 

depannya; 

7) mengembangkan kemampuan berbahasa Arab dan Inggris untuk 

anak-anak; 

8)  menciptakan lingkungan madrasah yang aman, sehat, bersih, hijau, 

dan indah.
3
 

 

4. Keadaan guru, karyawan dan siswa MI Muhammadiyah Dolopo, Madiun 

a. Keadaan guru dan karyawan MI Muhammadiyah Dolopo Madiun 

Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam proses 

pendidikan. Maka dari itu, keadaan guru harus diperhatikan. Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Dolopo Madiun memiliki delapan belas 

(18) tenaga pengajar, dua (2) tenaga administrasi, dua (2) tenaga 

magang, dan satu (1) penjaga sekolah. Jenjang pendidikan yang 

ditempuh para guru dan karyawan tidak semuanya lulusan S-1. Sebab, 

masih terdapat beberapa karyawan yang masih dalam proses 

pendidikan S-1.  

 

 

                                                 
3
 Lihat transkrip dokumentasi koding 02/D/13-IV/2018 dalam lampiran skripsi ini. 
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b. Keadaan siswa MI Muhammadiyah Dolopo Madiun 

Siswa di MI Muhammadiyah Dolopo Madiun pada tahun 

pelajaran 2017-2018 berjumlah 273 siswa. Terdiri atas 144 siswa laki-

laki dan 129 siswa perempuan. Adapun rincian keadaan siswa MI 

Muhammadiyah Dolopo Madiun tahun 2018 terlampir.
4
  

 

5. Struktur organisasi MI Muhammadiyah Dolopo Madiun tahun 2018 

Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan di bagi, 

dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Adapun struktur 

organisasi MI Muhammadiyah Dolopo Madiun tahun 2018 terlampir.
5
 

 

B. Gambaran Data Khusus 

1. Penyelenggaraan ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci di MI 

Muhammadiyah Dolopo Madiun 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan seperangkat pengalaman 

belajar yang memiliki nilai-nilai manfaat bagi pembentukan kepribadian 

siswa. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler diharapkan dapat melatih respon 

positif siswa agar mempunyai akhlak (budi pekerti) yang baik. Begitu pula 

dengan ekstrakurikuler yang ada di MI Muhammadiyah Dolopo Madiun. 

MI Muhammadiyah Dolopo Madiun mempunyai banyak kegiatan 

ekstrakurikuler yang dapat dijadikan pilihan untuk mengembangkan 

karakter siswa. Misalnya, ekstrakurikuler robotik, menari, drumben, dan 

                                                 
4
 Lihat tabel data siswa dalam lampiran skripsi ini. 

5
 Lihat struktur organisasi dalam lampiran skripsi ini. 
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pencak silat Tapak Suci. Di antara berbagai ekstrakurikuler tersebut, 

ekstrakurikuler yang paling banyak diminati oleh siswa adalah pencak silat 

Tapak Suci.  

Ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci merupakan ekstrakurikuler 

pencak silat yang keilmuannya terdiri atas pembinaan jasmani dan rohani 

yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Di MI Muhammadiyah 

Dolopo, ekstrakurikuler tersebut dilaksanakan secara rutin setiap hari 

Sabtu, yaitu mulai pukul 15.00 – 17.00 WIB. Jika ada kegiatan mendesak 

yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya ekstrakurikuler 

tersebut, ekstrakurikuler diajukan pada hari Jumat.
6
 Kegiatan 

ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci tersebut diampu oleh Bapak 

Alaudin Haris As Shobiri dan Bapak Roi Irawan. Keduanya merupakan 

pelatih tetap dan sudah melatih di MI Muhammadiyah Dolopo selama dua 

tahun.
7
  

Ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci sendiri boleh diikuti oleh 

seluruh siswa dari kelas satu hingga kelas enam. Hal ini seperti yang 

disampaikan oleh Bapak Alaudin Haris Ash Shobiri berikut ini.  

“Semua siswa berhak mengikuti ekstrakurikuler pencak silat Tapak 

Suci. Pada awal tahun ajaran 2017-2018, siswa yang mengikuti 

ekstrakurikuler tersebut berjumlah 90 siswa. Namun, yang masih 
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7
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aktif mengikuti ekstrakurikuler hingga saat ini berjumlah 30 

siswa.’’
8
 

Prosesi kegiatan ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci 

dilaksanakan melalui beberapa tahap, seperti yang disampaikan oleh 

Bapak Roi Irawan:  

“Prosesi kegiatan ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci diawali 

dengan salat jemaah asar di musala setempat, dilanjutkan dengan 

zikir sendiri-sendiri. Setelah itu, bersiap menuju lapangan untuk 

melakukan pembukaan latihan, yang dimulai dengan membaca dua 

kalimat syahadat dan doa pembuka. Kemudian, dilanjutkan dengan 

kegiatan pemanasan. Selanjutnya, istirahat sekitar tiga sampai 

tujuh menit. Setelah istirahat selesai, dilanjutkan dengan materi inti 

berupa materi jurus dan materi keagamaan. Kegiatan terakhir yaitu 

penutup yang ditutup dengan doa bersama.”
9
  

Berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan bahwa pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci dilaksanakan secara rutin 

setiap hari Sabtu mulai pukul 15.00 – 17.00 WIB. Kegiatan tersebut boleh 

diikuti oleh seluruh siswa MI Muhammadiyah Dolopo Madiun. 

Selanjutnya, prosesi kegiatan latihan, yaitu salat asar berjemaah, membaca  

dua kalimat syahadat dan doa pembukaan, pemanasan, istirahat, materi 

inti, dan doa penutup. 
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2. Karakter religius siswa MI Muhammadiyah Dolopo Madiun yang 

mengikuti ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci 

Karakter religius siswa MI Muhammadiyah Dolopo Madiun yang 

mengikuti ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci tahun 2018 dapat 

dilihat dari sikapnya ketika mengikuti proses latihan maupun ketika di 

sekolah. Salah satunya disampaikan oleh Bapak Alaudin Haris Ash 

Shobiri selaku pelatih bahwa anak-anak yang mengikuti Tapak Suci rata-

rata mempunyai karakter religius yang cukup baik, dalam hal ibadah 

mereka juga mengikuti salat Asar berjamaah dengan tepat waktu, sikap 

berdoa dengan tenang, sopan terhadap pelatih, dan melaksanakan intruksi-

intruksi dari pelatih dengan penuh tanggung jawab. Hal tersebut dikutip 

dalam wawancara berikut ini. 

 “Sejauh ini, yang saya amati anak-anak yang mengikuti Tapak 

Suci rata-rata mempunyai karakter religius yang cukup baik, dalam 

hal ibadah mereka juga mengikuti salat Asar berjamaah dengan 

tepat waktu, sikap berdoa dengan tenang. Selain itu, sopan 

terhadap pelatih, dan melaksanakan intruksi-intruksi dari pelatih 

dengan penuh tanggung jawab.”
10

 

Selain itu, karakter religius siswa yang mengikuti ekstrakurikuler 

Tapak Suci cukup baik karena pendidikan di MI Muhammadiyah juga 

sudah mencakup pendidikan keagamaan dan akhlak. Hal ini disampaikan 

oleh Bapak Roi selaku pelatih dalam kutipan berikut ini. 
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“Dari karakter anak-anak sudah baik. Karena, pendidikan dari MI 

Muhammadiyah sendiri sudah mencakup tentang materi 

keagamaan maupun penidikan akhlak. Jadi, adanya Tapak Suci itu 

sendiri ingin menambah ketaatan siswa untuk selalu berbuat baik 

dan meninggalkan hal-hal yang negatif.”
11

 

Selain dari para pelatih, Ibu Sri Nuryani juga mengatakan hal yang 

sama. Selain karakter yang baik, anak-anak yang mengikuti Tapak Suci 

juga tertib dalam salatnya. Karena, di sekolah juga di adakan salat Duha 

dan salat Duhur berjemaah. Selain itu, mereka juga menjadi teladan bagi 

teman-temannya, seperti dalam kutipan berikut ini. 

“Alhamdulillah, untuk karakter anak yang mengikuti Tapak Suci 

cukup baik sekali. Salatnya juga cukup tertib. Karena, setiap hari 

anak-anak juga tertib melaksanakan salat Duha ketika jam istirahat 

dan salat Duhur berjemaah. Selain itu, kejujurannya dalam 

kegiatan sehari-hari di kelas alhamdulillah juga cukup baik. 

Biasanya, anak-anak yang ikut Tapak Suci itu menjadi teladan bagi 

teman-teman yang lain. Misalnya, ketika sudah masuk waktu 

Duhur mereka segera bergegas pergi ke masjid untuk mengambil 

air wudhu dan hal itu menjadi contoh bagi teman-temannya yang 

lain tersebut.”
12

 

Ibu Sri juga menambahkan bahwa mereka juga hormat dan sopan 

pada Bapak atau Ibu guru. Selain itu, mereka juga ngerti unggah-ungguh 
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 Lihat transkrip wawancara koding 02/W/5-V/2018 dalam lampiran skripsi ini. 
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(mengerti tata krama), seperti yang disampaikan beliau dalam kutipan 

berikut ini. 

“Perilaku siswa pada Bapak atau Ibu gurunya termasuk hormat, 

sopan, dan istilahnya dalam bahasa Jawa itu ngerti unggah-ungguh 

(mengerti tata krama).”
13

 

Selanjutnya, Bapak Anton sebagai wali kelas empat sekaligus 

sebagai Waka kesiswaan juga menyampaikan bahwa anak-anak yang 

mengikuti Tapak Suci mempunyai sopan santun yang cukup. Selain itu, 

siswa tidak hanya tertib dalam salatnya tapi juga tertib dalam menghafal 

surat-surat pendek. 

“Untuk sopan santunnya lebih bagus dari pada yang lain. Dalam 

hal ibadah, sesuai dengan yang saya amati,  untuk salat jemaahnya 

tertib. Begitu juga ketertiban untuk menghafal surat-surat pendek. 

Karena, setiap pagi selalu membaca jus tiga puluh sebelum 

pelajaran dimulai.”
14

 

Bapak Anton juga menambahkan bahwa mereka sopan dan hormat 

terhadap Bapak atau Ibu guru dan tidak pernah membuat keonaran, seperti 

yang disampaikan beliau dalam kutipan berikut ini. 

“Kalau sikap siswa terhadap Bapak dan Ibu guru, mereka sopan 

dan lebih menghormati. kalau di nasihati juga mendengarkan 

dengan baik. Kalau terhadap teman-temannya secara umum  juga 
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masih wajar dan alhamdulilah sejauh ini tidak pernah membuat 

keonaran.”
15

  

Selanjutnya, untuk pelaksanaan tatatertib selama latihan, pelatih 

menjelaskan bahwa sejauh ini siswa yang mengikuti ekstrakurikuler 

pencak silat Tapak Suci sangat jarang melakukan pelanggaran. Kalaupun 

ada, hanya berupa pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya ringan. Hal 

tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Roi selaku pelatih berikut 

ini. 

“Namanya anak pasti pernah melanggar namun hanya pelanggaran-

pelanggaran yang sifatnya ringan. Itu pun juga sangat jarang. 

Meskipun begitu, pelatih tetap mendidik dan membenarkan apa 

yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pelatih juga akan 

memberi sanksi pada yang melanggar tata tertib sesuai kemampuan 

fisik mereka. Misalnya, push up sebanyak sepuluh kali atau 

istighfar sebanyak seratus kali.”
16

 

Pada awalnya, memang ada beberapa siswa yang melanggar 

tatatertib karena belum terbiasa. Namun, seiring berjalannya waktu mereka 

mulai terbiasa dan mampu meminimalisir pelanggaran. Hal tersebut 

disampaikan oleh Bapak Alaudin dalam kutipan wawancara berikut ini. 

“Memang ketika masih awal, ada beberapa siswa yang melanggar 

tata tertib karena belum terbiasa. Namun, seiring berjalannya 

waktu mereka mulai terbiasa dan mampu meminimalisir 
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pelanggaran tersebut. Bahkan adanya sanksi tersebut justru 

dijadikan acuan untuk meningkatkan latihannya.”
17

 

Selain dalam proses latihan, dalam tatatertib di kelas pun mereka 

juga jarang melakukan pelanggaran. Mereka datang lebih awal dan untuk 

berpakaiannya juga lengkap dan rapi sesuai tata tertib sekolah. Hal 

tersebut disampaikan oleh Ibu Sri Nuryani dalam kutipan berikut ini.  

“Untuk anak yang mengikuti Tapak Suci, rata-rata mereka 

datangnya tepat waktu di bandingkan teman-temannya yang lain. 

Jika mereka dimintai tolong oleh gurunya juga segera berangkat. 

Untuk berpakaiannya juga lebih rapi dan lengkap sesuai jadwal 

seragam yang sudah ditentukan oleh sekolah.”
18

  

Selain itu, mereka juga amanah terhadap tugas-tugas yang 

diberikan gurunya. Mereka mengerjakan tugas dan menyelesaikannya 

dengan baik sesuai yang ditugaskan oleh gurunya. Hal tersebut 

disampaikan oleh Bapak Anton berikut ini. 

 “Ketika di kelas, kalau anak-anak saya beri tugas mereka juga 

mengerjakan dan menyelesaikannya seperti apa yang saya 

intruksikan. Misalnya, saya beri tugas untuk merangkum dan harus 

dikumpulkan setelah diberi waktu mengerjakan selama limabelas 

menit. Setelah itu, mereka merangkum dan mengumpulkan 

tugasnya sesuai waktu yang sudah saya tentukan.”
19
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Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa 

yang mengikuti ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci memiliki karakter 

religius yang cukup baik terutama untuk salat berjemaah dan mempunyai 

akhlak yang baik pula terhadap Bapak atau Ibu Guru. 

 

3. Penanaman karakter religius siswa melalui ekstrakurikuler pencak silat 

Tapak Suci di MI Muhammadiyah Dolopo Madiun 

Penanaman karakter religius siswa di MI Muhammadiyah Dolopo 

Madiun, dilaksanakan melalui beberapa hal. Pertama, menurut Bapak Roi  

selaku pelatih, penanaman karakter religius pada siswa disampaikan 

melalui materi ke-Tapak Sucian, ke-Muhammadiyahan, dan materi ke-

Islaman. Hal tersebut disampaikan dalam kutipan wawancara berikut. 

“Di dalam pencak silat Tapak Suci bukan hanya jurus-jurus  saja 

yang kami ajarkan, tapi juga ada ilmu yang terkait dengan ke-

Tapak Sucian, ke-Muhammadiyahan dan ke-Islaman. Semuanya 

itu sudah ada waktunya sendiri  untuk kami sampaikan yaitu ketika 

materi keagamaan (ke-Islaman). Disitulah tempatnya bagi pelatih 

untuk memberikan pendidikan karakter ke-Islaman kepada para 

siswa.”
20

 

Selain itu, karakter religius tersebut juga ditanamkan kepada siswa 

Tapak Suci melalui beberapa hal, diantaranya melalui salat jemaah Asar 

tepat waktu sebelum dimulainya latihan, kemudian doa pembukaan dengan 
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dilafalkan secara bersama-sama, pemberian motivasi untuk meningkatkan 

semangat siswa, pemberian materi keagamaan, dan pemberian contoh dari 

para pelatih untuk berbuat baik dimana pun berada. Hal tersebut 

disampaikan oleh Bapak Alaudin selaku pelatih dalam kutipan wawancara 

berikut ini. 

“Cara kami menanamkan karakter religius kepada siswa kami, 

diantaranya melalui salat jemaah Asar tepat waktu sebelum 

dimulainya latihan yang dilanjutkan dengan zikir sendiri-sendiri. 

Kemudian, membaca doa pembukaan dengan dilafalkan secara 

bersama-sama agar mendapat perlindungan, kelancaran dan 

keselamatan dari Allah selama proses latihan berlangsung. Selain 

itu, kami juga memberi motivasi islami untuk meningkatkan 

semangat siswa ketika latihan. Kemudian, yang paling inti adalah 

pada materi keagamaan yang didalamnya membahas tentang 

materi-materi agama termasuk akhlak, karena sesuai dengan motto 

dari Tapak Suci itu sendiri bahwa “Dengan iman dan akhlak saya 

menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah”. 

Selanjutnya, kami selaku pelatih tidak bosan-bosannya mengajak 

dan memberi contoh kepada siswa kami untuk berbuat baik serta 

meninggalkan jejak yang baik dimanapun mereka berada.”
21

 

Upaya yang dilakukan pelatih tersebut salah satunya melalui 

pemberian semangat pada siswa ketika latihan. Danish Fasya siswa kelas 
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empat mengungkapkan bahwa ketika dia ataupun teman-temannya yang 

lain sedang tidak semangat ketika proses latihan, Kakak pelatih 

memberikan mereka motivasi untuk membangkitkan kembali semangat 

mereka. Hal tersebut disampaikan dalam kutipan wawancara berikut. 

“Saat saya dan teman-teman sedang kurang semangat saat latihan, 

Kakak pelatih memberikan kami semangat dan motivasi-motivasi 

agar kami semangat lagi. Misalnya, Kakak pelatih mengatakan 

kalau kita sebagai anak Tapak Suci harus selalu semangat ketika 

melakukan tugas apa saja, karena anak Tapak Suci itu harus 

bersungguh-sungguh dan tidak bermalas-malasan.”
22

 

Selain memberikan motivasi, Kakak pelatih juga memberikan 

permainan-permainan pada siswa ketika semangatnya sedang menurun. 

Hal tersebut disampaikan oleh Aisiyyah siswa kelas lima dalam kutipan 

wawancara berikut ini. 

“Kalau kami sedang tidak semangat latihan, Kak Roi dan Kak 

Alaudin memberikan permainan-permainan biar kami tidak bosan. 

Saya juga senang kalau ada permainan-permainannya. Saya jadi 

tambah semangat lagi.”
23

 

Namun, ketika proses latihan itu sendiri, jika ada yang tidak 

mematuhi tatatertib, pelatih memberikan hukuman pada siswa tersebut. 

Peneliti juga mengamati bahwa hukuman tersebut sebagai bentuk 

konsekuensi dari apa yang di perbuat siswa. Selain itu, peneliti juga 
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melihat adanya bentuk tanggung jawab dari siswa untuk menerima dan 

menjalankan hukuman tersebut.
24

 

Aisiyyah juga menambahkan bahwa ia pernah terlambat satu kali 

ketika latihan. Sebagai hukumannya, Kakak pelatih menghukum Aisiyyah 

dengan push up sepuluh kali. Hal tersebut disampaikan Aisiyyah dalam 

kutipan wawancara berikut. 

”Saya pernah terlambat satu kali ketika latihan. Sebagai 

hukumannya, Kakak pelatih menghukum saya dengan push up 

sepuluh kali.”
25

 

Selain Aisiyyah, Danish Fasya juga mengungkapkan bahwa ketika 

ia atau temannya terlambat datang ke latihan, mereka harus berdoa sendiri 

setelah itu mengucap istighfar sebanyak seratus kali. Hal tersebut 

disampaikan Danish dalam kutipan berikut. 

“Ketika saya atau teman saya terlambat datang ke latihan, kita 

harus berdoa sendiri setelah itu mengucap istighfar sebanyak 

seratus kali.” 
26

  

Selanjutnya, untuk menanamkan karakter religius kepada siswa itu 

sendiri juga tidaklah mudah. Pelatih masih menjumpai beberapa kendala 

meskipun tidak berat. Misalnya, perbedaan latar belakang antara siswa 

yang satu dengan siswa yang lain. Dalam hal ini, ada siswa yang sudah 

biasa diajarkan tentang keagamaan ada pula yang sebailknya atau bahkan 
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biasa-biasa saja. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Alaudin dalam 

kutipan wawancara berikut. 

“Untuk menanamkan karakter religius tersebut juga kami temui 

beberapa kendala meskipun tidak berat. Misalnya, perbedaan latar 

belakang antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Dalam hal 

ini ada siswa yang sudah biasa diajarkan tentang keagamaan oleh 

orang tuanya, ada pula yang sebailknya atau bahkan biasa-biasa 

saja. Namun  di balik itu semua, justru perbedaan tersebut menjadi 

tantangan bagi kami untuk lebih bersemangat lagi dalam 

mengajarkan kebaikan kepada mereka semua.”
27

 

Pak Roi juga menyampaikan hal yang serupa bahwa tidak ada 

kendala yang cukup besar, namun perlu penambahan strategi untuk 

menyampaikan materi-materi tersebut dan pengulangan-pengulangan 

materi tersebut agar lebih meresap pada diri anak. Pak Roi 

menyampaikannya dalam kutipan wawancara berikut ini. 

 “Menurut saya, tidak ada kendala yang cukup besar, namun perlu 

penambahan strategi untuk menyampaikan materi-materi tersebut 

dan pengulangan-pengulangan materi tersebut agar lebih meresap 

pada diri anak.”
28

 

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penanaman karakter religius siwa melalui ekstrakurikuler pencak silat 

Tapak Suci di MI Muhammadiyah Dolopo Madiun dilaksanakan melalui 
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beberapa hal. Di antaranya, melalui salat jemaah Asar tepat waktu sebelum 

dimulainya latihan, kemudian doa pembukaan dengan dilafalkan secara 

bersama-sama, pemberian motivasi untuk meningkatkan semangat siswa, 

pemberian materi keagamaan, dan pemberian contoh dari para pelatih 

untuk berbuat baik dimana pun berada. 



 

69 
 

BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Penyelenggaraan Ekstrakurikuler Pencak Silat Tapak Suci di MI 

Muhammadiyah Dolopo Madiun 

Ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci merupakan ekstrakurikuler 

pencak silat yang keilmuannya terdiri atas pembinaan jasmani dan rohani. 

Tapak Suci sendiri merupakan aliran pencak silat yang bersumber kepada Al-

Quran dan As-Sunnah. 

Ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci merupakan salah satu 

ekstrakurikuler unggulan di MI Muhammadiyah Dolopo Madiun. 

Ekstrakurikuler tersebut dilaksanakan secara rutin setiap hari Sabtu mulai 

pukul 15.00 – 17.00 WIB. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut dibina oleh 

Bapak Alaudin Haris As Shobiri dan Bapak Roi Irawan, pelatih tetap selama 

dua tahun ini. 

Ekstrakurikuler Tapak Suci boleh diikuti oleh seluruh siswa, baik dari 

siswa kelas satu sampai kelas enam. Pada awalnya, ekstrakurikuler tersebut 

diikuti oleh kurang lebih sembilan puluh siswa namun seiring berjalannya 

waktu jumlahnya menjadi kurang lebih tiga puluh siswa. Hal tersebut 

dikarenakan berbagai alasan. Di antaranya memang karena kurangnya 

kesungguhan untuk mengikuti ekstrakurikuler tersebut.  

Untuk prosesi kegiatan ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci sendiri 

dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu kegiatan Tapak Suci diawali 

dengan salat Asar berjemaah di musala. Biasanya, salah satu siswa 
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mengumandangkan azan kemudian siswa yang lain bergegas mengambil air 

wudhu untuk segera melaksanakan salat jemaah Asar dengan di imami oleh 

Bapak Alaudin. Setelah salat, dilanjutkan dengan membaca zikir sendiri-

sendiri.  

Kemudian, siswa dan pelatih bersiap menuju lapangan untuk 

melakukan kegiatan pembukaan latihan yang diawali dengan membaca dua 

kalimat syahadat. Setelah itu, dilanjutkan dengan membaca doa pembukaan 

secara bersama-sama dengan dipimpin oleh salah satu siswa yag telah ditunjuk 

oleh pelatih. Setelah berdoa dilanjutkan dengan kegiatan pemanasan yang 

dilakukan bersama-sama sesuai dengan instruksi dari pelatih. Untuk 

pemanasan, jika ada gerakan yang salah dari siswa, pelatih yang lain ikut 

membenarkan gerakan tersebut. Setelah pemanasan, dilanjutkan dengan 

istirahat selama tiga sampai tujuh menit.  

Setelah istirahat selesai, dilanjutkan dengan materi inti yang berupa 

materi Tapak Suci, materi ke-Muhammadiyahan dan materi keagamaan (Al-

Islam). Untuk materi Tapak Suci berisi materi seputar ke-Tapak Sucian, 

misalnya sejarah berdirinya Tapak Suci, tujuan Tapak Suci, penambahan 

jurus-jurus Tapak Suci, dan sebagainya. Untuk materi ke-Muhammadiyahan 

berisi seputar organisasi Muhammadiyah, para tokoh-tokoh teladan, dan 

sebagainya. Selanjutnya, untuk materi keagamaan (Al-Islam) berisi materi 

tentang rukun iman, rukun islam, akhlak, dan sebagainya.  

Terakhir, setelah materi inti tersebut selesai, kegiatan ekstrakurikuler 

pencak silat Tapak Suci diakhiri dengan membaca doa penutup bersama-sama 



71 
 

 

dengan dipimpin oleh salah satu siswa. Biasanya, sebelum pelatih menutup 

dengan salam, pelatih menyampaikan beberapa nasihat pada siswa. Misalnya, 

segera pulang dengan hati-hati dan jangan sampai lupa untuk tetap 

melaksanakan salat fardu di rumah.  

Dari beberapa kegiatan tersebut menunjukkan bahwa ekstrakurikuler 

pencak silat Tapak Suci sarat dengan nilai religius. Misalnya, salat Asar 

berjemaah, menunjukkan bahwa sebagai orang Islam harus taat dalam 

melaksanakan ajaran agama Islam termasuk salat. Selanjutnya, membaca doa 

bersama juga sarat dengan nilai religius. Berdoa merupakan ungkapan syukur 

secara langsung kepada Tuhan. Dengan berdoa, menunjukkan bahwa sebelum 

dan sesudah melaksanakan sesuatu kegiatan harus memohon kepada Tuhan 

Yang Maha Esa agar senantiasa diberi kemudahan dan perlindungan serta 

kelancaran hingga kegiatan selesai. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ekstrakurikuler pencak 

silat Tapak Suci sarat dengan nilai religius dengan prosesi kegiatan yaitu salat 

Asar berjemaah, membaca dua kalimat syahadat dan doa pembukaan, 

pemanasan, istirahat, materi inti, dan doa penutup. 

 

B. Karakter Religius Siswa yang Mengikuti Ekstrakurikuler Pencak Silat 

Tapak Suci di MI Muhammadiyah Dolopo Madiun 

Religius merupakan ketaatan dan kepatuhan dalam memahami serta 

melaksanakan ajaran agama (aliran kepercayaan) yang dianut. Termasuk 

dalam hal ini adalah sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama (aliran 
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kepercayaan) lain, serta hidup rukun dan berdampingan. Seseorang disebut 

mempunyai karakter religius ketika ia merasa perlu dan berusaha 

mendekatkan dirinya dengan Tuhan (sebagai penciptanya), dan patuh 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya.
 
 

Karena itu, siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pencak silat Tapak 

Suci terbiasa dibimbing untuk mempunyai karakter religius yang baik. Karena, 

di dalam Tapak Suci mereka tidak hanya diajarkan tentang materi jasmani saja 

tetapi juga materi rohani. Sehingga, Tapak Suci menyeimbangkan antara 

kedua materi tersebut.  

Siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci terbiasa 

untuk tertib dan disiplin dalam salatnya. Karena, sebelum latihan dimulai, 

mereka wajib melaksanakan salat Asar berjemaah terlebih dahulu bersama 

dengan pelatih. Pembiasaan untuk disiplin dalam salat tersebut tidak hanya 

dibiasakan ketika latihan saja, di sekolah pun juga di adakan salat Duha dan 

salat Duhur berjemaah. Sehingga mereka sudah terbiasa melaksanakan hal 

tersebut. Bahkan, mereka juga menjadi teladan bagi teman-temannya. Hal 

tersebut menunjukkkan bahwa anak-anak terbiasa disiplin ketika salat Asar 

sebelum latihan Tapak Suci maupun ketika salat Duha dan salat jemaah Duhur 

di sekolah.  

Nilai kedisiplinan tersebut termanifestasi dalam kebiasaan ketika 

melaksanakan ibadah rutin setiap hari. Semua agama mengajarkan suatu 

amalan yang dilakukan sebagai rutinitas penganutnya yang merupakan sarana 

hubungan antara manusia dengan penciptaNya. Apabila manusia melakukan 
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ibadah dengan tepat waktu, secara otomatis tertanam nilai kedisiplinan dalam 

diri orang tersebut. 

Selain disiplin, mereka juga dibiasakan untuk menerapkan nilai ibadah. 

Ibadah adalah ketaatan manusia kepada Tuhan yang diimplementasikan dalam 

kegiatan sehari-hari. Misalnya, salat, puasa, zakat, dan sebagainya. Siswa yang 

mengikuti Tapak Suci juga di biasakan untuk melaksanakan ibadah salat tidak 

hanya ketika latihan Tapak Suci saja, tetapi di sekolah juga di ajarkan hal yang 

sama yaitu salat Duha dan Salat Duhur. Sehingga, mereka terbiasa untuk 

melaksanakan salat baik salat wajib maupun salat sunah.  

Selanjutnya, siswa juga terbiasa untuk berakhlak yang baik atau sopan 

santun terhadap Bapak dan Ibu guru yang dalam istilah Jawa dikenal dengan 

sebutan ngerti unggah-ungguh (mengerti tata krama). Misalnya, jika dimintai 

tolong segera bertindak dan melaksanakan sesuai dengan yang dimintakan 

tolong oleh Bapak atau Ibu gurunya. Begitu pula, Bapak dan Ibu guru juga 

tidak mengenal lelah dalam mengarahkan mereka agar tetap bersikap baik 

dengan teman-temannya maupun dengan orang yang lebih tua. 

Selain itu, siswa yang mengikuti Tapak Suci juga dibiasakan amanah 

terhadap tugas-tugas yang diberikan gurunya. Mereka mengerjakan tugas dan 

menyelesaikannya dengan baik sesuai yang ditugaskan oleh Bapak atau Ibu 

gurunya. Misalnya, Bapak Anton selaku wali kelas empat memberikan tugas 

kepada siswa kelas empat untuk merangkum dan harus dikumpulkan setelah 

diberi waktu mengerjakan selama lima belas menit. Setelah itu, mereka 
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merangkum dan mengumpulkan tugasnya sesuai waktu yang sudah 

ditentukan. 

Nilai amanah tersebut memang harus diinternalisasikan kepada para 

siswa melalui berbagai kegiatan. Misalnya, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan 

pembelajaran, pembiasaan dan sebagainya. Apabila di lembaga pendidikan 

nilai tersebut sudah terinternalisasi dengan baik, akan terbentuk karakter anak 

didik yang jujur dan dapat dipercaya. Karena itu, ketika kegiatan 

ekstrakurikuler Tapak Suci pun siswa juga terbiasa untuk bertanggung jawab 

terhadap intruksi-intruksi yang disampaikan oleh pelatih. 

Namun, walau bagaimanapun siswa yang mengikuti ekstrakurikuler 

Tapak Suci pasti pernah melakukan pelanggaran. Namun, pelanggaran-

pelanggaran tersebut sifatnya ringan dan jarang dilakukan. Misalnya ada yang 

datang terlambat ketika latihan. Untuk memberikan efek jera dan untuk 

melatih kedisiplinan mereka, pelatih memberikan hukuman agar siswa mampu 

memperbaiki kesalahannya. Misalnya, push up sebanyak sepuluh kali atau 

istighfar sebanyak seratus kali. Pada awalnya mereka belum terbiasa, namun 

seiring berjalannya waktu mereka mulai terbiasa untuk bersikap lebih disiplin.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa siswa yang mengikuti ekstrakurikuler 

pencak silat Tapak Suci terbiasa untuk menerapkan karakter religius terutama 

kedisiplinan dalam salat jemaahnya, sopan santunnya terhadap Bapak atau Ibu 

Guru, dan sikap amanahnya, meskipun juga pernah melakukan pelanggaran 

yang sifatnya ringan, namun mereka mulai terbiasa untuk belajar dari 

kesalahan yang telah dilakukan. 
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C. Penanaman Karakter Religius Siswa melalui Ekstrakurikuler Pencak 

Silat Tapak Suci di MI Muhammadiyah Dolopo Madiun 

Dalam kegiatan ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci di MI 

Muhammadiyah Dolopo Madiun, penanaman karakter religius kepada siswa 

dapat ditanamkan melalui beberapa hal. Di antaranya melalui salat jemaah 

Asar tepat waktu sebelum dimulainya latihan, kemudian membaca doa 

pembukaan maupun doa penutup latihan dengan dilafalkan secara bersama-

sama, pemberian motivasi Islami untuk meningkatkan semangat siswa, 

pemberian materi keagamaan(Al-Islam), dan pemberian contoh atau 

keteladanan dari para pelatih untuk berbuat baik dimana pun berada.  

Pertama, salat jemaah Asar tepat waktu sebelum dimulainya latihan. 

Berbagai kegiatan di musala sekolah dapat dijadikan pembiasaan untuk 

menumbuhkan perilaku religius. Kegiatan tersebut di antaranya adalah salat 

berjemaah. Dalam ekstrakurikuler Tapak Suci, sebelum melakukan 

pembukaan latihan, siswa dan pelatih melaksanakan salat jemaah Asar terlebih 

dahulu di musala sekolah. Diawali dengan berwudhu kemudian melaksanakan 

salat Asar berjemaah yang di pimpin langsung oleh Bapak Alaudin selaku 

pelatih. Setelah itu, dilanjutkan dengan zikir sendiri-sendiri. 

Salat Asar tepat waktu juga menunjukkan kedisiplinan seseorang. Nilai 

kedisiplinan tersebut termanifestasi dalam kebiasaan ketika melaksanakan 

ibadah rutin setiap hari. Semua agama mengajarkan suatu amalan yang 

dilakukan sebagai rutinitas penganutnya yang merupakan sarana hubungan 

antara manusia dengan penciptaNya. Apabila manusia melakukan ibadah 
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dengan tepat waktu, secara otomatis tertanam nilai kedisiplinan dalam diri 

orang tersebut. 

Kedua, membaca doa pembukaan maupun doa penutup latihan dengan 

dilafalkan secara bersama-sama. Berdoa merupakan ungkapan syukur secara 

langsung kepada Tuhan. Dalam kegiatan Tapak Suci selalu diajarkan untuk 

memulai dan mengakhiri segala sesuatu dengan berdoa. Misalnya, ketika 

pembukaan latihan diawali dengan membaca doa bersama dan diakhir latihan 

ditutup dengan doa bersama pula. 

Selain itu, ungkapan syukur dapat pula diwujudkan dalam relasi atau 

hubungan seseorang dengan sesama maupun melalui tindakan terhadap 

lingkungan alam. Misalnya, ketika jam istirahat latihan. Pada saat itu anak-

anak diperbolehkan minum dan memakan makanan ringan. Maka, siswa 

diajarkan untuk saling berbagi minuman atau makanan jika siswa yang lain 

tidak membawa. Setelah itu, mereka diajarkan untuk tidak membuang sampah 

sembarangan. Pelatih memberi intruksi untuk saling berbagi makanan atau 

minuman untuk mengajarkan kepada siswa tentang menolong terhadap sesama 

dan melatih mereka untuk ikhlas dalam memberikan sesuatu pada orang lain. 

Selanjutnya, pelatih memberi intruksi siswa untuk membuang sampah jajan di 

tempat sampah sebagai bentuk ungkapan syukur terhadap lingkungan alam. 

Ketiga, pemberian motivasi Islami untuk meningkatkan semangat 

siswa. Penanaman karakter religius pada siswa juga disampaikan pelatih 

melalui pemberian semangat atau motivasi Islami agar siswa tetap semangat 

ketika latihan. Misalnya, ketika ada beberapa siswa yang sedang tidak 
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semangat ketika mengikuti proses latihan, Kakak pelatih memberikan mereka 

motivasi untuk membangkitkan kembali semangat mereka. Diantaranya, 

dengan mengatakan bahwa kita sebagai anak Tapak Suci harus selalu 

semangat ketika melakukan tugas apa saja, karena anak Tapak Suci itu harus 

bersungguh-sungguh dan tidak bermalas-malasan. Selain itu, juga pemberian 

motivasi untuk meniru semangat dari para tokoh-tokoh agama Islam misalnya 

Nabi Muhammad SAW. maupun para sahabatnya. 

Keempat, pemberian materi keagamaan(Al-Islam). Dalam kegiatan 

ekstrakurikuler Tapak Suci, pelatih memberikan materi keagamaan (Al-Islam) 

kepada siswa. Di dalam materi keagamaan tersebut disampaikan mengenai 

berbagai hal. Di antaranya, pemberian materi tentang rukun iman, rukun 

islam, akhlak, dan seterusnya dengan harapan agar terbentuk karakter yang 

positif pada diri siswa. 

Terakhir, penanaman karakter religius pada siswa dilakukan pelatih 

melalui pemberian contoh atau keteladanan untuk bersikap baik dimana pun 

berada. Ketika proses latihan maupun diluar latihan, pelatih senantiasa 

memberikan teladan yang baik terhadap para siswa. Hal tersebut dimulai dari 

hal-hal yang kecil. Misalnya, makan dan minum menggunakan tangan kanan, 

makan dan minum dengan posisi duduk, dan seterusnya. Karena, pada usia ini 

anak-anak lebih suka meniru atau mencontoh apa yang mereka lihat. 

Sehingga, diharapkan teladan yang baik tersebut mampu meresap pada diri 

siswa. 
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Keteladanan itu sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam 

pendidikan dan pembelajaran. Nilai keteladanan itu tecermin dari perilaku 

guru. Keteladanan merupakan faktor utama penggerak motivasi belajar siswa. 

Jadi, nilai keteladanan harus dimiliki oleh guru, kepala lembaga pendidikan 

maupun karyawan. Hal tersebut dimaksudkan supaya penanaman nilai 

keteladanan dapat berlangsung secara integral dan komprehensif. 

Jadi, penanaman karakter religius siwa melalui ekstrakurikuler pencak 

silat Tapak Suci di MI Muhammadiyah Dolopo Madiun dilaksanakan melalui 

beberapa hal. Di antaranya, melalui salat jemaah Asar tepat waktu sebelum 

dimulainya latihan, kemudian membaca doa pembukaan maupun doa penutup 

latihan dengan dilafalkan secara bersama-sama, pemberian motivasi Islami 

untuk meningkatkan semangat siswa, pemberian materi keagamaan (Al-

Islam), dan pemberian contoh atau keteladanan dari para pelatih untuk berbuat 

baik dimana pun berada. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai penanaman 

karakter religius siswa melalui ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci di MI 

Muhammadiyah Dolopo Madiun, dapat disimpulkan bahwa. 

1. Penyelenggaraan ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci sarat dengan 

nilai religius dengan prosesi kegiatan yaitu salat Asar berjemaah, 

membaca dua kalimat syahadat dan doa pembukaan, pemanasan, istirahat, 

materi inti, dan doa penutup. 

2. Siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci terbiasa 

untuk menerapkan karakter religius terutama kedisiplinan dalam salat 

jemaahnya, sopan santunnya terhadap Bapak atau Ibu Guru, dan sikap 

amanahnya, meskipun juga pernah melakukan pelanggaran yang sifatnya 

ringan, namun mereka mulai terbiasa untuk belajar dari kesalahan yang 

telah dilakukan. 

3. Penanaman karakter religius siwa melalui ekstrakurikuler pencak silat 

Tapak Suci di MI Muhammadiyah Dolopo Madiun dilaksanakan melalui 

beberapa hal. Di antaranya, melalui salat jemaah Asar tepat waktu sebelum 

dimulainya latihan, kemudian membaca doa pembukaan maupun doa 

penutup latihan dengan dilafalkan secara bersama-sama, pemberian 

motivasi Islami untuk meningkatkan semangat siswa, pemberian materi 
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keagamaan (Al-Islam), dan pemberian contoh atau keteladanan dari para 

pelatih untuk berbuat baik dimana pun berada. 

 

B. Saran 

  Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai penanaman 

karakter religius siswa melalui ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci di 

MI Muhammadiyah Dolopo Madiun, ada beberapa saran yang dapat 

peneliti sampaikan agar diperhatikan ke depannya, di antaranya. 

1. Untuk kepala MI Muhammadiyah Dolopo Madiun 

Untuk Kepala MI Muhammadiyah Dolopo Madiun, agar 

senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

pencak silat Tapak Suci dengan lebih meningkatkan sarana dan 

prasarana untuk menunjang kelancaran kegiatan ekstrakurikuler 

tersebut. 

2. Untuk pelatih ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci 

Untuk pelatih ekstrakurikuler pencak silat Tapak Suci, 

hendaknya lebih meningkatkan kualitas pengajarannya melalui 

berbagai strategi agar siswa tetap semangat untuk mengikuti latihan. 

Selanjutnya, pelatih tetap mempertahankan nilai-nilai religius yang 

selama ini telah ditanamkan kepada siswa. 
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