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ABSTRAK 

Wiamril. 2019, Implementasi Panca Dasar Persaudaraan 

Setia Hati Terate Dalam Membentuk Karakter 

Religius Anggota di Komisariat IAIN Ponorogo. 

Skripsi. Program Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan ILmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dosen 

Pembimbing Kharisul Wathoni M.Pd.I. 

Kata Kunci: Panca Dasar, Anggota, Religius. 

Penanaman materi Panca Dasar Persaudaraan Setia 

Hati Terate bertujuan untuk membentuk manusia yang  

berbudi luhur tahu benar dan salah. Panca Dasar mengarah 

kepada kebesaran jiwa setiap warga Persaudaraan Setia Hati 

Terate dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

dengan menjalankan perintah dan menjauhi segala apa yang 

menjadi larangan-Nya. Materi Panca Dasar digunakan 

sebagai sarana warga/anggota Persaudaraan Setia Hati 

Terate dalam menghayati hidupnya, sehingga Manusia akan 

mengenal siapa dirinya, seperti apa dirinya dan untuk apa 

dirinya hidup. Dengan diberikannya materi Panca Dasar 

warga/anngota Persaudaraan Setia Hati Terate akan 

mengenal Tuhannya dengan kesadaran sendirinya, sehingga 

kesadaran diri ini akan melekat kuat di hati sanubarinya 

karena muncul dari kesadaran yang berasal dari 

penghayatan-penghayatan hidup dan alam ciptaan Allah. 

tujuan penelitian ini untuk: (1) Mengetahui 

Penanaman Panca Dasar Persaudaraan Setia Hati Terate di 

Komisariat IAIN Ponorogo. (2) Mengetahui Dampak 

Penanaman Panca Dasar Terhadap Karakter Religius 

Anggota di Komisariat IAIN Ponorogo? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan 

data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. 



 

 

Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan analisis 

interaktif. 

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Penanaman Panca 

Dasar Persaudaraan Setia Hati Terate bagi Anggota 

Komisariat IAIN Ponorogo yakni: warga/anggota 

Persaudaraan Setia Hati Terate  IAIN Ponorogo wajib bisa 

membaca alqur‟an dengan baik dan benar, setiap malam 

jum‟at warga/anggota wajib untuk mengikuti kegiatan 

sorogan, warga/anggota wajib membaca do‟a sebelum 

memulai latihan, setiap satu bulan sekali warga wajib ikut 

mujahadah dan tirakatan malam, melakuakan sholat malam 

pada setiap malam selasa, malam kamis, dan malam jum‟at. 

(2) Dampak Penanaman Panca Dasar Terhadap Karakter 

Religius Anggota di Komisariat IAIN Ponorogo yakni: 

menjadikan warga/anggota Persaudaraan Setia Hati Terate 

lebih giat sholat lima waktu, sholat malam, saling menyapa 

kepada sesama saudara, taat kepada orang tua dan pelatih, 

disiplin dan tepat waktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

pencak silat memiliki pengertian permainan 

(keahlian) dalam mempertahankan diri dengan 

kepandaian menangkis, menyerang, dan 

membeladiri, baik dengan atau tanpa senjata.  

Penjelasan dari segi ilmu bahasa tidak selalu 

diterima oleh para pendekar-pendekar daerah. 

Menurut para pendekar, istilah pencak silat dibagi 

dalam dua arti yang berbeda. Menurut guru pencak 

silat Baweang, Abdus Syukur (dalam 

Mariono;1998) menyatakan sebagai berikut: 

“Pencak adalah gerakan langkah keindahan 

dengan menghindar, yang disertakan gerakan 

berunsur komedi. Pencak dapat dipertontonkan 



 

 

sebagai sarana hiburan, sedangkan silat adalah 

unsur teknik beladiri menangkis, menyerang dan 

mengunci yang tidak dapat diperagakan didepan 

umum”. 

Sedangkan Imam Koesoepangat, guru besar 

Setia Hati Terate mengatakan“pencak sebagai 

gerak beladiri tanpa lawan, dan silat sebagai 

beladiri yang tidak boleh dipertandingkan”. Dari 

semua definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa yang menjadi kriteria untuk membedakan 

arti „pencak‟ dan arti „silat‟ adalah apakah sebuah 

gerakan itu boleh ditonton atau tidak. Oleh karena 

itu, dalam rangka usaha untuk mempersatukan 

perguruan pencak dan perguruan silat, pada tahun 

1948 kedua kata tersebut telah dipadukan menjadi 

pencak silat. PB IPSI beserta BAKIN pada tahun 

1957 mendefinisikan sebagai berikut: 



 

 

“Pencak silat adalah hasil budaya manusia 

Indonesia untuk membela, mempertahankan 

eksistens i(kemandiriannya), dan integritasnya 

(manunggal) terhadap lingkungan hidup/alam 

sekitarnya untuk mencapai keselelarasan hidup 

guna meningkatan iman dan taqwa kepada Tuhan 

Yang MahaEsa”.
1
 

Untuk mewujudkan tujuan itu Persaudaraan 

Setia Hati Terate berusaha meletakkan dasar-dasar 

ajaran yang dikemas sedemikian rupa sehingga 

mudah diterima para warga/anggotanya. Dasar-

dasar telaah ajaran Persaudaraan Setia Hati Terate 

itu pada pokoknya terdiri dari lima aspek atau lima 

dasar yang dikenal dengan istilah “panca dasar”  

Kelima aspek ajaran yang terkandung dalam 

ajaran Persaudaraan Setia Hati Terate itu adalah: 

                                                           
1
Mulyana, Pendidikan Pencak Silat (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014) 85-86. 



 

 

persaudaraan, olahraga, beladiri, seni, dan 

kerohanian. Namun perlu digaris bawahi bahwa, 

meskipun yang tersurat dari kandungan pokok-

pokok ajaran Persaudaraan Setia Hati Terate itu 

terbagi menjadi 5 aspek, dalam praktiknya, 

keseluruh dari kelima aspek itu harus tercakup 

dalam satuan. Sebab kelima aspek ajaran itu pada 

prinsipnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa 

dipisah-pisahkan atau “gangsal kang nyawiji” (lima 

yang menyatu). 
2
 

Di dalam Materi Persaudaraan Setia Hati 

Terate Komisariat IAIN Ponorogo Pembinaan Panca 

Dasar/ke-SH-an bertujuan agar warga/anggota 

Persaudaraan Setia Hati Terate mempunyai dan bisa 

menerapkan nilai-nilai budi pekerti yang baik.  

                                                           
2
Tarmadji Boedi Harsono, Menggapai Jiwa (Lawu Pos Madiun, 

2000), 10. 



 

 

Sebagai organisasi Persaudaraan, 

Peraudaraan Setia Hati Terate Komisariat IAIN 

Ponorogo tidak hanya bergerak dalam pembinaan 

lahiriah saja tetapi juga bergerak dalam bidang 

Rohaniah dan kemasyarakatan, semua itu tertuju 

pada tujuan akhir : “Membentuk Manusia Berbudi 

Luhur Tahu Benar dan Salah serta Bertakwa kepada 

Tuhan yang Maha Esa, yang siap berperan serta 

memayu hayuning bawono”
3
 

Materi Panca Dasar/ke-SH-an Persaudaraan 

Setia Hati Terate mengarah kepada kebesaran jiwa 

setiap wargs PSHT dan ketakwaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa dengan menjalankan perintah dan 

menjauhi segala larangan-Nya. Rasa takwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa ini disebut juga dengan 

Manunggaling Kawula Gusti, yang artinya 

manunggalnya prilaku manusia dengan kehendak 

                                                           
3
 Lihat Transkip Wawancara Nomor :01/W/09-01/2019. 



 

 

Tuhan yang Maha Esa menurut agama masing-

masing. Pemberian bekal Panca Dasar/ke-SH-an 

agar terciptanya keseimbangan antara raga dan jiwa. 

Sekuat dan setinggi apapun kemampuan beladiri 

seseorang jika tidak diimbangi dengan kekuatan 

rohani maka akan menjadikan orang tersebut 

menjadi sombong dan adigang, adigung, lan 

adiguna.
4
 

SH singkatan Setia Hati, setia pada hatinya 

sendiri atau percaya pada hatinya sendiri dengan 

keyakinan bahwa kekuatan tertinggi di tangan 

Tuhan Yang Maha Esa. Ketika manusia suadah 

tidak percaya pada hatinya sendiri, maka manusia 

tersebut akan selalu selalu gagal dalam segala 

                                                           
4
Pedoman Pembinaan ke-Setia-Hati-an (Madiun: Persaudaraan 

Setia Hati Terate Pusat Madiun Indonesia, 2016), 6. 



 

 

tindakannya atau selalu gagal dalam mencapai cita-

citanya.
5
 

Sebelum berbicara jauh mengenai religiusitas 

terlebih kita kupas kata dari mana religiusitas 

tersebut. Religius sering kali disamakan dengan 

agama dari bahasa dikatakan religi atau godsadients 

(Blanda) atau religion dalam bahasa Inggris. 

Sedangkan dari bahasa Latin religion yang berarti 

agama, kesucian, kesalehan, ketelitian batin religare 

yang berarti mengikatkan kembali pengikatan 

bersama. Adapun kata religi dan relegare berarti 

meningkat. Yang dimaksudkan meningkatkan 

agama.
6
 Dari kata tersebut meningkat dengan 

religiusitas yang bermakna pengabdian terhadap 

                                                           
5
Kumpulan Materi Persaudaraan Setia Hati Terate Ranting 

Ponorogo 7. 
6
Noer Rohman, Pengantar Psikologi Agama (Yogyakarta: Teras, 

2013), 3-7. 



 

 

agama (kesalehan) atau bisa dikatakan kadar agama 

yang sangat tinggi.
7
 

Konsep religiusitas Versi Glok & Stark 

adalah rumusan berlian konsep tersebut mencoba 

melihat keberagaman seseorang bukan hanya dari 

satu atau dua dimensi,  tetapi mencoba 

memperhatikan segala dimensi. Keberagaman 

dalam Islam bukan hanya diwujudkan dalam bentuk 

ibadah ritual saja, tetapi dalam aktivitas-aktivitas 

lainnya. 

Pembentukan religius itu sangatlah penting 

dikarenakan salah satu bekal untuk membentengi 

diri kita sendiri dari pengaruh yang datang dari luar 

yang sifatnya ingin menghancurkan moralitas 

pemuda/pemudi generasi bangsa Indonesia. Di 

dalam pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate 

                                                           
7
Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), 944. 



 

 

Komisariat IAIN Ponorogo ada sebuah 

pembelajaran panca dasar/ke SH-an dalam sebuah 

kegiatan baca surah Yasin pada malam Jum‟at, di 

dalam kegiatan tersebut selain pengajian ada kajian-

kajian tentang materi panca dasar. Persaudaraan 

Setia Hati Terate Komisariat IAIN Ponorogo di 

tempat latihan yang diadakan satu bulan sekali dan 

diisi oleh ketua Persaudaraan Setia Hati Terate 

Komisariat IAIN Ponorogo. 

Persaudaraan Setia Hati Terate adalah 

organisasi Pencak Silat yang sangat pesat 

perkembangannya, dengan cabang-cabang 

perguruan yang  hampir ada diseluruh daerah di 

Indonesia. Karena sangat pesatnya 

perkembangannya, perguruan ini juga berkembang 

di kampus IAIN Ponorogo. 



 

 

Bentuk persaudaraan yang paling kuat adalah 

dengan saling bantu dan peduli sesama saudara 

Setia Hati. Rasa Persaudaraan di PSHT ini menjadi 

pondasi awal yang harus dibangun sejak masih 

menjadi siswa sebelum disahkan. Didikan 

persaudaraan misalnya seperti ketika latihan ada 

satu orang yang salah gerakan maka yang dihukum 

itu semuanya. Menerapkan prinsip satu senang, 

senang semua, dan apabila satu sakit, sakit semua. 

Selain menerapkan prinsip Persaudaran, Organisasi 

Persaudaraan Setia Hati Terate juga memiliki tujuan 

mulia yaitu mendidik untuk menjadi manusia yang 

berbudi luhur tahu benar dan salah serta ikut 

memayu hayuning bawono juga mengajarkan 

beladiri Pencak Silat dimana didalamnya 

terkandung unsur-unsur ajaran Persaudaran, 

olahraga, beladiri, seni, dan kerohanian,   serta 



 

 

merupakan seni budaya bangsa Indonesia yang 

perlu dikembangkan dan perlu dilestarikan serta 

tidak menyalah gunakan ilmu untuk perbuatan 

tercela.  

Materi pokok yang terdapat dalam ajaran 

Panca Dasar Persaudaraan Setia Hati Terate 

mempunyai manfaat yang sangat besar dalam 

membentuk karakter religius yang siap untuk 

dijadikan bekal dalam kehidupan bermasyarakat. 

Aspek seni berkaitan dengan estetika, hal ini 

membuat jiwa menjadi indah sedangkan aspek 

spiritual dapat meningkatkan religiusitas, jadi setiap 

aspek yang terkandung dalam materi Panca dasar 

sangat penting untuk membantu membentuk 

karakter generasi muda. 

Mengingat pentingnya penanaman karakter 

religius, perlu adanya pembinaan terhadap 



 

 

warga/anggota Persaudaraan Setia Hati Terate 

Komisariat IAIN Ponorogo. sehingga materi Panca 

Dasar  dijadikan sebagai salah satu alat untuk 

menanamkan karakter religius terhadap anggota 

Persaudaraan Setia Hati Terate. Semuanya itu 

dikarenakan demi mendapatakan kebahagiaan dunia 

dan akhirat. 

Berdasarkan pemaparan diatas apabila 

dikorelasikan dengan pernyataan Ahmad Tafsir 

yang mengungkapkan bahwa “sekolah adalah 

lembaga pendidikan yang bertujuan pada pembinaan 

jasmani, pembinaan akal, dan pembentukan sikap 

keagamaan dengan inti penanaman iman di hati” 

maka dalam hal ini pencak silat tidak hanya bersifat 

keterampilan saja melainkan untuk mendidik dan 



 

 

membentuk karakter religius anggota/warga 

Persaudaraan Setia Hati Terate.
8
 

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul 

“IMPLEMENTASI PANCA DASAR 

PERSAUDARAAN SETIA HATI  TERATE  

DALAM  MEMBENTUK  KARAKTER  

RELIGIUS ANGGOTA DI KOMISARIAT IAIN 

PONOROGO” 

B. Fokus Penelitian 

Dari beberapa penjelasan masalah di atas 

peneliti menganggap cukup luas cakupannya, selain 

itu kemampuan peneliti juga terbatas. Oleh karena 

itu memerluan fokus penelitian yang jelas agar 

tujuanyang di inginkan tercapai. Adapun fokus 

masalah dalam penelitian yang hendak di teliti 

                                                           
8
Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Islam (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 1996), 132. 



 

 

dalam penelitian ini di fokuskan pada bagaimana 

implementasi penanaman Panca Dasar terhadap 

karakter religius anggota di Komisariat IAIN 

Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penanaman Panca Dasar 

Persaudaraan Setia Hati Terate di Komisariat 

IAIN Ponorogo? 

2. Bagaimana dampak penanaman Panca Dasar 

terhadap karakter religius anggota di Komisariat 

IAIN Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Setiap usaha pasti memiliki tujuan, dalam penelitian 

ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui bagaimana penanaman Panca 

Dasar Persaudaraan Setia Hati Terate di 

Komisariat IAIN Ponorogo. 



 

 

2. Untuk mengetahui Implementsi Panca Dasar 

terhadap karakter religius anggota di Komisariat 

IAIN Ponorogo.  

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan memiliki manfaat, 

yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Dari Hasil penelitian diharapkan dapat 

memperkaya atau dapat menambah ilmu 

pengetahuan, khususnya  yang  menyangkut 

tentang Panca Dasar Persaudaraan Setia Hati 

Terate  serta dalam membentuk karakter religius 

anggota di Komisariat IAIN ponorogo.  

2. Secara Praktis 

a. Bagi anggota, diharapkan dapat menambah 

wawasan anggota/warga Persaudaraan Setia 

Hati Terate dalam membina mental jasmani 



 

 

dan rohani serta mengembangkan ilmu 

pengetahuannya tentang beladiri terhadap 

anak didik. 

b. Bagi Komisariat, sebagai bahan acuan dalam 

membimbing, mendidik, menanamkan 

karakter disiplin dan kemandirian. 

c. Bagi Peneliti, sebagai bekal untuk 

meningkatkan pemahaman Panca Dasar 

Persaudaraan Setia Hati Terate dalam 

membentuk karakter religius di komisariat 

IAIN Ponorogo. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapatkan susunan yang sistematis 

dan mudah difahami oleh pembaca, maka dalam 

penyusunan skripsi ini sengaja penulis membagi 

menjadi lima bab, antara bab satu dengan bab lain 

saling mengait, sehingga merupakan satu kebulatan 



 

 

yang tidak bisa dipisahkan. Yang dimaksudkan 

kebulatan disini adalah masing-masing bab dan sub 

bab masih mengarah kepada satu pembahasan yang 

sesuai dengan judul skripsi ini, dalam artian tidak 

mengalami penyimpangan dari apa yang dimaksud 

dalam masalah tersebut. Adapun sistematika 

pembahasannya adalah sebagai berikut:  

Bab pertama, Merupakan gambaran umum 

untuk memberikan pola pemikiran bagi laporan 

penelitian secara keseluruhan. Dalam bab ini akan 

di bahas latar belakang masalah yang berisi disain 

dan pembagian masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, Berisi tentang telaah penelitian 

terdahulu dan kajian teori, yakni untuk mengetahui 

kerangka acuan teori yang digunakan sebagai 



 

 

landasan dalam melakukan penelitian. Dalam 

kerangka teoritik ini pembahasannya meliputi: 

pengertian pencak silat, pengertian panca dasar, 

penjabaran panca dasar, pengertian pembentukkan 

religius.  

  Bab ketiga, Metode penelitian, dalam bab ini 

berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi peneliti, data dan sumber 

data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis 

data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap 

penelitian. 

Bab keempat, Temuan penelitian, bagian ini 

memuat tentang data umum dan data khusus. Data 

umum berisi deskripsi singkat Persaudaraan Setia 

Hati Terate. Sedangkan data khusus berisi tentang 

temuan yang diperoleh dari pengamatan dan 



 

 

wawancara dengan ketua komisariat atau anggota 

PSHT IAIN Ponorogo. 

Bab kelima, Pembahasan, dalam bab ini 

berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang 

meliputi temuan-temuan dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan, yang berkaitan dengan 1) 

bagaimana penanaman Panca Dasar Persaudaraan 

Setia Hati Terate di IAIN Ponorogo. 2) bagaimana 

implikasi penanaman Panca Dasar terhadap 

karakter religius anggota di komisariat IAIN 

Ponorogo.  

Bab keenam, bab ini merupakan bab terakhir 

dari skripsi yang penulis susun, di dalamnya 

menguraikan tentang kesimpulan sebagai jawaban 

dari pokok permasalahan dan saran-saran yang 

terkait dengan hasil penelitian, dan sebagai 

pelengkap penulisan skripsi ini, penulis 



 

 

melampirkan daftar perpustakaan, daftar riwat 

hidup dan lampiran-lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

DAN ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Di samping memanfaatkan teori yang ada 

atau relevan untuk menjelaskan fenomena pada 

situasi, peneliti juga melakukan telaah hasil 

penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan 

fokus penelitian, untuk bahan telaah pustaka pada 

penelitian ini, penulis mengangkat skripsi:  

Pertama, skripsi oleh Imam Thohari di 

ajukan sebagai skripsi untuk memperoleh sarjana 

jurusan Tarbiyah program studi Pendidikan Agama 

Islam IAIN Ponorogo tahun 2017 yang berjudul “ 

Upaya Pendidikan Karakter pada Anggota 

Persaudaraan Setia Hati Terate di Kecamatan 



 

 

Balong Ponorogo” dari hasil analisis yang dilakukan 

oleh Imam Thohari menunjukkan bahwa (1) bentuk 

dari pendidikan karakter pada Anggota PSHT di 

Kecamatan Balong Ponorogo, yaitu: selama para 

siswa mengikuti latihan, diajarkannya lima aspek 

dasar pendidikan Persaudaraan Setia Hati Terate 

(persaudaraan, olahraga, kesenian, beladiri, dan 

kerokhanian), pencak silkat sebagai bentuk prestasi, 

serta belajar berorganisasi. (2) pelaksanaan 

pendidikan karakter pada anggota PSHT di 

Kecamatan Balong Ponorogo mulai dari tahap awal 

berupa rekrutmen, tahap inti meliputi proses selama 

latiahan dari pembukaan, latihan inti, serta penutup, 

dan tahap akhir berupa syarat untuk untuk menjadi 

warga yakni sudah diberikannya materi pada setiap 

sabuk dan lulus tes kenaikan sabuk. (3) hasil dari 

pelaksanaan pendidikan karakter pada anggota 



 

 

PSHT di Kecamatan Balong Ponorogo, anatara lain: 

mempertebal ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, meningkatkan cinta budaya, mempertebal rasa 

persaudaraan, berjiwa patriotisme, dan ikut 

mendidik manusia berbudi luhur. 

Adapun Perbedaan penilitian tersebut dengan 

penilitian yang peneliti lakukan adalah fokus pada 

membentuk karakter religius anggota/warga 

Persaudaraan Setia Hati Terate dan yang menjadi 

objek penelitian PSHT  komisariatIAIN Ponorogo. 

Adapun Persamaan penilitian tersebut dengan 

penilitian yang peneliti lakukan adalah diajarkannya 

lima aspek Panca Dasar Persaudaraan Setia Hati 

Terate (peraudaran, beladiri, olahraga, seni dan 

kerokhanian). 

Kedua, skripsi oleh Hendri Susanto di ajukan 

sebagai skrispsi untuk memperoleh sarjana jurusan 



 

 

Tarbiyah program studi Pendididikan Agama Islam 

IAIN Ponorogo tahun 2015 yang berjudul “Pola 

Pembinaan Mental Kerohanian pada siswa 

Persaudaraan Setia Hati Terate” (Study Kasus di 

ranting Slahung Kabupaten Ponorogo). dari hasil 

analisis yang di lakukan oleh Hendri Susanto 

memberikan kesimpulan sebagai berikut (1) Latar 

belakang masalah didirikannya Persaudaraan Setia 

Hati Terate Ranting Slahung adalah untuk 

mengembangkan dan mengamalkan pengatuan 

tentang beladiri Persaudaraan Setia Hati Terate atau 

membina generasi muda di daerah 

Kecamatan/Ranting Slahung supaya memiliki 

pengetahuan tentang beladiri dan sanggup 

mengemban misi menjaga ketertiban dan dan 

kedaimaian bersama (memayu hayuning bawana). 

(2) Pola pembinaan Kerohanian Persaudaraan Setia 



 

 

Hati Terate di Kecamatan/ranting Slahung 

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dimana 

konsep dan praktisnya melandaskan nilai-nilai 

islmiyah berbasis budaya yang mengandung 5 

ajaran pokok kepada siswa yakni, 

persaudaraan,olahraga, kesenian, beladiri, dan 

kerohanian. Dengan mengimbangi dan 

memaksimalkan materi kerohanian selain dari ke-

SH-an, seperti membaca do‟a sebelum latihan, 

mujahadah dan tirakatan ketika siswa memakai 

ban/ikat pinggang warna putih) yang sesuai dengan 

konsep materi kerohanian. 3). Adapun pengaruh 

siswa setelah ikut kegiatan Persaudaraan Setia Hati 

Terate di Kecamatan/Ranting Slahung adalah 

terbentuknya kepribadian yang kuat berakhlakul 

karimah/ adhap asor karena siswa terbiasa 

ditanamkan sopan santun terhadap guru/pelatih, 



 

 

orang tua, dan semua siswa untuk saling 

menghormati satu sama lain. 

Adapun Perbedaan penilitian tersebut dengan 

penilitian yang peneliti lakukan adalah fokus pada 

lima ajaran pokok Panca Dasar Persaudaraan Setia 

Hari Terate terhadap anggota/warga PSHT di 

Komisariat IAIN Ponorogo. 

Adapun persamaan penilitian tersebut dengan 

penilitian yang peneliti lakukan adalah 

menanamkan nilai-nilai budaya yang mengandung 

lima pokok ajaran Persudaraan Setia Hati Terate 

dengan memaksimalkan materi kerokhanian. 

Ketiga, skripsi oleh Azis Muslim, NIM 

210309151 tahun 2015 dengan berjudulkan “Peran 

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) beladiri dalam 

membentuk karakter pada anggota (studi kasus pada 



 

 

UKM beladiri Persaudaraan Setia Hati Terate 

(PSHT) di STAIN Ponorogo. 

Dari hasil penelitian di atas memberikan 

kesimpulan seperti berikut: 1) Pendidikan karakter 

UKM beladiri PSHT STAIN Ponorogo berupa 

kegiatan rutin dan kegiatan insidental. Kegiatan 

rutin dilakukan seminggu tiga kali dan dilakukan 

pada malam hari di luar jam kuliah. Kegiatan rutin 

terbagi menjadi tiga macam yaitu: latihan fisik, 

latihan teknik, dan kerohanian ke (SH)an. 

Sedangkan kegiatan insidental merupakan kegiatan 

yang bersifat kondisional dilakukan hanya pada 

kesempatan atau waktu-waktu tertentu sesuai 

dengan aspirasi yang berkembang atau intruksi dari 

akademik. 2)  Prosedur latihan di Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) beladiri di PSHT STAIN 

Ponorogo terdapat tiga tahap yaitu: (1) Pembuka 



 

 

latihan meliputi: penghormatan, do‟a pembuka, 

salaman, dan pengarahan. (2) Latihan inti meliputi: 

latihan fisik, latihan teknik, latihan taktik, dan 

latihan kerohanian, dan (3) Penutup latihan 

meliputi: penutup, penenangan, do‟a penutup, 

salaman. 3) Kontribusi UKM beladiri PSHT di 

STAIN Ponrogo dalam pembentukan karakter pada 

anggotanya. Adapun karakter yang dimiliki anggota 

UKM beladiri PSHT antara lain: religius, toleransi, 

disiplin, bersahabat atau komunikatif, tanggung 

jawab, kerja keras, kreatif, demokratis, peduli 

sosial, dan peduli lingkungan. 

Adapun perbedaan penilitian tersebut dengan 

penilitian yang peneliti lakukan adalah fokus pada 

penelitian pembentukan karakter religius serta yang 

menjadi objek peneliti disini adalah anggota/warga 



 

 

Persaudaraan Setia Hati Terate di Komisariat IAIN 

Ponorogo. 

Adapun persamaan penilitian tersebut dengan 

penilitian yang peneliti lakukan adalah 

pembentukan karakter religius, tanggung jawab, 

peduli sosial dan peduli lingkungan. 

 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Pencak Silat 

a. Pencak Silat 

Pencak silat merupakan bagian dari 

budaya bangsa indonesia yang bernilai 

luhur. Nilai-nilai pencak silat terkandung 

dalam jati diri yang meliputi tiga hal pokok 

sebagai satu kesatuan yaitu budaya 

Indonesia sebagai asal dan coraknya, filsafah 

budi pekerti luhur sebagai jiwa dan sumber 



 

 

motifasi penggunaannya, pembinaan mental 

spiritual/budi pekerti, seni, dan olahraga 

sebagai aspek integral dari subtensinya.
9
 

b. Sejarah Pencak Silat 

Pencak silat adalah seni beladiri 

Indonesia asli yang telah berumur berabad 

dan diwariskan secara turun temurun dari 

generasi ke generasi berikutnya. 

Disaat jaman dahulu ketika manusia 

masih hidup berdampingan dengan binatang 

cara kita membedakan antara manusia dan 

binatang yang sama-sama mencari makna 

pada waktu itu, maka terdapat perbedaan 

yang nyata ialah keadaan tubuhnya yang 

sangat lemah bila yang dibandingkan dengan 

yang dipunyai bnatang. Misalnya singa, 
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harimau, srigala dan sebagainya. Mereka 

mempunyai taring yang panjang tenaga yang 

sangat kuat sekali, lembu dan kerbau 

binatang yang empunyai tanduk yang besar 

dan kokoh, kuda dan rusa mempunyai kuku 

yang kuat laksana besi, sedang beruang 

mempunyai tenaga yang besar dan luar 

biasa. Sebalknya manusia kukunya tumpul 

dan gampang robek, giginya tidak tajam dan 

gampang kropos, tenaganya tidak kuat dan 

kulitnya tipis, namun begitu manusia 

mempunyai kelestarian lain yaitu makhluk 

yang dapat berfikir (mempunyai kelebhan 

akal dan budi), di jaman purba disaat otak 

manusia belum berkembang dengan baik 

dan ketika masih hidup di dalam goa-goa, 

pohon-pohon dan sebagainya. Apabila 



 

 

bertemu dengan binatang buas manusia 

hanya dapat menggunakan tenaga yang ada 

padanya, untuk melawan hewan tersebut. 

Karena tenaganya masih kalah kuat  dengan 

binatang, maka manusia sering kalah dengan 

hewan tersebut, apabila memang kondisi 

badannya tentu dalam keadaan luka berat ia 

banyak membutuhkan waktu untuk 

menyembuhkan luka-lukanya dan 

kembalinya tenaga yang telah hilang karena 

digunakan melampaui batas.
10

 

Sadar akan posisinya buruk itu maka 

manusia menggunakan otaknya untuk 

memperkecil bahaya saat keluar untuk 

mencari makan, maka manusia mula 

menggunakan batu untuk di lontarkan ke 
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arah lawannya (merupakan perkelahian jarak 

jauh). Kemudian manusia mencontoh 

gerakan-gerakan binatang saat berkelahi dan 

meniru gerakan binatang tersebut. 

menyerang dan menangkis. Maka terciptalah 

jurus harimau, merak, katak, naga, dan 

sebagainya. lalu melihat seekor kera 

bertempur, bagaimana kera memanjat, 

mengelak serangan lawan. meloncat dengan 

lincahnya, lalu terciptalah jurus kera. 

Sejak saat itu manusia tidak terlalu 

mudah dikalahkan oleh binatang. Bahkan 

untuk mempercepat proses mengalahkan 

lawan maka diciptakanlah berbagai jenis 

senjata untuk melengkapi beladirinya 

misalnya kayu, untuk pentungan batu lancip 

untuk mata tombak dsb. Setelah peradaban 



 

 

lebih maju beladiri berkembang lebih 

sempurna dan senjata yang dipergunakan 

lebih maju dan disesuaikan kebutuhan untuk 

menghadapi lawan, misalnya toya, glati, 

trisula, kurambe, dsb. Setelah melalui 

prosesnya yang lama oleh bangsa Indonesia 

beladiri tersebut dinamakan pencak silat. 

Kemudian dari kelompok-kelompok 

manusia yang telah menguasai beladiri 

tersebut diadakan pertandingan yang 

menjadi juara-juara yang menjadikan 

kebangsaan dan simbol-simbol kekuatan 

bagi kelompok. Lalu mulailah orang mencari 

kelompok yang kuat beladirinya untuk 

diajarinya bela diri dan terciptalah 

perguruan-perguruan pencak silat. 



 

 

Disaat jaman Indonesia terdiri dari 

kerajaan, para bangsawan dan kesatria 

berguru pencak silat, disamping mempelajari 

ketatanegaraan dan kesastraan. Pada saat itu 

kerajaan-kerajaan di Indonesia tidak pernah 

ditaklukkan bangsa lain, hal ini 

menunjukkan tingkat beladiri bangsa 

Indonesia yang sudah sampai pada tingkat 

yang tinggi, sehingga dapat dipakai untuk 

mempertahankan diri dari serangan musuh.
11

 

c. Sejarah Persaudaraan Setia Hati Terate 

1) Sejarah Berdirinya ”Persaudaraan Setia 

Hati” 

Ki Ageng Soeryodiwiryo yang nama 

kecilnya Mas Moehamad di lahirkan 

pada tahun 1876 M putra sulung. Ki 

Ngabehi Soeroiharjo mantri cacar di 
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 Buku, Persaudaraan Setia Hati Terate Ranting Ponorogo. 



 

 

Ngimbang kabupaten Jombang. Pada 

usia itu beliau mengaji di Pondok Tebu 

Ireng, jombang dan disitulah beliau 

mulai belajar pencak silat.Tahun 1892 

beliau pindah ke bandung daerah 

prahiyang tahun 1893 pindah ke Jakarta, 

dio Betawi untuk menambah 

pengetahuan dalam bidang pencak silat. 

Beliau adalah seorang yang berbakat dan 

berkemauan keras, cerdas sehingga 

daapat menghimpun bermacam-macam 

gerak langkah permainan.Tahun 1894 

pindah ke Bengkulu. Lalu ke Sumtera 

Barat, akhirnya ke Aceh berguru kepada 

beberapa guru diantaranya Tengku 

Ahmad Mulia Ibrahim, Gusti Kenanga 

Mangga Tengah dan Cik Bedoyo. Tahun 



 

 

1902 kembali ke Surabaya dan bekerja 

sebagai anggota Polisi dengan Pangkat 

Mayor Polisi. Tahun 1903 di daerah 

Tambak Gringsing Ki Ageng 

Soeryodiwiryo mendirikan 

perkumpulan-perkumpulan Persaudaraan 

untuk mengelang kebaikan. Kebenaran 

dan keberanian diberi nama Sedulur 

tunggal kecer dengan permainan Pencak 

Silatanya “Joyo Gendilo Cipto mulyo” 

Namun persaudaraan Setia Hati yang 

lebih popular dengan singkatan SH 

merupakan penyempurnaan 

Persaudaraan Sedulur Tunggal Kecer. 

Tahun 1917 berdirilah Persaudaraan 

Setia Hati. Ki Ageng Soerodiwiryo wafat 

pada hari jum‟at Legi, tanggal 10 



 

 

November 1944 dan dimakamkan 

dikelurahan Winongo Madiun. 

2) Berdirinya Persaudaraan Setia Hati 

Terate 

Ki Hajar Harjdo Utomodan 

Munandar dipercaya oleh Ki Ageng 

Soeryodiwiryo untuk mengembangakan 

Ilmu SH. Oleh Ki Hajar Hardjo Utomo 

Persaudaraan Setia Hati ditingkatakan 

menjadi Organisasi Persaudaraan Setia 

hati.Dengan tambahan kat Organisasi 

tidak berarti menghilangkan pokok 

Persaudaraann tersebut. Dan algi akan 

lebih tepat menjadi kegiatan perjuangan. 

Pada waktu Zaman penjajahan Belanda, 

Karena itu perkumpulan harus pintar 

mengatur taktik dan strategi sehingga 



 

 

akhirnya SH berganti beberapa sebutan 

dan nama berpusat di Pilangbango 

Madiun dengan Ki Hajar Hardjo Utomo 

sebagai pendirinya. Ternyata usaha ini 

lebih mengena di hati kaum muda 

sehingga SHM mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Tahun 

1922 SHM hapus atas Restu Ki Ageng 

Soeryodiwiryo, Ki Hajar Hardjo Utomo 

diberi ijin agar perkumpulan itu diberi 

nama Setia Hati Terate. Atau organisasi 

Setia Hati Terate. Lewat keputusan 

Kongres di Pilangbangau Madiun atas 

usul Muridnya yang bernama Suratno 

Soreng Pati (salah seorang tokoh 

Indonesia Muda)  dari Jakarta nama SH 



 

 

ditambah Terate sehingga menjadi 

Persaudaraan Setia Hati Terate.
12

 

Tahun 1949 Persaudaraan Setia 

Hati Terate mulai berkembang 

merambah segenap penjuru, ajaran SH 

Terate mulai dikenal masyarakat luas, 

atas prakarsa Soetomo Mangku Negoro, 

Darsono serta saudara perguruan lainnya 

diadakan aperensi di desa Pilangbangau 

di rumah Almarhum Ki Hajar Hardjo 

Utomo lahir ide-ide yang bagus yakni 

SH Terate yang semenjak berdirinya 

bersetatus perguruan Pencak silat diubah 

menjadi organisasi Persaudaraan Setia 

Hati Terate. Selanjutnya Soetomo 

Mangkudjoyo diangkat menjadi 

ketuanya dan Darsono sebagai wakilnya. 
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Tahun 1950 Soetomo Mangkudjoyo 

pindah ke Surabaya Ketuanya diganti 

Irsad. Pada tahun itu pula Ki Hajar 

Hardjo Utomo seorang tokoh pendiri 

SHT mendapat pengakuan dari 

pemerintah pusat dan ditetapkan sebagai 

”Pahlawan Lintas Kemerdekaan” karena 

atas Jasa-jasanya berjuang dalam 

menentang penjajah Belanda.
13

 

2. Pengertian Panca Dasar 

Pada pembahasan terdahulu telah dipaparkan 

bahwa tujuan Persaudaraan Setia Hati Terate 

adalah membentuk manusia berbudi luhur tahu 

benar dan salah dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan itu 

Persaudaraan Setia Hati Terate berusaha 
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meletakkan dasar-dasar ajaran yang dikemas 

sedemikian rupa sehingga mudah diterima pada 

warga/anggotanya.  

Dasar-dasar telaah ajaran Persaudaraan Setia 

Hati Terate itu pada pokoknya terdiri dari lima 

aspek atau lima dasaryang dikenal dengan istilah 

“Panca Dasar".  

Kelima aspek ajaran yang terkandung dalam 

ajaran Persaudaraan Setia Hati Terate itu adalah 

:  

a. Persaudaraan.  

b. Olah Raga.  

c. Bela Diri.  

d. Seni.  

e. Kerohanian.  

Namun perlu di garis bawahi bahwa, 

meskipun yang tersurat dari kandungan pokok-



 

 

pokok ajaran Persaudaraan Setia Hati Terate itu 

terbagi menjadi lima aspek, dalam prakteknya. 

Kesuluruhan dari kelinm aspek itu harus 

tercangkup dalam kesatuan. Sebab kelima aspek 

ajaran itu pada prinsipnya merupakan satu 

kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan atau 

“gangsal kang nyawiji " (lima yang menyatu). 

3. Penjabaran Panca dasar 

a.  Persaudaraan 

Aspek pertama yang terkandung 

dalam ajaran Persaudaraan Setia Hati Terate 

adalah”persaudaran” 

Persaudaraan dalam pandangan Setia 

hati Terate adalah persaudaraan yang kekal 

dan abadi. Yakni persaudaraan yang utuh, 

saling sayang menyayangi, hormat 

menghormati, dan bertanggung 



 

 

jawab.Persaudaraan yang tidak memandang 

siapa aku dan siapa kamu, serta tidak 

membedakan Latar belakang dan status 

poleksosbub, dengan penekanan bahwa 

jalinan persaudaraan itu tidak boleh 

bertentangan dengan hukum yang berlaku di 

tengah-tengah masyarakat. 

Kemudian untuk memelihara 

persaudaraan yang kekal dan abadi, 

dibutuhkan adanya penghayatan dan 

kesadaran tinggi. Di samping harus pula 

senantiasa ingat bahwa manusia makhluk 

ciptaan Tuhan yang syarat dengan 

kelemahan dan kekurangan (titah 

sakwantah). Sehingga dengan demikian kita 

diharapkan dapat saling melindungi, 

menyayangi, saling mau mengerti, 



 

 

menghormati dan dituntut pula senantiasa 

berhati-hati terhadap hal-hal yang dapat 

merusak tatanan nilai persaudaraan. Yakni, 

bila diantara kita bterdapat rasa mau menang 

sendiri, rasa curiga, dan merasa dirinya 

paling hebat dan paling super. 

Kesetiaan merupakan sebuah ikatan batin 

yang harus kita jaga kesuciannya. 

Allah ta‟ala berfirman :  

ْحَم  ٱِت َسيَْجَعُل لَهُُم لَِح  لصَّ  ٱ َوَعِملُىا   لَِّذيَه َءاَمنُىا  ٱإِنَّ   ُه ُوّدًّالرَّ

Artinya : 

Sesungguhnya orang-orang yang 

beriman dan beramal soleh, maka kelak 

Allah yang maha pemurah akan 

menanamkan dalam (hati) mereka rasa 

kasih saying.”(maryam:96).
14

 

 

Dalam ayat ini Allah menjelaskan 

bahwa dia akan menanamkan rasa kasih 
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 (QS. Maryam: 96) 



 

 

sayang dalam hati hamba-Nya yang mukmin 

yang bertakwa serta tetap mengerjakan amal 

yang saleh. Ini berarti setiap orang yang 

benar-benar beriman dan selalu 

mengerjakan perbuatan yang baik pasti akan 

mendapat tempat yang baik dalam hati 

setiap muslim. Walaupun orang yang 

beriman itu tidak pernah berusaha untuk 

menarik hati orang lain kepadanya namun 

orang itu pasti tertarik kepadanya karna 

tertanamnaya rasa simpati dan kasih sayang 

kepada orang mukmin itu bukanlah karena 

mulut manis dan tutur kata yang baik tetapi 

hal itu adalah karan Allah sendiri yang 

menanamkan rasa kasih sayang itu dalam 

dada hamba-hambaNya. 



 

 

Sadar akan keberadaan diri kita 

sebagai mahluk sosial, setelah kita berhasil 

menggalang satu jalinan persaudaraan, 

setelah kita tahu terhadap kemungkinan 

dtangnya hal-hal yang dapat merusak 

persaudaraan, dan agar persaudaraan itu 

dapat bertahan, dibutuhkan suatu media 

pengikat, Media pengikat jalinan 

persaudaraan itu, dalam Persaudaraan Setia 

Hati Terate, adalah olahraga. 

Ikatan persaudaraan yang terjalin 

dalam Islam merupakan jalinan yang 

menumbuhkan rasa kasih sayang, cinta dan 

penghormatan. Ikatan persaudaraan ini 

terjalin tidak dengan membedakan status 

sosial, semua adalah sama tidak ada 

perbedaan dalam ikatan persaudaraan ini. 



 

 

Semua berpayungkan dalam Islam, dan 

Islam tidak pernah membedakan seseorang 

karena status sosialnya. Ajaran ukhuwah 

dalam Islam bermakna suatu ikatan 

persaudaraan antara dua orang atau lebih 

berdasarkan keimanan yang sama, 

kesepakatan atas pemahaman serta 

pembelaan kepada Islam sebagai agama 

yang diridhai Allah Swt.
15

 

Ukhuwah atau persaudaraan 

menunjukkan jalan yang dapat ditempuh 

untuk membangun komunikasi di satu sisi, 

dan disisi lain, ia juga memberikan 

semangat baru untuk sekaligus 

melaksanakan ajaran sesuai dengan petunjuk 

al-Qur‟an serta teladan dari para Nabi dan 
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Rasul-Nya. Sekurang-kurangnya ada dua 

pernyataan Nabi Saw, yang menggambarkan 

persaudaraan Islami. Pertama, persaudaraan 

Islam itu mengisaratkan wujud tertentu yang 

dipersonifikasikan ke dalam sosok jasad 

yang utuh, yang apabila salah satu dari 

anggota badan itu sakit, maka anggota 

lainnya pun turut merasakan sakit. Kedua, 

persaudaraan Islam itu juga 

mengilustrasikan wujud bangunan yang 

kuat, yang antara masing-masing unsur 

dalam bangunan tersebut saling memberikan 

fungsi untuk memperkuat dan 

memperkokoh. Ilustrasi pertama 

menunjukkan pentingnya unsur solidaritas 

dan kepedulian dalam upaya merakit 

bangunan ukhuwah menurut pandangan 



 

 

Islam. Sebab Islam menempatkan setiap 

individu dalam posisi yang sama. Masing-

masing memiliki kelebihan, lengkap dengan 

segala kekurangannya. Sehingga untuk 

menciptakan wujud yang utuh, diperlukan 

kebersamaan untuk dapat saling 

melengkapi. Sedangkan ilustrasi berikutnya 

menunjukkan adanya faktor usaha saling 

tolong menolong, saling menjaga, saling 

membela dan saling melindungi.
16

 

Salah satu sifat seorang muslim sejati 

yang paling istimewa adalah kecintaannya 

kepada teman-teman dan saudara-

saudaranya se-Islam, sebuah cinta yang tak 

tergantung oleh kepentingan-kepentingan 

duniawi dan motif-motif apapun. Cinta ini 
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 Waryono Abdul Ghofur, Persaudaraan Agama-Agama ( Bandung: 
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merupakan merupakan cinta sejati seorang 

saudara, yang kesuciannya berasal dari sinar 

tuntunan Islam; pengaruhnya terhadap 

perilaku umat Islam lainnya cukup unik 

dalam sejarah hubungan manusia. Cinta 

inilah adalah cinta yang sebenarnya. Yaitu 

cinta karena Allah.
17

 

b. Olah raga 

Olahraga adalah suatu bentuk 

kegiatan fisik yang dapat meningkatkan 

kebugaran jasmani. Dalam olahraga tidak 

hanya melibatkan sistem muskuloskeletal 

semata, namun juga mengikutsertakan 

sistem lain seperti sistem kardiovaskular, 

sistem respirasi, sistem ekskresi, sistem saraf 

dan masih banyak lagi. Olahraga 
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 Madjid, Nurcholish, Masyrakat Religius (Jakarta: Paramadina, 
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mempunyai arti penting dalam memelihara 

kesehatan dan penyembuhan tubuh yang 

tidak sehat.
18

 

Olahraga merupakan satu kegiatan 

yang dapat diterima oleh banyak orang. 

Kecuali kegiatannya tidak meniyita banyak 

waktu dan pikiran, olah raga adalah bentuk 

kegiatan yang member manfaat bagi 

kesehatan badan (raga), yang pada 

gilirannya akan memberikan kekuatan bagi 

bathin/rokhani (jiwa), Pepatah 

mengatakan”mensana in corporesano” 

(didalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang 

kuat) Hal yang demikian itu terkandung 

maksud bahwa untuk mencapai tujuannya, 

yakni membentuk manusia berbudi luhur 
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tahu benar dan salah. Persaudaraan Setia hati 

Terate berusaha meletakkan dasar/landasan 

(pondasi) yang kokoh kepada warga dan 

anggotanya. Upaya itu diwujudkan dengan 

terlebih dahulu membentuk jasmaninya dan 

menyehatkan badannya, menyusul kemudian 

seperti apa yang dikatakan pepatah diatas, 

adalah jiwa dan kepribadiannya. 

Islam menegaskan pentingnya 

olahraga untuk menciptakan generasi 

Rabbani yang kuat dan sehat. Oleh 

karenanya, Islam mengajarkan setiap 

muslim untuk mengajarkan anak-anaknya 

bagaimana cara memanah, berenang, 

berkuda, dan jenis olahraga yang bermanfaat 

untuk kesehatan individu.Tidak seorang pun 

ahli medis baik muslim maupun non muslim 



 

 

yang meragukan manfaat olahraga bagi 

kesehatan manusia. Dalam buku yang 

berjudul “Pemeliharaan Kesehatan Dalam 

Islam”oleh dr. Mahmud Ahmad Najib (Guru 

Besar Fakultas Kedokteran Universitas Ain-

Syams Mesir), ditegaskan bahwa olahraga 

sangat berguna bagi kesehatan manusia jika 

dia mau sehat. Karena dengan berolahraga 

mampu menyembuhkan penyakit dan 

membantu manusia menuju kesehatan fisik 

dan batin. Selain itu juga bisa merilekskan 

jiwa dan raga kita serta mengeluarkan zat-

zat jahat ditubuh dengan jalur keringat-

keringat yang keluar dari dalam tubuh.
19
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c. Beladiri 

Seni bela diri merupakan satu kesenian 

yang timbul sebagai satu cara seseorang 

mempertahankan / membela diri. Seni bela 

diri telah lama ada dan berkembang dari 

masa ke masa. Pada dasarnya, manusia 

mempunyai insting untuk selalu melindungi 

diri dan hidupnya. Dalam tumbuh atau 

berkembang, manusia tidak dapat lepas dari 

kegiatan fisiknya, kapan pun dan di 

manapun. Hal inilah yang  akan memacu 

aktivitas fisiknya sepanjang waktu. Pada 

zaman kuno,tepatnya sebelum adanya 

persenjataan modern, manusia tidak 

memikirkan cara lain untuk 

mempertahankan dirinya selain dengan 

tangan kosong. Pada saat itu, kemampuan 



 

 

bertarung dengan tangan kosong 

dikembangkan sebagai cara untuk 

menyerang dan bertahan, kemudian 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

fisik / badan seseorang. Meskipun begitu, 

pada zaman-zaman selanjutnya, persenjataan 

pun mulai dikenal dan dijadikan sebagai alat 

untuk mempertahankan diri.
20

 

Olah raga yang diporsikan Persaudaraan 

Setia Hati Terate untuk memberi landasan 

yang kuat kepada para warga dan 

anggotanya, perlu dicarai bentuk atau jenis 

olahraga tertentu yang dirasa cocok dan 

cukup efektif. Dalam hal ini Persaudaraan 

Setia Hati Terate memilih jenis olahraga 

beladiri pencak silat. 
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 Aip Syarifuddin, Atletik (Jakarta: Depdikbud,1992), 21. 



 

 

Pertama, karena pencak silat selain 

mengandung unsure olahraga, juga 

mengandung unsure beladiri.Yakni suatu 

bentuk pertahanan (benteng) yang berguna 

sekali untuk mempertahankan diri dari 

serngan lawan/musuh baik lawan yang 

berwujud nayata maupun lawan yang tidak 

nayata (nafsu yang bertahan dalam jiwa). 

Kedua, bahwa pencak silat merupakan 

beladiri khas yang bersumber pada 

kepribadian dan jati diri asli bangsa 

Indonesia, dan merupakan warisan nenek 

moyang yang adi luhung.Terlepas dari 

jenis maupun bentuknya yang jelas 

manfaat, dari beladiri amat terasa sekali 

salah satu sifat dari seseorang yang 

menguasai ilmu beladiri adalah gerak dan 



 

 

tindakan orang ersebut kelihatan mantap 

dan penuh percaya diri.Iya tidak akan 

merasa was-was atau ragu-ragu dalam 

menghadapi suatu permasalahan maupun 

didalam melakuakan suatu pekerjaan. 

Iyapun tidak akan merasa takut dalam 

mengambil sikap atau menentukan 

keputusan. Lebih jauh lagi, ia akan 

menguasai taktik dan teknik yang 

dikonotasikan dan dikotonasikan dalam 

kehidupan sehari-hari, disamping punya 

sikap jantan dan selalu mengemban 

amanat dan janji kesatria.
21

  

Kepercayaan dan ketekunan diri ialah 

sangat penting dalam menguasai ilmu 

beladiri dalam pencak silat. Istilah silat, 
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cenderung menekankan pada aspek 

kemampuan teknis beladiri pencak silat. 

Pada aspek beladiri, pencak silat bertujuan 

untuk memperkuat naluri manusia untuk 

membela diri terhadap berbagai macam 

ancaman dan bahaya. Aspek beladiri 

meliputi aspek sifat dan sikap kesiagaan 

mental dan fisikal yang dilandasi dengan 

sikap kesatria, tangap dan selalu 

melaksanakan atau mengamalkan ilmu 

beladirinya dengan benar, menjauhkan diri 

dari sikap dan prilaku sombong dan 

menjauhkan diri dari rasa dendam.
22

 

d. Seni 

Hal lain yang memperkuat alasan lain 

mengapa persaudaraan setia Hati Terate 
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 Erwin Setyo Kriswanto, Pencak Silat (Yogyakarta: Pustaka Baru 
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memilih jenis beladiri pencak silat adalah, 

bahwa pencak silat merupakan budaya 

warisan leluhur yang adiluhung, yang 

didalamnya terkandung “falsafah”. 

Kesederhanaan, kehalusan, kelemah 

lembutan, sekaligus kekuatan.Karena pencak 

silat merupakan warisan budaya leluhur, 

kewajiban kita adalah mengembangkan dan 

melestarikan. Sebaliknya, jika kiata tidak 

dapat melestarikannya berarti kita akan 

kehilangan cirri khas dan kepribadian 

bangsa kita sendiri. Hal ini akan sangat 

berbahaya. Sebab, bangsa yang tidak 

memiliki kepribadian adalah bangsa yang 

terjajah jiwanya.Berarti bangsa yang sedang 

berkemas-kemas menyongsong kehancuran. 



 

 

Kepribadian ini penting artinya dan 

sangat diperlukan.Ia merupakan bagian dari 

eksistensi manusia dan 

kemanusiaan.Persaudaraan Setia Hati Terate 

terkait dengan masalah ini ingin mengajak 

warga/atau anggotanya menjadi seorang 

yang punya kepribadian tangguh. 

Aspek lain yang terkandung dalam 

pencak silat dan erat hubungannya dengan 

aspek budaya adalah aspek seni gerakan-

gerakan pencak silat selain mengandung 

unsure beladiri, didalamnya juga 

merangkum unsure seni berarti merambah 

dunia keindahan. Sedangakn untuk 

menghayati keindahan dibutuhkan satu 

apresiasi yang cukup memadai disamping 

kepekaan rasa.Ini dikandung maksud bahwa 



 

 

pencak silat ingin membawa penghaytan 

kedalam kepekaan rasa. Karena rasa disini 

adalah keindahan, Pada gilirannya 

penghayat pencak silat itu pun akan terbawa 

kedalam kepekaan rasa keindahan. Efeknya, 

jiwa orang itu menjadi indah.Kita katakana 

jiwa yang indah itu dalah jiwa yang sehat. 

Konotasinya adalah bahwa 

Persaudaraan Setia Hati Terate ingin 

menekankan kepada warganya bahwa 

sesungguhnya hidup dan kehidupan ini 

penuh dengan seni dan romantika. 

Seni adalah segenap kegiatan budi 

pikiran seseorang (seniman) yang secara 

mahir menciptakan sesuatu karya sebagai 

pengungkapan perasaan manusia. Hasil 

ciptaan dari kegiatan itu ialah suatu 



 

 

kebulatan organis dalam sesuatu bentuk 

tertentu dari unsur-unsur bersifat ekspresif 

yang termuat dalam suatu medium indrawi.
23

 

Dalam konteks ketahananan nasional, 

seni beladiri ini dapat dipergunakan sebagai 

filter budaya dari luar yang masuk ke 

Indonesia. Pencak silat sebagai seni beladiri 

lokal menjadi salah satu alat pemersatu 

bangsa, untuk mengharumkan nama bangsa 

Indonesia dan menjadi bagian dari identitas 

bangsa Indonesia. Silat telah memberikan 

banyak sumbangsih pada negara dan bangsa 

ini, baik dalam hal pencapaian prestasi 

olahraga maupun dalam penguasaan bela 

Negara.
24
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e. Kerohanian 

Setelah kita meletakkan dasar yang 

kuat lewat olahraga, hingga mampu 

membentuk jasmani yang sehat, hal yang tak 

boleh ditinggalkan adalah membangun 

jiwanya (kerokhaniannya).
25

 Sebab manusia 

pada hakikatnya merupakan makhluk 

sempurna, yang selain memiliki raga juga 

memiliki jiwa. Dan diantara jiwa dan raga 

menyatu dalam kesatuan tak terpisahkan 

(Mono dualis). 

Menyadari kodrat manusia sebagai 

makhluk yang tidak hanya memiliki raga 

tapi juga berjiwa.Persaudaraan Setia Hati 

Terate kemudian mencoba untuk meletakkan 

dasar-dasar pembentukan jiwa agar didalam 

raga yang telah kuat itu tumbuh jiwa yang 
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sehat.Dan ilmu pengetahuan merupakan 

satu-satunay pilihan tepat guna pembentukan 

jiwa itu. 

Ilmu pengetahuan yang diporsikan 

guna membangun jiwa warga/anggota 

Persaudaraan Setia Hati Terate adalah ilmu 

“ke-SH-an” atau kerokhanian.
26

 

Pemberian bekal kerohanian ini 

dipandang sangat perlu agar tercipta suatu 

keseimbangan (balanting) anatar raga dan 

jiwa, mengingat Persaudaraan Setia Hati 

Terate telah membekali raga 

warga/anggotanya dengan olahraga beladiri 

pencak silat. 

Sebab, sekuat dan setinggi apapun 

kemampuan ilmu beladiri seseorang, jika tak 
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diseimbangi dengan kekuatan rokhani, akan 

menjadikan orang itu sombong dan suka 

pamer (adigang adigung adiguna). 

Persaudaraan Setia Hati Terate tidak 

ingin melihat warga/siswanya tenggelam 

dalam kesombongan, Persaudaraan Setia 

Hati Terate bertekad untuk mengajak para 

warganya untuk menjadi manusia yang 

berbudi luhiur, tahu benar dan salah. Sebab, 

Persaudaraan Setia Hati Terate sadar bahwa 

pada hakekatnya kekuatan, kediktatiran, dan 

segala bentuk (kadigdayaan) akan luruh oleh 

kebenaran, kelembutan dan cinta kasih, atau 

dengan kata lain “sura dira jayaningrat 

lebur denging pangastuti” untuk itulah 

Persaudaraan Setia Hati Terate meletakkan 

dasar ajaran kerokhanian kepada para warga 



 

 

dan anggotanya. Dasar-dasar kerokhanian 

dalam Persaudaraan Setia Hati Terate, 

disebut juga ilmu “ke-SH_an” atau ilmu 

“kesetia hatian” adalah ilmu untuk mengenal 

dirinya dia tidak akan sulit mengenal orang 

lain. Sebab yang paling sulit adalah 

mengenal dirinya sendiri. Jika dalam dirinya 

ditemukan kelebihan dan kekurangan, maka 

pada diri orng lain ada kelebihan dan 

kekurangan. Dengan penghayatan makna 

diri ini, warga Persaudaraan Setia hati Terate 

akan memiliki sikap tenggang rasa. Artinya 

jika menemukan kekurangan pada diri orang 

lain, ia dengan rela dengan menutupinya 

dengan kelebuhan yang dimiliki. Sebab ia 

sadar, segala kekurangan yang ada pada 

dirinya pun akan ditutupi dengan kelebihan 



 

 

orang lain. Dengan demikian ia akan mudah 

bergaul dan mengenal lingkungannya. 

Seseorang yang telah mengenal 

lingkungannya, dia pun akan berusaha 

mengenal Tuhannya.
27

 

Pencak silat sebagai hasil krida atau 

karya pengolahan akal, kehendak, dan rasa 

yang dilandasi dengan kesadaran atau kodrat 

manusia sebagai pribadi dan makhluk susila 

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, terdiri dari 

empat aspek yang merupakan satu kesatuan 

yang bulat, yakni aspek mental-spiritual, 

beladiri, seni dan olahraga. Keempat aspek 

tersebut baik masing-masing maupun 

keseluruhan, mengandung materi pendidikan 

yang menyangkut sikap dan sifat ideal, yaitu 

                                                           
27

Tarmadji Boedi Harsono, Menggapai Jiwa Terate (Lawu Pos 

Madiun, 2000), 33-39. 



 

 

sikap yang menjadi idaman bagi hidup 

pribadi, hidup bermasyarakat dan 

bernegara.
28

 

Pendidikan dalam pengertian lebih 

luas dapat diartikan sebagai suatu proses 

pembelajaran kepada peserta didik 

(manusia) dalam upaya mencerdaskan dan 

mendewasakan peserta didik tersebut. Oleh 

karena itu, peserta didik dalam kapasitasnya 

sebagai manusia yang merupakan makhluk 

individual dan sosial, ia harus terus 

berkembang dan memiliki pengalaman-

pengalamantransendental yang 

menjadikannya harus terus 

menyempurnakan diri sejalan dengan 
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totalitas yang dimilikinya dengan tetap 

bersandar pada nilai-nilai agama.
29

 

Menurut al-Ghazali, jalan ke arah 

menuju rohani adalah dengan peningkatan 

iman, aural dan mempererat hubungan yang 

terus menerus dengan Allah Swt. Upaya ini 

dilakukan melalui ibadah terus menerus, 

zikir, tilawah al-Qur'an dan doa. Dengan 

kata lain, melalui upaya peningkatan 

aktivitas keberagamaan. Dengan 

memperbanyak ibadah, maka rohani 

manusia akan mencapai kebahagiaan dan 

ketentraman yang tidak ada taranya.
30

 

4. Pengertian Pembentukan Karakter Religius 

a. Pengertian Karakter Religius 
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Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia 

(1996), bahwa religius berarti: bersifar religi 

atau keagamaan, atau yang bersangkut paut 

dengan religi (keagamaan). Dengan kata lain 

religious adalah perkataan, dan tindakan 

seseorang yang diupayakan selalu 

didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan 

ajaran agama.
31

 Menurut Muhaimin sebagai 

mana yang dikutip oleh Ngainun Naim 

menyatakan bahwa religious, lebih tepat 

diterjemahkan sebagai keberagaman.
32

 

Pendidikan karakter religius adalah 

bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh 

pendidik untuk membentuk sikap atau 

perilaku yang mengarahkan pada keagamaan 
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dan keyakinan untuk mendorong anak agar 

melaksanakan ajaran agama Islam dalam 

perilaku atau tindakan sehari-hari. Oleh 

karena itu anak harus dibiasakan bersikap 

atau berperilaku baik sejak dini dan 

diharapkan pendidikan karakter religius 

mendorong lahirnya anak-anak yang baik. 

Begitu tumbuh dalam karakter yang baik, 

anak-anak akan tumbuh dengan kapasitas 

dan komitmennya untuk melakukan berbagai 

hal yang terbaik dan melakukannya dengan 

benar, dan cenderung memiliki tujuan 

hidup.
33

  

Pembentukan yaitu proses, cara, 

perbuatan membentuk. Sedangkan karakter 

adalah nilai dasar yang membangun pribadi 
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seseorang, terbentuk baik  karena pengaruh 

hereditas maupun pengaruh lingkungan, 

yang membedakannya dengan orang lain, 

serta diwujudkan dalam sikap dan 

prilakunya dalam kehidupan sehari-hari.
34

 

Karakter itu sama dengan akhlak dalam 

pandangan Islam. Akhlak dalam pandangan 

islam ialah kepribadian. Kepribadian itu 

komponennya tiga yaitu tau (pengetahuan), 

sikap dan prilaku. Kepribadian itu ialah jika 

antara pengetahuan, sikap dan prilaku 

sesorang sama maka orang tersebut 

berkepribadian utuh, akan tetapi jika antara 

pengetahuan, sikap dan perilaku seseorang 
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berbeda maka orang tersebut berkepribadian 

pecah.
35

 

Di dalam terminology Islam, karakter 

disamakan dengan khuluq (bentuk tunggal 

dari akhlaq). Akhlaq yaitu kondisi batiniah 

(dalam) dan kondisi lahiriah (luar) 

manusia.
36

 

Adapun watak yang harus dimiliki 

insan Persaudaraaan Setia Hati Terate 

adalah: 

1) Berbudi luhur tahu benar dan salah 

bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 

2) Pemberani dan tidak takut mati. 

3) Berhadapan dengan masalah kecil dan 

sepele mengalah dan baru bertindak jika 
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berhadapan dengan persoalan besar dan 

prinsip. 

4) Sederhana 

5) Ikut “mamayu hayuning bawana”.
37

 

Untuk mengetahui mengamati dan 

menganalisa tentang kondisi karakter 

religius maka akan diambil lima dimensi 

keberagaman Glok dan Stark, diantaranya 

adalah:  

a) Dimensi keyakinan atau akhidah Islam 

menunjuk pada seberapa tingkat 

keyakinan muslim terhadap kebenaran 

Ajaran agamanya, terutam aterhadap 

ajaran yang bersifat fundamental dan 

dogmatik. 
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b) Dimensi Peribadatan(atau praktek 

agama) atau syariah menunjukkan pada 

seberapa tingkat kepatuhan muslim dalam 

mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual 

disuruh dianjurkan dalam agama. 

Dimensi ini menyangkut pelaksanaan 

sholat, puasa, zakat, ibadah qurban, 

ikhtikaf dimasjid dibulan puasa, dan 

sebagainya. 

c) Dimensi pengalaman atau akhlak 

menunjukan seberapa tingkatan muslim 

berprilaku dimotifasi oleh ajaran-ajaran 

agamanya, yaitu bagimana individu 

berelasi dengan dunianya, terutama 

dengan manusia lain 

d) Dimensi pengalaman (konsekuensi). 

dimensi ini berkaitan dengan sejauh mana 



 

 

perilaku individu dimotivasi oleh ajaran 

agamanya didalam kehidupan sosial. 

e) Dimensi pengetahuan agama 

(intelektual). Dimensi ini berkaitan 

dengan sejauh mana individu 

mengetahui, memahami tentang ajaran-

ajarannya, terutama yang ada dalam kitab 

suci dan sumber lainnya.
38

 

Alasan digunakannya kelima dimensi 

tersebut karena cukup relevan dan mewakili 

keterlibatan keagamaan pada setiap orang 

dan bisa diterapkan dalam system agama 

islam. Jadi, karakter religius dalam Islam 

adalah berprilaku dan berakhlak dengan 

sesuai apa yang dijarakan dalam Pendidikan 

Agama Islam dan budi pekerti. 
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Dari pembahasan mengenai pengertian 

karakter tersebut,dapat diambil kesimpulan 

karakter religius adalah watak, tabiat, akhlak, 

atau kepribadatan sesorang yang berbentuk 

dari internalisasi berbagai kebijakan yang 

berlandaskan ajaran-ajaran agama. 

b. Proses Pembentukan Karakter Religius 

Dalam materi atau isi pendidikan terdiri 

dari tiga unsur, yaitu ilmu pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai-nilai. Maka baginya 

hanya ada dua unsur pokok yakni ilmu dan 

nilai. Keterampilan menurutnya hanya 

merupakan alat untuk memperoleh nilai dan 

ilmu. Pengertian ilmu baginya tidak saja 

merupakan proses yang menghubungkan 

manusia dengan manusia dan lingkungannya 

(makhluk), tetapi yang lebih pokok iyalah 



 

 

proses yang menghubungkan makhluk 

dengan Khalik, dan dunia dengan akhirat. 

Tujuannya tidak hanya terbatas pada 

kebahagiaan dunia, akan tetapi juga meliputi 

kebahagiaan manusia diakhirat. 

Pendidikan karakter di lingkungan 

sekolah sangat diharapkan oleh banyak 

orang tua anak disebabkan pada fenomena 

sosial yang berkembang yaitu meningkatnya 

kenakalan remaja dalam masyarakat, 

perkelahian massal, pemerkosaan, pencurian 

dan berbagai kasus kemerosotan moral 

lainnya yang dilakukan oleh anak yang 

masih sekolah. Bahkan di kota-kota besar 

tertentu, gejala tersebut telah sampai pada 

taraf yang sangat meresahkan. Oleh karena 

itu, lembaga pendidikan formal sebagai 



 

 

wadah resmi pembinaan generasi muda 

diharapkan dapat meningkatkan peranannya 

dalam pembentukan kepribadian peserta 

didik melalui peningkatan intensitas dan 

kualitas pendidikan karakter.
39

 

Pembentukan karakter dapat diwujudkan 

melalui sistem pendidikan. Diharapkan di 

masa depan, dapat mencetak lulusan yang 

dapat membangun bangsa tanpa 

meninggalkan nilai-nilai karakter yang 

mulia. Menurut Asmani, jenis karakter yang 

diterapkan dalam proses pendidikan ada 

empat, yaitu: 1) Pendidikan karakter 

berbasis nilai religius; 2) Pendidikan 

karakter berbasis nilai budaya; 3) 

Pendidikan karakter berbasis lingkungan; 
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dan 4) Pendidikan karakter berbasis potensi 

diri. Penanaman nilai-nilai karakter yang 

pertama dapat dimulai melalui pendidikan 

karakter berbasis nilai religius. 

Pendidikan karakter di sekolah juga 

sangat terkait dengan manajemen atau 

pengelolaan sekolah. Pengelolaan yang 

dimaksud adalah bagaimana pendidikan 

karakter direncanakan, dilaksanakan, dan 

dikendalikan dalam kegiatan-kegiatan 

pendidikan di sekolah secara memadai. 

Pengelolaan tersebut antara lain meliputi, 

nilai-nilai yang perlu ditanamkan, muatan 

kurikulum, pembelajaran, penilaian, 

pendidik dan tenaga kependidikan, dan 

komponen terkait lainnya. Dengan demikian, 

manajemen sekolah merupakan salah satu 



 

 

media yang efektif dalam pendidikan 

karakter di sekolah.
40

 

Situasi dan kondisi tempat model serta 

penerapan nilai yang memadi dasar 

penanaman religius, yaitu: 1) Menciptakan 

budaya religius (karakter religius) yang 

bersifat vertikal dapat diterapkan melalui 

kegiatan peningkatkan hubungan dengan 

Allah Swt. Baik secara kualitas atau 

kuantitasnya. Pelaksanaan kegiatan religius 

di sekolah yang bersifat ibadah. diantaranya 

sholat berjamaah. membaca ayat suci Al 

Qur'an, berdoa bersama dan lain sebagainya. 

2) Menciptakan budaya religius (karakter 

religius). yang bersifat horizontal yaitu lebih 

menempatkan sekolah sebagai institusi 

sosial yang berbasis religius dengan 
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menanamkan hubungan antara sosial yang 

baik. Jenis hubungan sosial antara manusia 

dapat dikelompokkan menjadi tiga. yaitu: (a) 

hubungan antara atasan dan bawahan, (b) 

hubungan pmfesnonal, (c) hubungan 

sederajat atau sukarela berdasarkan nilai-

nilai religius. Seperti persaudaraan, 

kedermawanan, kejujuran, saling 

menghormati dan sebagainya. 

Kegiatan ekstra kurikuler yang selama 

ini diselenggarakan sekolah merupakansalah 

satu media yang potensial untuk pembinaan 

karakter dan peningkatan mutu akademik 

peserta didik. Kegiatan Ekstra Kurikuler 

merupakan kegiatan pendidikan di luar mata 

pelajaran untuk membantu pengembangan 

peserta didik sesuai dengan kebutuhan, 



 

 

potensi, bakat, dan minat mereka melalui 

kegiatan yang secara khusus 

diselenggarakan oleh pendidik dan atau 

tenaga kependidikan yang berkemampuan 

dan berkewenangan di sekolah. Melalui 

kegiatan ekstra kurikuler diharapkan dapat 

mengembangkan kemampuan dan rasa 

tanggung jawab sosial, serta potensi dan 

prestasi peserta didik.
41

 

Program-program kegiatan religius di 

sekolah harus dilaksanakan secara kontinyu 

dan berkesinambungan. Sebagai upaya 

penguatan pendudukan karakter peserta 

didik dimasa sekarang ini. Dalam hal ini 

budaya dan kultur masing-masig sekolah 

sangat mempengaruhi sistem manajemen 
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sekolah yang akan membentuk visi, misi, 

dan tujuan sekolah itu sendiri. Sehingga 

lulusan yang akan menghasilkan dan 

masing-masing sekolah juga akan membawa 

pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. 

Harapan pemerintah semua lembaga 

pendidikan bisa mewujudkan tujuan 

pendidikan secara maksimal.
42

 

Salah satu strategi atau metode yang 

dipergunakan Alghazali dalam pendidikan 

Islam, yaitu metode pembentukan kebiasaan. 

Metode tersebut merupakan pembentukan 

kebiasaan yang baik dan meninggalkan 

kebiasaan yang buruk melalui bimbingan, 

latihan, dan kerja keras. Adapun 

pembentukan kebiasaan tersebut akan 
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menjadi sebuah karakter diri seseorang. 

Maka karakter yang kuat biasanya dibentuk 

oleh penanaman nilai yang menekankan baik 

dan buruk. Nilai ini dibangun melalui 

penghayatan dan pengalaman, 

membangkitkan rasa ingin, jijik yang sangat 

kuat dan bukan menyibukkan diri dengan 

pengetahuan.
43

  

Salah satu nilai yang ada di dalam 

pendidikan karakter adalah nilai religius. 

Nilai ini sangat erat kaitannya dengan nilai 

keagamaan karena_nilai religius bersumber 

dari agama dan mampu merasuk kedalam 

jiwa seseorang. Nilai religius bersifat mutlak 

dan abadi, serta bersumber pada 

kepercayaan dalam diri manusia. Di dalam 
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pancasila, karakter nilai religius terletak 

pada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan 

Yang Maha Esa”. Jika diartikan Ketuhanan 

Yang Maha Esa bukan berarti Tuhan Yang 

Satu atau Tuhan yang jumlahnya hanya satu. 

Melainkan Ketuhanan Yang Maha Esa 

berarti sifat-sifat luhur atau mulia Tuhan 

yang mutlak harus ada. Jadi yang ditekankan 

pada sila pertama dari pancasila adalah sifat-

sifat luhur mulia, bukan Tuhannya. 

Indonesia memiliki agama yang beraneka 

ragam. Keberagaman ini lah yang membuat 

negara Indonesia memberi jaminan 

kebebasan kepada setiap penduduk untuk 

memeluk agama sesuai dengan keyakinan 

agama masing-masaing.
44
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William Kilpatrick menyebutkan salah 

satu penyebab ketidak mampuan seseorang 

berlaku baik karena ia tidak terlatih untuk 

melakukan kebaikan. Maka kesuksesan 

pendidikan karakter bergantung pada ada 

tidaknya moral knowing, loving, dan 

acting.
45

 

Dalam pengembangan atau pembentukan 

karakter diyakini perlu penting untuk 

dilakukan oleh sekolah dan stakeholders-nya 

untuk menjadi pijakan dalam 

penyelenggaraan pendidikan karakter di 

sekolah. 

Kemendiknas menyebutkan bahwa 

strategi pelaksanaan pendidikan karakter 

dikembangkan melalui tiga tahap, yaitu: 
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1. Tahap pengetahuan (moral knowing) 

Peserta didik dalam tahapan ini harus 

mampu membedakan nilai akhlak yang 

baik dan buruk, menguasai dan 

memahami secara logis serta mengenal 

sosok teladan akhlak (karakter) yang 

dipelajarai melalui berbagai kajian. 

Moral knowing ini akan mengisis ranah 

kognitif peserta didik. Adapun indikator 

dari moral knowing yaitu pengetahuan 

nilai-nilai moral, dan pengenalan diri. 

2. Pelaksanaan (moral loving/moral 

feeling) 

Pengetahuan ini berkaitan dengan 

bentuk-bentuk sikap yang harus 

dirasakan oleh peserta didik. Guru dapat 

mengungkapkan berbagai cerita atau 



 

 

modeling yang menyentuh emosional 

siswa sehingga akan tumbuh kesadaran 

dalam diri. Maka dalam hal ini salah satu 

upaya menumbuhkan sikap empati dan 

kasih sayang, kejujuran dalam berucap 

dan bertindak. Indikator dari moral 

loving yaitu cinta kebenaran, percaya 

diri, dan pengendalian diri. 

3. Kebiasaan (moral action) 

Moral action  merupakan perbuatan 

atau tindakan moral yang merupakan 

hasil dari komponen karakter lainnya. 

Indikator dari moral action yaitu 

kompetisi, kehendak dan kebiasaan. 

Dimana dapat menjadikan siswa mampu 

melaksanakan nilai-naliai karakter dalam 

kehidupan sehari-hari. Alhasil siswa 



 

 

semakin berlaku ramah, sopan dalam 

berbicara, hormat, penyayang, jujur 

dalam bertindak, bersikap disiplin dalam 

belajar, cinta dan kasih sayang, adil, 

murah hati dan lain sebagainya.
46

 

Ketiga tahapan tersebut diperlukan 

agara siswa terlihat dalam sistem 

pendidikan sekaligus dapat memahami, 

merasakan, menghayati, dan 

mengamalkan nilai-nilai kebijakan 

(moral). Adapun selain ketiga tahapan 

diatas, melalui pengembangan budaya 

sekolah tentu dapat membentuk karakter 

peserta didik secara kontinue. 

Menurut Ahmad Tafsir: 
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“Strategi yang dapat dilakukan oleh 

praktisi pendidikan untuk membentuk 

budaya religius sekolah diantaranya 

melalui: (1) memberikan contoh, (2) 

membiasakan hal-hal yang baik, (3) 

menegakkan disiplin, (4) memberikan 

motivasi, (5) memberikan hadiah 

terutama psikologis, (6) menghukum 

(mungkin dalam rangka kedisiplinan), 

(7) penciptaan suasna religius yang 

berpengaruh bagi pertumbuhan anak”.
47
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Skema proses pembentukan karakter 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengetahuan: dimensi 

pengetahuan agama, 

keyakinan 
Manusia dengan 

Khalik: Karakter 

religius 

Pelaksanaan: dimensi 

praktik agama, 

pengalaman 

Kebiasaan: dimensi 

pengalaman 

Manusia dengan 

manusia dan 

lingkungannya: 

Karakter rasa ingin 

tahu, bersahabat, 

disiplin, 

tanggungjawab, peduli 

lingkungan, dll 

Karakt

er 



 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa karakter merupakan nilai-nilai 

perilaku manusia yang berhubungan 

dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri 

sendiri, sesama manusia, lingkungan dan 

kebangsaan yang terwujud dalam 

pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan 

perbuataan berdasarkan norma-norma 

agama, hukum, tata krama, budaya dan 

adat istiadat.
48
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif perhatian lebih 

banyak di tujukan pada pembentukan teori subtantif 

berdasarkan dari konsep-konsep yang timbul dari 

data empiris. Dalam penelitian kualitatif, peneliti 

merasa “tidak merasa mengenal apa yang tidak 

diketahuinya”, sehingga desain penelitian yang 

dikembangkan selalu merupakan kemungkinan 

yang di kembangkan selalu merupakan 

kemungkinan yang terbuka akan berbagai 

perubahan yang diperlukan dan lentur terhadap 

kondisi yang ada di lapangan pengamatanya.
49
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Penelitian kualitaif menggunakan metode penalaran 

induktif dan sangat percaya behwa terdapat banyak 

perspektif yang akan dapat diungkapkan. Penelitian 

kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pada 

pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari 

partisipan di bawah studi. Hal ini didasarkan pada 

kepercayaan bahwa pengetahua dihasilkan dari 

setting sosial dan bahwa penahaman pengetahuan 

sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah 

(legitemate).
50

 

Sebagai mana yang dikatakan Bogdan dan 

Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, 

bahwasannya metode kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau 

perilaku yang diamati. Menurut mereka, 
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pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu 

tersebut seecara holistic (utuh), jadi dalam hal ini 

tidak boleh mengisolalsi individu atau organisasi 

kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu 

memandangnya sebagai bagian dari satu 

keutuhan.
51

  

Penelitian menggunakan jenis penelitian 

fenomenologis. Penelitian fenomenologi 

merupakan penelitian yang brorientasi untuk 

mendapatkan penjelasan tentang realitas dan 

memahami perilaku manusia terutma dari sudut 

pandang pelkunya sendiri. Penelitian fenomenologi 

melihat secara dekat interpretasi individual tentang 

sebuah pengalaman dan perspektif dan partisipan.
52
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Jadi penelitian ini akan disajikan dengan 

mendiskripsikannya berupa kata-kata dan bukan 

angka-angka, diambil dari fenomena-fenomena 

yang terjadi dilapangan secara factual, objektif, 

akurat, dan sistematis. Karena memang penelitian 

ini juga meneliti faktor sosialnya maka penelitian 

sosial juga bisa diterapkan di penelitian ini. 

Penelitian sosial merupakan proses yang terencana 

dan sistematik untuk menganalisis fakta dan 

fenomena sosial dalam masyarakat baik sebagian 

maupun secara keseluruhannya membantu 

memecahkan masalah mereka dengan keahlian 

ilmuan sosial.
53

 

b. Jenis Penelitian 

Metode kualitatif adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 
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yang ilmiah, dimana peneliti adalah sebagai 

instrument kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara gabungan, analisis data berupa 

induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generelisasi. 

Sebagai dikemukakan Nusa Putra bahwa 

penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Artinya 

hasil eksplorasi atas subjek penelitian atau para 

partisipan melalui pengamatan dengan semua 

variannya, dan wawancara mendalam harus 

dideskripsikan dalam catatan lapangan, wawancara, 

catatan pribadi, catatan metodologis, dan catatn 

teoritis.
54

 

Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiono yaitu 

penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, data 

yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, 
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sehingga tidak menekankan pada angka.
55

 

Deskripsi dalam penelitian ini mengenai 

Implementasi Panca Dasar Persaudaraan Setia Hati 

Terate Dalam Membentuk Karakter Religius 

Anggota Komisariat IAIN Ponorogo dimana 

peneliti hanya memfokuskan dengan cara 

mendalam, menghayati dan memahami fenomena 

yang terkait denga fokus penelitian. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti 

mutlak diperlukan karena peneliti merupakan 

instrument kunci dari penelitian ini sehingga kehadiran 

peneliti sangatlah penting dalam seluruh proses 

penelitian. Peneliti bertindak sebagai instrument utama 

yaitu bertindak sebagai pengumpul data, penyaji data, 

penganalisis dan pelapor data. 
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Hal ini sejalan yang dipaparkan oleh Lexy Moelong 

bahwa kedudukan peneliti dalam penelitin kualitatif 

cukup rumit. Ia seakaligus merupakan perencana, 

pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, 

dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil 

penelitiannya.56 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan 

dari pengamatan berperan serta, namun peranan 

penelitianlah yang menentukan kseluruhan skenarionya, 

dalam hal ini peneliti sebagai partisipan aktif juga 

berinteraksi sosial dan subjek dalam penelitian dan 

selama itu data dalam bentuk catatan lapangan secara 

sistematis dan berlaku tanpa gangguan. Peran peneliti 

dalam hal ini adalah pengamat penuh dan statusnya 

diketahui oleh informan sebagai sumber data karena 

sebelum penelitian, peneliti sudah mengajukan surat 
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izin kepada ketua Persaudaraan Setia Hati Terate 

Komisariat IAIN Ponorogo. 

 

3. Lokasi Peneliti 

Penulis mengambil lokasi penilitian di Komisariat 

Persaudaraan Setia Hati Terate IAIN Ponorogo. Sebab 

satu-satunya perguruan tinggi di Ponorogo yang ada 

pencak silat PSHT hanya di IAIN ponorogo.  

4. Data dan Sumber Data 

Data merupakan hal yang sangat penting dari 

sebuah penilitian, karna dengan data dapat mengungkap 

sebuah permasalahan yang merupakan fokus penelitian. 

Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka 

sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses 

sesuatu.
57

 Dalam penelitian ini data-data yang 

diperlukan didapatkan dari dua sumber data yaitu : 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari 

sumber pertama dan utama dalam hal ini peneliti 

memperoleh data dari wawancara ketua komisariat 

Persaudaraan Setia Hati Terate IAIN Ponorogo, 

serta pengurus-pengurus Persaudaraan Setia Hati 

Terate kimisariat IAIN Ponorogo. 

b. Data Skunder 

Data skunder diperoleh dari observasi dan 

dokumentasi-dokumentasi yang sudah disusun 

sebelumnya dari pihak literatur-literatur lain yang 

terkait dengan penelitian. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebab 

bagi peneliti peneliti fenomena dapat dimengerti 

maknanya secara baik. apabila dilakukan interaksi 



 

 

dengan subyek melalui wawancara mendalam dalam 

observasi pada latar, dimana fenomena tersebut 

berlangsung dan disamping itu untuk melengkapi data, 

diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang 

ditulis oleh atau tentang subyek). Teknik yang di 

gunakan penleiti yaitu: 

a. Metode Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interview) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan 

dan yang di wawancarai (intervewe) sebagai pemberi 

jawaban atas pertanyaan tersebut. 
58

 

Teknik wawancara di gunakan dalam penelitian 

ini adalah wawancara mendalam artinya peneliti 

mengajukan beberapa pernyataan secara mendalam 

yang berhubungan dengan fokus permasalahan 
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sehingga dengan wawancara mendalam ini data-data 

terkumpul secara maksimal. 

Dalam wawancara, perananan pewawancara 

untuk memperoleh kerja sama dengan responden 

sangat penting. Responden perlu diberi kejelasan 

tentang maksud dan tujuan penelitian dan rsponden 

mempunyai hak untuk tidak bersedia menjadi 

responden sebelum wawancara dilakukan. Perlu 

diingat bahwa pewawancara ingin mengetahui sikap 

dan pendapat responden. Ini berarti pewawancara 

harus bersikap netral dan tidak mengarahkan 

jawaban atau tanggapan responden.59 

Dalam penilitian ada beberapa yang akan 

dijadikan informan, diantaranya adalah: 

1) Ketua komisariat Persaudaraan Setia Hati Terate 

IAIN Ponorogo. 
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2) Pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate 

komisiriat IAIN Ponorogo. 

3) Senior-senior Persaudaraan Setia Hati Terate 

komisariat IAIN Ponorogo. 

4) Warga tingkat II selaku pembimbing di 

Persaudaraan Stia Hati Terate komisariat IAIN 

Ponorogo. 

5) Anggota Komisariat Persaudaraan Setia Hati 

IAIN Ponorogo. 

Hasil wawancara yang didapat dari informan 

ditulis lengkap dengan ditandai kode dengan 

transkip wawancara. 

b. Metode Observasi 

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan 

dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-



 

 

fenomena yang diteliti. Observasi dapat di lakukan 

baik secara langsung maupu tidak langsung.
60

 

Dengan teknik ini penemliti mengamati 

aktifitas-aktifikas sehari-hari obyek penelitian, 

karakteristik fisik, situasi sosial, dan perasaan pada 

waktu menjadi bagian dari situasi tersebut.  

Observsi ini dibagi menjadi dua yaitu observasi 

sitematik dan non sistematik. observasi sistematik 

merupakan observasi yang dipersiapkan secara 

sistematik faktor-faktor yang akan diobservasi 

beserta kategorinya. Sedangkan observasi non 

sistematik adalah observasi yang tanpa 

dipersiapkan terlebih dahulu faktor-faktor yang 

akan diobservasi dan tanpa membatasi kerangka-

kerangka yang akan diamati. 
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Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian 

kualitatif pengamatan dimanfaatkan sebesar-

besarnya seperti alasan yang di kemukakan oleh 

Guba dan Lincoln antara lain: 1). Teknik 

pengamatan didasarkan atas pengalaman secara 

langsung, 2). Teknik pengamatan juga 

memungkinkan melihat dan mengamati sendiri 

kemudian mencatat perilaku dan kejadian 

sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang 

sebenarnya, 3). pengamatan memungkinkan 

peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang 

berkaitan dengan pengetahuan proporsional 

maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari 

data, 4) Untuk menghilangkan keraguan peneliti 

terhadap kepercayaan data, dan memungkinkan 

peneliti mampu memahami sesuatu yang rumit.
61

  

c. Dokumentasi 

                                                           
61

 J Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, 125-126. 



 

 

Metode dokumentasi merupakan cara 

mengumpulan data melalui dari peninggalan 

tertulis, seperti arsip-arsip, dan termasuk juga 

tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, 

foto-foto dan lain-lain yang berhubungan dengan 

penelitian tersebut.
62

 

Metode ini digunakan oleh peneliti untuk 

mencari data yang berkaitan dengan profil, visi dan 

misi, program-pogram, agenda-agenda, arsip-arsip 

kegiatan yang terjadi di masa lampau. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analis adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data yang 
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dikumpulkan, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 

mana yang penting, dan yang akan dipelajari, kemudian 

membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada 

orang lain. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan konsep yang diberikan 

Miles dan Huberman, mereka mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada 

setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan 

datanya sampai jenuh. penjabaran aktivitas dalam 

menganalisis data, meliputi: pertama, data reduction, 

meruduksi data dalam konteks penelitian yang 

dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal yang 



 

 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan 

membuat kategori.
63

 

Dengan demikian data yang telah direduksikan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya. kedua data display  setelah data 

direduksi, maka langkah selanjutnaya adalah 

mengdisplaykan data atau menyajikan data kedalam 

pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Bila 

pola-pola yang ditemukan yang telah didukung selama 

penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang 

baku yang selanjutnya akan di displaykan pada laporan 

akhir penelitian dan conclusion langkah ketiga 

conclusion/drawing vertifikasi langkah yang terakhir 
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dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan 

vertifikasi.
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Gambar1.1 Teknik Analisis Data Miles dab Huberman  

 

 

  

 

 

 

 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 
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Mereduksi data adalah merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting untuk dicari tema dan membuat 

kategori/ polanya. Dengan demikian data yang 

telah direduksikan memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

Dalam tahapan ini setelah data dipilih 

kemudian disederhanakan, data yang tidak 

diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam 

penampilan, penyajian serta untuk menarik 

kesimpulan sementara, sehingga peneliti bisa 

mendapat data yang jelas dan memberikan 

gambaran pada peneliti dalam melakukan 

penelitian di lapangan. Data yang direduksi adalah 

sejarah, kebergaman dan dinamika penerpan yang 

terjadi di Komisariat IAIN Ponorogo. 



 

 

b. Data Display (Penyajian data)  

Penyajian data merupakan sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

untuk menarik kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Tujuannya adalah untuk memudahkan 

membaca dan menarik kesimpulan. Dalam proses 

ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa 

menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok 

dua kelompok tiga, dan seterusnya. Dalam tahap ini 

peneliti juga melakukan display (penyajian) data 

secara sistematik. Dalam proses ini, data 

diklarifikasikan berdasarkan tema –tema inti.
65

 

Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan 

disisihkan untuk disortir menurut kelompoknya dan 

disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk 

ditampilkan agar selaras dengan permasalahan 

yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan 
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sementara diperoleh pada waktu data direduksi, 

sehingga peneliti tidak bingung dalam memilih dta 

yang diperlukan peneliti dan bisa mempercepat 

penelitian di Komisariat IAIN Ponorgo, dan data 

yang disajikan adalah tentang Implementasi 

Penanaman Panca Dasar Persaudaraan Setia Hati 

Terate Dalam Membentuk Karakter Religius 

Anggota Di Komisariat IAIN Ponorogo. 

c. Conclusion drawing (Menarik kesimpulan atau 

verifikasi Sementara) 

Langkah yang terakhir dalam penelitian ini 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang 

diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. temuan dapat berupa diskripsi 

atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih 

kurang jelas sehingga menjadi jelas dan 



 

 

mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data. selanjutnya menyajikan data ke 

dalam pola baku, memilih yang mana yang penting 

dan dipelajari yang selanjutnya akan disajikan 

dalam bentuk kesimpulan. Adapun analisisa yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif ini dilakukan 

secara analisis induktif.  

Kesimpulan dalam penelitian kualiatatif yang 

diharapkan adalah merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah 

diteliti menjai jelas. Peneliti ini menyimpulkan 

tentang Implementasi Penanaman Panca Dasar 

Persaudaraan Setia Hati Terate Dalam Membentuk 

Karakter Religius Anggota Di Komisariat IAIN 

Ponorogo. 



 

 

7. Pengecakan Keabsahan Temuan 

Pada mengertian yang lebih luas  keandalan 

(Reabilitas) dan keshahihan (Validitas) merujuh pada 

masalah kualitas data dan ketepatan metode yang 

digunakan untuk melaksanakan proyek penelitian. 

Kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan 

melaksanakan penelitian sangat penting khususunya 

dalam penelitian ilmu-ilmu sosial karena pendekatan 

filsafat dan metodologi yang berbeda terhadap studi 

aktifitas manusia.
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Dalam bagian ini peneliti harus mempertegas teknik 

apa yang digunakan dalam mengadakan pengecekan 

keabsahan data yang ditemukan. Berikut beberapa 

teknik yang pengecekan keabsahan data dalam proses 

penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Perpanjangan keikutsertaan 
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Peneliti dalam peneltian kualitatif adalah 

instrumnt itu sendiri. Keikutsertaan peneliti dangan 

menetukan dalam pengumpulan data. Dalam hal ini 

keikutsertaan tersebut tidak hanya di alkukan dalam 

waktu singkat, tetapi melakukan perpanjangan 

keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. 

b. Pengamatan Yang Tekun 

Ketentuan pengamatan yang di maksud dalam 

penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang di cari. Jadi kalau 

perpanjangan keikutsertaan mwnyediakan lingkup, 

amka ketentuan pengamatan menyediakn 

kedalaman. 

c. Triangulasi 

Tringulsi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di liar 



 

 

data itu keperlukan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Ada empat 

Triangulasi sebagi teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunakan sumber, metode, 

penyidik dan teori.  

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga 

tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir dari 

penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasuil 

penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

a. Tahap pra lapangan, yang meliputi menyusun 

rancangan peneliti, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajaki dan menilai dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitain dan yang menyangkut 

persoalan etika penelitian. 



 

 

b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi 

memahami latar penelitian dari persiapan dan 

persiapan diri memasuki lapanahn dan berperan 

serta sambil mengumpulkan data. 

c. Tahap analisis data yang meliputi analisis selaama 

dan setelah pegumpulan data. 

d. Tahap penulisan hasil laporan, tahapan ini 

merupakan tahapan terakhir setelah tahapan ketiga 

di atas dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Organisasi Persaudaraan 

Setia Hati Terate 

PSHT didirikan oleh Ki Hajar Hardjo 

Oetomo alias Judodihardjo. Beliau Lahir pada 

tahun 1890 di Desa Pilangbango Kodya Madiun, 

beliau adalah salah satu murid dari Ki Ngabehi 

Soerodiwiryo yang merupakan salah satu warga 

Persaudaraan Setia Hati (SH). Pada tahun 1905 

Ki Hajar Hardjo Oetomo lulus SD (KLH/HIS) 

kemudian magang di SD Beteng Madiun. Karena 

tidak cocok dengan bakatnya lalu pindah kerja di 

SS sebagai Leering Reambet di Bondowoso, 

Penarukan dan Tapen. Sikapnya yang berani 

apalagi keatasannya tidak cocok, kemudian 

121 

 



 

 

meninggalkan pekerjaan kemudian pulang ke 

Madiun. Pada tahun 1906 menjadi mantri pasar 

spoor Madiun. Empat bulan ditempatkan di 

Mlilir. Karena dapat menunggu pleser dan orang 

jual kayu kemudian dapat promosi, diangkat 

menjadi Ajunt Opsioner Pasar Mlilir, Dolopo, 

Uteran dan Pagotan, tetapi belum satu tahun 

keluar.
67

 

Sekitar Tahun 1916 beliau Bekerja di Pabrik 

Gula Rejo Agung Madiun tapi tidak lama bekerja 

beliau juga keluar. Kemudian pada tahun 1917 

beliau bekerja sebagai pegawai rumah 

Pengadilan. Pada tahun ini pula beliau di  terima 

bekerja di Stasiun Kereta Api Madiun sebagai 

pekerja harian. Karena wataknya yang tidak 

senang melihat orang lain ditindas di tempat 
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kerjanya beliau mendirikan perkumpulan “Harta 

Jaya” tujuannya memberantas rentenir. 

Bersamaan dengan itu pula lahirlah VSTP 

(persatuan Pegawai Kereta Api) dan beliau 

diangkat sebagai Hoofd Komisaris Madiun. Pada 

tahun ini pula beliau belajar ke Ki Ngabehi 

Soerodiwiryo menjadi seorang SH-wan pada 

tahun itu pula SH berdiri yang sebelumnya 

berdiri dengan nama ”Joyo Gendilo Cipto 

Mulyo” Ki Hajar Hardjo Oetomo kemudian 

menjadi seorang SH-wan yang disayang Ki 

Ngabehi Soerodiwiryo.
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Pada tahun 1922 Ki Hajar Hardjo Oetomo 

masuk Serikat Islam (SI) dan ditunjuk sebagai 

pengurus. Kemudian mengadakan kegiatan-

kegiatan menentang penjajah. Dalam keadaan 

menganggur beliau mendirikan SH Pencak Sport 
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Club di Desa Pilang Bango Kodya Madiun. 

Dikarenakan ada kata Pencak, maka dibubarkan 

oleh penjajah Belanda. Kemudian untuk 

mengelabuhi Belanda. Persaudaraan Setia Hati 

bukan merupakan wadah atau alat perjuangan 

bangsa melainkan Setia Hati adalah perkumpulan 

Pencak Silat, yang mana anggotanya kebanyakan 

terdiri dari orang-orang pribumi kaum ningrat 

atau bangsawan dan bahkan pada saat itu Bangsa 

Belanda yang merupakan pekerja Kereta Api.
69

 

Dengan diterimanya pekerja kereta api 

Bangsa Belanda untuk ikut belajar Pencak Silat 

Persaudaraan Setia Hati, menjadi awal 

pertentangan antara Ki hajar Hardjo Oetomo 

dengan Ki Ngabehi Soeryodiwiryo. Pertentangan 

tersebut terjadi akibat adanya pandangan yang 

berbeda. Ki Ngabehi berpendapat bahwa ilmu 
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Setia Hati tidak membedakan Suku, Agama 

maupun Ras, jadi siapapun dapat mempelajari 

dan mendalaminya. Sementara Ki hajar Hardjo 

Oetomo berpendapat bahwa dengan 

masuknya/diterimanaya Bangsa Belanda untuk 

diterimanya belajar di Setia Hati merupakan hal 

yang sangat riskan/berisiko tinggi karena dapat 

menjadi musuh dalam selimut, menurut beliau 

hal ini merupakan suatu hal yang sangat prinsip 

bagi perjuangan bangsa karena Pencak Silat Setia 

Hati khususunya merupakan salah satu alat 

perjuangan mencapai kemerdekaan Bangsa 

Indonesia. 

Seiring dengan hal itu Ki Hajar Hardjo 

Oetomo sempat mengambil keputusan terakhir, 

dimana satu-satunya jalan adalah mengundurkan 

diri dari Persaudaraan Setia Hati. Kemudian 



 

 

beliau dengan berat hati berani mengajukan/ijin 

restu untuk mendirikan perkumpulan Pencak 

Silat Persaudaraan Setia Hati Muda (SHM) 

namun permohonan tersebut oleh Ki Ngabehi 

Soeryodiwiryo tidak dijawab sepatah katapun. 

Walaupun tidak ada jawaban dari Ki Ngabehi 

Soeryodiwiryo, ki Hajar Hardjo Oetomo tetap 

dengan pendiriaanya yaitu mendirikan 

perkumpulan Pencak Silat Persaudaraan SH 

Muda di Desa Pilang Bango Madiun. 

Dikarenakan adanya latihan di Pilang Bango 

Madiun oleh Ki hajar hardjo Oetomo akhirnya 

SHM dicap SH Merah (Komunis) oleh Ki 

Ngabehi Soeryodiwiryo. Karena merasa 

dipolitiser sedemikian rupa untuk menghindari 

hal-hal yang tidak diinginkan maka nama PSHM 

dirubah menjadi PSC (Pencaki Silat Club). 



 

 

Namun umur PSC tidak panjang karena 

dibubarkan oleh Belanda karena dianggap 

membahayakan mengingat ditempat tersebut 

banyak pemuda-pemuda Indonesia digembleng 

dan dilatih pencak silat, dan dikhawatirkan hal 

tersebut akan digunakan untuk melakukan terror-

teror atau pemberontakan terhadap Belanda. 

Dengan dibubarkan PSC oleh Belanda tidak 

menjadikan semangat perjuangan Ki Hajar 

Hardjo Oetomo surut. Dengan siasat politik 

gerilyanya, Pencak Silat Club diganti namanya 

Pemuda Sport Club. Hal tersebut merupakan 

suatu bagian strategi politik perjuangan dengan 

semata-mata untuk mengelabuhi Belanda. Dan 

tahun 1922 merupkan tolak ukuur atau pokok 

awal berdirinya. 



 

 

Tahun 1942, atau usul saudara SH PSC 

Soeratno Soerengpati tokoh pergerakan 

Indonesia Muda, nama SH pemuda Sport Club 

diubah menjadi Setia Hati Terate. Pada waktu itu 

SH terate bersifat perguruan tanpa organisasi. 

Tahun 1948, atas prakarsa Soetomo 

Mengkoedjojo, Darsono, dan lain-lain 

mengadakan konferensi di rumah Ki Hajar 

Hardjo Oetomo di desa Pilang Bango, Madiun. 

Hasil konferensi menetapkan Setia Hati Terate 

yang dulunya bersifat perguruan diubah 

me3njadi organisasi PSHT dengan diketuai oleh 

Oetomo Mangkoewidjojo dengan wakilnya 

Darsono. Kemudian secara berturut-turut: 

a. Tahun 1950, ketua pusat oleh Mohammad 

Irsyad. 



 

 

b. Tahun 1974, Ketua Pusat oleh RM Imam 

Koesoepangat. 

c. Tahun 1977-1984, Ketua Dewan Pusat oleh 

RM Imam Koesoepangat dan Ketua Umum 

Pusat oleh Badini. 

d. Tahun 1985, Ketua Dewan Pusat oleh RM 

Imam Koesoepangat dan Ketua Umum Pusat 

oleh Tarmadji Boedi harsono. 

e. Tahun 1988, ketua Dew3an Pusat RM Imam 

Koesoepangat meninggal dunia dan PDSHT 

dipimpin oleh Ketua Umum Tarmadji Boedi 

Harsono. 

f. Tahun 2015, Ketua Dewan Umum Tarmadji 

Boedi Harsono meninggal dunia dan PSHT 

dipimpin oleh Ketua Umum Drs. R. 



 

 

Moerdjo0k0o H.W hingga sampai 

sekarang.
70

  

Anggota (Khadang, Saudara) SH Terate 

tersebar diseluruh wilayah Indonesia dan di 

beberapoa Negara seperti Belanda, Perancis, 

Belgia, Jerman, Amerika Serikat, Australia, 

Malaysia, Singapura, dan Vietnam. 

2. Asas Dasar Pencak Silat Persaudaraan Setia 

Hati Terate (PSHT). 

Terdapat lima dasar ajaran yang diluncurkan 

Setia Hati Terate dalam berkiprah ditengah-

tengah masyarakat. Kelima dasar ajaran itu 

terangkum dalam konsep pembelajaran yang 

dinamakan “Panca Dasar” yaitu persaudaraan, 

olahraga, seni, beladiri dan kerohanian.
71
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Lewat konsep pembelajaran yang terangkum 

dalam panca dasar tersebut, SH Terate berupaya 

membimbing warganya untuk memiliki lima 

watak dasar yaitu: 

a. Berbudi luhur, tahu benar dan salah serta 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Pengertian tentang watak berbudi luhur, 

tahu benar dan salah serta bertakwa kepada 

Tuhan yang Maha Esa ini sesungguhnya 

lebih merupakan suatu kualitas yang satu 

dengan yang lainnya saling terikat. Sebab 

dalam prakteknya, watak budi luhur ini 

sering dicerminkan sebagai sikap seseorang 

yang telah berhasil menghayati makna diri 

dan keberadaannya dan mampu mendekatkan 

dirinya ditengah masyarakat, serta bertakwa 

kepada Tuhannya. 



 

 

Disitu kemudian timbulah suatu hakekat 

yang bisa mengarahkan seseorang pada 

pengertian jejering urip, lungguhing urip 

(kesadaran akan makna hayati) sekaligus 

Jumbuhing Pati. 

Yakni, seorang yang dalam perilakunya 

mencerminkan sikap dan perbuatan bijaksana 

(wicaksan), adil (susila), rendah hati 

(anuraga), berani, teguh dan tegas (sudira). 

Persaudaraan Setia Hati Terate dalam 

konteks ini ngin mengajak dan menghendaki 

setiap warga atau anggotanya mempunya 

jiwa dan kepribadian yang luhur. Dalam 

praktik keseharian orang yang telah memiliki 

budi pekerti luhur akan Nampak dari 

sikapnya, rela berkorban untuk kepentingan 

orang banyak dan selalu mendahulukan 



 

 

kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara 

daripada kepentingan pribadi maupun 

golongan, dan tidak bisa dipisahkan dari 

orang yang berbudi luhur adalah selalu 

berusaha menjalankan perintah Tuhan dan 

menjauhi larangan-Nya, dalam artian selalu 

bertakwa kepada Tuhannya. 

Dengan demikian, setiap warga atau 

anggota Persaudaraan Setia Hati Terate 

mutlak wajib mengakui adanya Tuhan dan 

wajib melaksanakan perintah-Nya serta wajib 

menjauhi segala larangan-Nya. Keharusan 

mengakui adanya Tuhan dalam Persaudaraan 

Setia Hat Terate merupakan harga mati yang 

tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dengan adanya 

keharusan ini, maka setiap warga atau 

anggota Persaudraan Setia Hati Terate harus 



 

 

menganut suatu agama yang diyakininya dan 

wajib memvisualisasikan rasa takwanya itu 

sesuai agama dan keyakinan masing-

masing.
72

 

b. Pemberani dan Tidak Takut Mati 

Persaudaraan Setia Hati Terate 

menganjurkan kepada setiap insane yang 

bernaung di bawahnya untuk memiliki jiwa 

pantang menyerah, berani dan tidak takut 

mati, berani dalam konteks ini adalah berani 

karena membela kebenaran. Hal ini senada 

dengan jiwa “merah putih” yang telah 

ditunjukkan oleh para pejuang bangsa kita 

ketika berperang melawan penjajah betapa 

dengan gigih mereka mempertahankan apa 
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yang telah menjadi haknya agar tidak jatuh 

ke tangan penjajah. 

Disisi lain, keberanian yang dilandasi 

dengan kebenaran akan melahirkan sebuah 

kekuatan yang cukup besar, hal ini telah 

dibuktikan oleh para pejuang kita ketika 

dengan senjata seadanya, mereka harus 

melawan para penjajah yang bersenjatakan 

modern. 

Sementara sifat tidak takut magti 

harus dimiliki oleh setiap insane Persaudraan 

Setia Hati Terate lebih didasarkan pada 

keyakinan bahwa kiematian itu hukumnya 

wajib bagi mahkluk hidup. Tidak ditakutipun 

kematian itu akan dating menjemput kita, 

apalagi ditakuti. Olehkarena itu setiap insane 

Persaudraan Setia Hati Terate harus 



 

 

mendasari perjuanagan hidupnya dengan 

semnagat baja. 

c. Berhadapan dengan masalah kecil dan sepele 

dan mengalah baru bertindak jika berhadapan 

dengan persoalan besar baru prinsip. 

Dalam menghadapi persoalan ada 

prinsip yang harus dipegang oleh orang 

PSHT yakni ngalah (mengalah) ngalih 

(menghindar), ngamuk (bertindak). Artinya 

rela menahan diri untuk tidak bertindak di 

luar batas toleransi jika berhadapan dengan 

masalah yang tidak prinsip (sepele). Jika 

perlu, menghindar dari saling pandang dan 

persengketaan, namun jika tetap dipepet dan 

dipojokkan, apalagi terus diinjak-injak dan 

dilecehlan, betapun kita harus tetap bertindak 

demi mempertahankan eksistensi. 



 

 

Dalam kaitan ini, insan Persaudaraan 

Setia Hati Terate dituntun untuik sedapat 

mungkin bersikap bijaksana dan dapat 

memilih-milah dengan cermat, mana 

persoalan prinsip dan mana persoalan yang 

tidak prinsip, serta harus selalu berusaha 

menempatkan manusia pada proporsi 

kemanusiaannya (nguwongake wong).
73

 

d. Sederhana 

Setiap insane Persaudaraan Setia Hati 

Terate harus senantiasa bersahaja di 

kehidupannya, tidak berlebihan dan apa 

adanya. Orang SH Terate harus sederhana 

dan wajar, segala tindakannya tidak perlu 

pamer atau sombong. Hal ini penting 

terutama sebagai bekal untuk  dapat 

melaksanakan sifat (watak) yang berikutnya 
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yakni memayu hayuning bawono, untuk 

mencapai kondisi itu, minimal harus dimulai 

dari diri sendiri. 

Disisi lain, masih berkaitan dengan 

watak sederhan ini, setiap insane 

Persaudaraan Setia Hati Terate harus pandai 

memilih sikap hidup lebih baik, dalam istilah 

jawa dikatakan”mikul dhawet rengeng-

rengeng” (bahagia meskipin tidak kaya 

materi) dari pada”numpak mersi brebes 

mili”(berlimpah harta tetapi menderita). 

Artinya tidak boleh “ngaya wara”, tidak silau 

dengan gebyar silau keduniawian, karena kita 

sadar apa yang ada dimuka bumi ini fana dan 

adanya hanya berupa titipan Tuhan. Namun 

demikian tentunya akan lebih baik lagi jika 

insane Persaudaraan Setia Hati Terate sudah 



 

 

bisa”numpak mersi”tapi tidak 

dengan”mbrebes mili” melainkan 

dengan”rengeng-rengeng”, dalam artian tetap 

kecukupan materi tetapi tetap bertakwa 

kepada Tuhannya, sehingga bisa hidup 

sejahtera lahir . 

e. Ikut memayu hayuning bawana (menjaga 

keselamatan dan ketentraman dunia). 

Bahwa kehadiran insane 

Perdsaudaraan Setia Hati Terate harus 

senantiasa membawa kedamaian dan manfaat 

bagi lingkungan sekitar. Kapan pun dan 

dimana pun insane Persaudaraan Setia Hati 

Terate berada harus senantiasa mendatangkan 

kesejahteraan bagi mkasyarakat di 

sekelilingnya. Hal ini selaras dengan amanat 

yang tertuang dalam pembukaan Undang-



 

 

Undang Dasar 1945 yaitu”Ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamain abadi dan keadilan 

sosial.” 

Maknanya, dimanapun warga 

Persaudaraan Setia Hati Terate berada ia 

harus menjadi cermin teladan baik 

dilingkungan keluarga besar Persaudaraan 

Setia Hati Terate sendiri, masyrakat pada 

khususnya dan cermin teladan bagi busa dan 

bangsa. Lebih-lebih bisa tampil ke depan 

memimpin masyarakat dan menjadi panutan 

serta teladan yang baik.
74

 

Kelima watak tersebut di atas 

merupakan cerminan watak dari satria atau 

manusia seutuhnya. Pada Persaudaraan Setia 

Hati Terate, jika seoarang warga atau 
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anggota telah mampu menghayati dan 

mempraktikkan lima watak tersebut pada 

kehidupannya, disebut warga anggota yang 

telah mencapai tataran. 

3. Tujuan Dasar Persaudaraan Setia Hati Terate 

Tujuan ialah sesuatu yang ingin dicapai 

setelah melakukan suatu hal. Adapun tujuan 

pendidikan yang diberikan oleh Persaudaraan 

Setia Hati Terate mengarah pada tujuan yang 

tertera pada AD/ART yaitu.
75

 

a. Mempertebal rasa ketuhanan yang Maha Esa. 

b. Mempertinggi seni budayaq Pencak Silat 

dengan pedoman pada wasiat PSHT. 

c. Mempertebal rasa cinta kasih terhadap 

sesame. 

d. Menanamkan jiwa kesatria, cinta tanah air 

dan bangsa Indonesia. 

                                                           
75

 Lihat transkrip dokumentasi Nomor: 02/D/02-04/2019 



 

 

e. Mempertebal mental spiritual dan fisik 

bangsa Indonesia pada umumnya dan PSHT 

pada khususnya. 

f. Ikut serta mendidik manusia agar berbudi 

luhur, tahu benar dan salah serta berjiwa 

pancasila.
76

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Penanaman  Panca Dasar Persaudaraan Setia 

Hati Terate bagi anggota Komisariat IAIN 

Ponorogo. 

Manusia Persaudaraan Setia Hati Terate 

sadar dan yakin bahwa sebab utama dari segala 

rintangan dan bahaya, serta lawan kebenaran 

hidup yang sesungguhnya bukanlah insan, 

mahluk atau kekuatan diluar dirinya, 

kepercayaan diri sendiri dan mengenal diri 
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pribadi menuju penghayatan ibadah kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bisa dikatakan 

tujuan utama organisasi Persaudaraan Setia Hati 

Terate (PSHT) ini adalah selain mengajari olah 

fisik juga ikut serta untuk mendidik manusia 

yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

menjalankan segala perintah dan larangannya. 

Menurut Abdul Azis Rojikin: 

Makna Panca Dasar Persaudaraan Setia 

Hati Terate adalah sebuah pemahaman 

untuk mempertebal kepercayaan diri 

sendiri dan mengenal diri pribadi 

menuju penghayatan ibadah kepada 

Tuha Yang Maha Esa, jumbuh njobo 

njerone, manusia PSHT harus 

mempunyai ke-setia-an kalau perasaan 

di hati A maka keluarnya harus A dan 

tidak munafik dalam perasaan di hati 

dan dalam ucapannya.
77

   

Didalam pemahaman makna Panca dasar 

Persaudaraan Setia Hati Terate terdapat beberapa 

hal yang dapat memberikan pemahaman secara 
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mendalam mengenai Panca Dasar itu sendiri. 

Panca dasar adalah pemhaman arti setia terhadap 

hatinya sendiri dalam kehidupan serta memegang 

teguh Persaudaraan terhadap semua makhluk 

ciptaan tuhan, persaudaraan menurut agama 

islam itu ada 2 (dua) makna, seperti yang dikatan 

oleh Kafi Sofiullah yaitu: 

Pertama : Persaudaraan yang didasarkan pada 

pertalian nasab saudara kandung, jenis 

warna kulit, dan kebangsaan atau 

kesukuan yang kita kenal sebagai 

ikhwanun. Kedua: Persaudaraan dalam 

arti pertalian hati atau iman, maksudnya 

adalah persaudaraan dalam perdamaian 

saling menghargai, menghormati dan 

tolong menolong sesama manusia, 

tumbuhan dan semua makhluk yang ada 

di bumi dalam kebaikan yang tersentral 

pada hati atau keimanan disinilah letak 

persaudaraan yang kekal abadi yang tak 

lekang oleh celakaan, penderitaan, tak 

lapuk oleh hujannya pujian dan 

banjirnya harta benda, dan tak akan 

putus oleh tajamnya pisau fitnah tak 

akan terpancing oleh rayuan, tak 

terguncang oleh meletusnya bukit 

hawa, tak akan terperosok oleh lubang-



 

 

lubang yang tertutup oleh kain 

keindahan.
78

 

Senada dengan pengertian diatas, Faisal 

menambahkan bahwa:  

Materi penanaman Panca Dasar 

Persaudaraan Setia Hati Terate 

Komisariat IAIN Ponorogo juga bisa 

diartikan dengan kepatuhan atau 

ketaatan diri terhadap organ yang paling 

esensial dalam tubuh seorang manusia, 

yakni hati. Pengertian ini berangkat dari 

keyakinan SH Terate sendiri yang pada 

dasarnya berlandaskan pada ajaran 

Islam. Dalam Islam telah banyak 

penjelasan bahwasannya hati adalah 

organ yang bisa menuntun pada 

kebaikan diri seseorang. Ini salah satu 

landasan dalam pemberian materi Panca 

Dasar SH Terate.
79

 

Penanaman materi Panca Dasar Persaudaraan 

Setia Hati Terate adalah untuk mempertebal  

ketakwaan dan kasih sayang yang sentral pada 

hati yang dilandasi iman dan takwa kepada Allah 

Swt. dan diwujudkan dalam persaudaraan yang 
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kekal abadi selamanya dan tidak bisa dibatasi 

oleh ruang dan waktu.  

Dari hasil observasi pada tanggal 29 Maret 

2019, pendidikan tatakrama yang ditanamkan 

pada diri anggota Persaudaraan Setia Hati Terate 

Komisariat IAIN Ponorogo dengan sopan kepada 

orang yang lebih tua, seperti kepada guru/pelatih, 

orangtua, dan masyarakat. Seperti saat latihan 

menggunakan bahasa jawa kromo (halus) bukan 

bahasa ngoko (kasar) sehingga sopan santun 

mereka pelajari untuk bertatakrama yang baik di 

tempat latihan dan dengan digunakannya bahasa 

jawa kromo tersebut tentu dapat melestarikan 

bahasa daerah. Kemudian menanamkan rasa 

ketakwaannya kepada Allah berupa pendidikan 

agama untuk membentuk karakter baik pada 

anggota seperti membiasakan berdo‟a sebelum 



 

 

dan sesudah latihan, mengajarkan salat malam, 

menghafalkan surat-surat pendek dalam al-

qur‟an, serta puasa sunah. Sehingga materi yang 

diberikan oleh pelatih dapat diterapkan 

anggota/warga  dalam kehidupan sehari-hari.
80

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan 

bahwa makna materi Panca Dasar mencakup dua 

aspek, yaitu kapasitas manusia sebagai makhluk 

sosial dan sebagai hamba Allah. Kapasitas 

makhluk sosial dimaknai sebagai media untuk 

mengenal diri sehingga dapat memposisikan diri 

secara tepat dilingkungan sosialnya yang 

diwujudkan dalam persaudaraan. Sedangkan 

kapasitas manusia sebagai hamba Allah, materi 

Panca Dasar lebih ddmaknai sebagai upaya 

pengenalan hakikat diri sebagai seorang hamba 

yang memiliki tanggung jawab kepada Allah, 
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yakni melaksanakan perintah dan menjauhi 

laranganNya. Makna yang kedua ini ke-setia-an 

merupakan pondasi dalam menanamkan 

keimanan dan ketakwaan dalam diri seorang 

manusia. Tegasnya, makna dari kesetiaan adalah 

terwujudnya keseimbangan antara 

hablumminallah dan habluminannas.    

Di dalam materi Panca Dasar Persaudaraan 

Setia Hati Terate Komisariat IAIN Ponorogo 

mempunyai ajaran pokok pendidikan yang 

mengandung pendidikan karakter religius 

didalamnya yakni, mengaji, sholat malam, do‟a, 

dan tirakat malam. 

Materi penanaman Panca Dasar Persaudaraan 

Setia Hati Terate itu sendiri biasa disebut dengan 

ke-SH-an seperti penjelasan oleh Jalil Muttaqin:  

Proses pembinaan Panca Dasar dalam 

ajaran Persaudaraan Setia Hati Terate di 



 

 

mulai sejak awal dibukanya penerimaan 

anggota dan diberikan secara bertahap 

sesuai jenjang tingkatan latihan 

berdasarkan sabuk, ketika sabuk polos 

kita menanamkan pengertian dan makna 

Panca Dasar dalam kedisiplinan, 

ketertiban dan kejujuran. Kemudian 

pada tingkat sabuk jambon kita berikan 

kembangan dan pengertian Panca Dasar 

dalam kehidupan selama latihan dan 

kehidupan sehari-hari, pemupukan 

dalam menanamkan pengertian dan 

makna Panca Dasar pada tingkat sabuk 

hijau, pada tingkat sabuk putih 

perawatan atau pemeliharaan dalam 

menanamkan pengertian dan makna 

Panca Dasar dalam rangka pematangan 

dan menyatunya makna materi Panca 

Dasar dalam pemikiran perbuatan dalam 

jiwa yang utuh pada kesetiaan, proses 

akhir dari pembinaan kesetiaan ini 

adalah pemberian tes pada setiap 

anggota untuk disahkan menjadi warga 

tingkat 1 demikian proses tersebut 

berjalan. Hal yang paling penting 

menjadi warga tingkat 1 di organisasi 

Persaudaraan Setia Hati Terate terus 

menjaga dan melestarikan seluruh aspek 

ajaran Panca Dasar  di kehidupan sehari-

hari.
81
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Pada waktu tingkat sabuk putih warga 

Persaudaraan Setia hati Terate tingkat 1 dalam 

hal ini materi Panca Dasar yang diberikan adalah 

keseluruhan yakni materi dari awal masuk 

Persaudraan Setia Hati Terate atau dengan istilah 

lain pemantapan materi seperti yang dijelaskan 

oleh Afif Ahsanul Amri sebagai berikut: 

Selain itu kegiatan Persaudaraan Setia 

Hati Terate di Komisariat IAIN 

Ponorogo, pelatih menanamkan ajaran-

ajaran agama Islam, seperti: warga 

dianjurkan khataman 30 juz pada kamis 

legi di rumah salah satu warga yang 

letaknya di Pulung Merdiko rumah 

kediaman Mas Huda, warga wajib sholat 

berjamaah bersama pelatih pedamping 

sebelum latihan dimulai serta membaca 

do‟a bersama sebelum latihan, setip 

malam jum‟at melakukan pengajian 

yasinan di kantor UKM Beladiri IAIN 

Ponorogo, seta sering mengadakan temu 

khadang ataupun sarasehan sesama 

anggota Persaudaraan Setia Hati Terate 

dengan Ranting Maupun Cabang. Materi 

yang memakai sabuk putih diwajibkan 

tirakatan malam dengan menjaga wudu 

agar tetap suci serta membaca do‟a-do‟a 



 

 

dan diselingi pernapasan untuk 

mengingat Allah adalah kekuatan utama. 

Deengan itu kegiatan persaudaraan 

ssetia Hati Terate di Komisariat IAIN 

Ponorogo sebagai pembinaan jasmani 

dan diimbangi dengan kegiatan 

pembinaan kerohanian yang mungkin 

akan bernilai lebih, serta menjaga 

kerukunan asah, asih, dan asuh sesama 

anggota dan persaudaraan yang semakin 

kuat.
82

 

Bagi anggota Persaudaran Setia Hati Terate 

yang telah mengerti, memahami, menghayati dan 

mengamalkan ajaran kesetia-hatian tersebut, 

maka dia akan memiliki keyakinan dan 

kemantapan dalam mengarungi kehidupan yang 

peuh tantangan ini. Selain itu dia juga akan 

mempunyai kemampuan untuk:  

a. Menghilangkan keangkuhannya. 

b. Menghilangkan rasa iri dan keakuannya. 

                                                           
82

 Lihat transkrip rekaman wawancara nomor: 02/W/02-

04/2019 



 

 

c. Siap menjalankan kewajiban dengan penuh 

tanggungjawab.
83

 

Selanjutnya para sesepuh Persaudaran Setia 

Hati Terate juga memberikan nasehat, 

agar para generasi-generasi dalam perbuatannya 

baik ketika dalam bermasyarakat tidak 

menyimpang dari ajaran yang diberikan di 

organisasi Persudraan Setia Hati Terate. 

Naseehat-nasehat yang menjadi nilai luhur dan 

juga sebagai pegangan dalam hidupnya yang 

antara lain yaitu seperti yang dikatakan Satria: 

a. Ojo adigang, Ojo adigung, Ojo 

adiguno, yang artinya bahwa setiap 

pribadi harus memiliki sifat kesatria, 

tapi tidak boleh sombong. 

b. Sugih tanpo bondo, sekti tanpo aji-

aji, nglurug tanpo bolo, menang 

tanpo ngasorake, paweweh tanpo 

kelangan. Yang artinya bahwa setiap 

pribadi dalam menempuh dalam 

kehidupan harus kaya tanpa harta, 

sakti tanpa kekuatan, melan tanpa 
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teman, menang tanpa meremehkan 

dan memberi tanpa kehilangan. 

c. Janganlah engkau mencari 

penghidupan di organisasi, tetapi 

berilah organisasi itu kehidupan, 

niscaya akan memberi manfaat yang 

hakiki yang artinya bahwa haruslah 

setiap pribadi memberikan 

penghidupan untuk organisasi. 

d. Ojo kesemsem gebyaring kadunyan 

kanuragan lan pengawasan dudu 

tujuan. Yang artinya janganlah kamu 

tertipu indahnya dunia(yang itu 

hanya semu) kekuatan bukan dari 

sebuah tujuan akhir. 

e. Sepiro Gedining Sengsoro Yen 

Tinompo Among Dadi Cobo. Yang 

artinya sebesar apapun penderitaan 

apabila diterima dengan hati yang 

ikhlas maka hanya akan menjadi 

cobaan semata. 

f. Ngluruk Tanpo Bolo Menang Tanpo 

Ngasorake. Artinya berani tanpo 

harus ada kawan dan dapat menang 

tanpa harus merendahkan lawan. 

g. Suro Diro Joyo Diningrat Lebur 

Dining Pangastuti. Artinya segala 

kesempurnaan hidup (kesaktian, 

kepandaain, kejayaan, dan kekayaan 

) dapat diluluhkan dengan budi 

pekerti yang luhur. 

h. Ojo Seneng Gawe Susahe Liyan, 

Opo Alane Gawe Seneng Liyan. 

Artinya jangan suka memberi orang 



 

 

lain bersusah dan tiada buruknya 

membuat bahagia orang lain. 

i. Ojo waton Ngomong Ning Yen 

Ngomong Seng Gawe Waton. 

Artinya jangan hanya sekedar bicara, 

namun apabila bicara harus bisa 

dibukttikan. 

j. Ojo Rumongso Biso Ning Sing Biso 

Rumongso. Artinya janganlah 

merasa paling bisa namun sadar diri 

atas apa yang bisa dapat dilakukan 

orang-orang disekitar kita. 

k. Ngunduh Wohing Pakerti. Artinya 

adalah siapa yang berbuat pasti akan 

menerima hasil perbuatannya.  

Tujuan dari kegiatan latihan 

Persaudaraan Setia hati Terate 

adalah untuk membina anggota agar 

mempunyai fisik yang kuat dan 

mental spiritualnya. Selain itu, 

manfaatnya adalah anngota 

Persaudaraan Setia Hati Terate agar 

mempunyi akhlakul karimah yang 

baik atau dalam ajaran persaudaraan 

Setia Hati Terate menjadi manusia 

yang tahu benar dan salah. Tidak ada 

kecenderungan yang paling 

mempengaruhi antar afektif, kognitif 

dan psikomotorik (ketiganya saling 

mempengaruhi), sebab dengan 

kegiatan yang diselenggarakan I 

dalam organisasi Persaudaraaan 

Setia hati Terate Komisariat IAIN 

Ponorogo yang mana kegiatan 



 

 

tersebut sangat terorganisir demi 

tercapainya tujuan pembinaan 

anggota supaya memiliki jasmani 

yang kuat, sertan tidak lupa dalam 

bidang rohninya dan untuk menjalin 

persaudaraan antar sesame mkhluk 

Tuhan Yang Maha Esa.
84

  

 Persaudaraan Setia Hati Komisariat IAIN 

Ponorogo mempunyai anggota yang sebagian 

besar adalah berstatus maha siswa IAIN 

Ponorogo selama anggota yang menjalani latihan 

di Persudaraan Seta HatinTerate Komisariat 

IAIN Ponorogo mereka semua di didik dengan 

materi Panca Dasar/kerohanian, pendidikan 

agama, budi pekerti, etika sopan santun dan lain-

lain yang mengarah kepada pengetahuan 

mengenai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. Dengan adanya pemberian materi Panca 

Dasar akan mengarahkan kepada para anggota 

untuk berprilaku semkain baik terhadap dirinya 
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maupun kepada orang lain bahkan kepada 

lingkungannya. 

 Seperti yang dikatakan oleh kharis:   

Berlatih pencak silat merupakan niat 

awal warga Persaudaraan Setria Hati 

Terate Komisariat IAIN Ponorogo 

adalah untuk bisa mempelajari seni  

budaya asli Indonesia sebagai warisan 

leluhur serta agar bisa membela dirinya 

sehingga jika lulus dalam berlatih 

pencak silat ia akan mendapat sebutan 

sebagai pendekar. Jika seorang pendekar 

keahliannya pencak silat ataupun  

bertarung tidak diimbangi dengan rasa 

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa serta mental kerohanian yang kuat, 

maka ia akan menjadi sombong dan 

menimbulkan kerusakan lingkungan 

sekitar. Maka dengan proses selama 

mengikuti latihan di Persaudaraan Setia 

Hati Terate Komisariat IAIN Ponorogo 

seseorang yang ditunjuk sebagai pelatih 

akan selalu senantiasa menanamkan 

kerohanian kepada anggotanya dengan 

hal-hal yang bersifat Islam. 

Adapun tujuan dari seorang pelatih di 

Persaudaraan Setia Hati Terate 

Komisarit IAIN Ponorogo seperti yang 

dikatakan Hadi Dasa Pratama: 

1. Mempertebal ketakwaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa. Diwujudkan 



 

 

dengan para anggota menjadi lebih 

giat dalam melakukan beribadah 

serta sholat berjamaah sebelum 

latihan dimulai, sering mengaji 

rutinan yang telah dijadwalkan 

sebelumnya, tirakatan dimalam hari 

ketika sudah mencapai sabuk putih, 

menjalankan puasa senin kamis 

ketika menerima materi dari sang 

pelatih. 

2. Meningkatkan cinta budaya. 

3. Mempertebal rasa persaudaraan. 

Diwujudkan dengan adanya rasa 

empati dan simpati antar sesama 

anggota dengan anggota maupun 

antar pelatih dengan warga. 

4. Berjiwa patriotisme. Ditandai 

dengan sikap cinta tanah air dengan 

membekali diri dengan pencak silat 

dan dapat menyelesaikan masalah 

secara baik dan rasional. 

5. Berbadan sehat. Baik jasmani 

maupun rohani. 

6. Mempertinggi sikap optimisme. 

Adanya rasa percaya diri 

dipertandingan pencak silat semisal 

disalah satu iven-iven SH Cup 

nasional maupun internasional. 

7. Ikut mendidik manusia berbudi 

luhur. Diwujudkan dengan adanyan 

sikap memayu hayuning bawono, 

yaitu ikut adil dalam menjaga 

keamanan lingkungan dan ikut 

dalam memajukan lingkungan 



 

 

dengan memelihara hubungan pada 

lingkungan masyarakat.
85

 

2. Dampak Penanaman Panca Dasar Terhadap 

Karakter Religius Anggota di Komisariat 

IAIN Ponorogo 

   Dengan adanya latihan pencak silat 

Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat IAIN 

Ponorogo yang annggotanya kebanyakan 

mahasiswa dari kampus IAIN Ponorogo itu 

sendiri pada setiap tahunnya yang anggotanya 

terus bertambah seiring dengan pendaftaran 

mahasiswa baru di kampus IAIN Ponorogo para 

warga ataupun senior-senior warga Persaudaraan 

Setia Hati Terate berusaha mendidik semua 

anggotan lainnya untuk menjadi yang lebih baik 

lagi, kegiatan latihan dan pemberian materi-

materi tersebut membuahkan hasil yang baik. 

Hasil dari pemberian materi Panca Dasar tersebut 
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saat menjadi anggota Persaudaraan Setia Hati 

Terate Komisariat IAIN Ponorogo tidaklah 

terwujud dengan instan akan tetapi 

pembentukannya memerlukan proses 

    Seperti yang dikatakan oleh anggota 

Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat IAIN 

Ponorogo  Eka Nursafitri: 

Dasar utama pendidikan Persauadaraan 

Setia Hati Terate adalah mewujudkan 

rasa persaudaraan yang kekal dan abadi 

diantara para warga dan calon warga, 

dikarenakan karena bila rasa 

persaudaraan sudah tertanam di hati para 

warga PSHT, diharapkan akan tampak 

kehidupan yang rukun. Pencak silat 

Persaudaraan Setia Hati Terate sendiri 

tidak menggunakan nama perguruan 

melainkan nama persaudaraan, ini 

diharapkan supaya terciptanya hubungan 

batin atau jalinan rasa saling mengasihi 

antara warga PSHT maupun anggota 

yang tergabung di dalamnya. Kemudian 

untuk memelihara persaudaraan yang 

kekal dan abadi, dibutuhkan adanya 

penghayatan dan kesadaran tinggi. 

Disamping pula senantiasa ingat bahwa 

manusia mkhluk ciptaan Tuhan yang 



 

 

sarat dengan kelemahan dan kekurangan 

(titak sak wantah). Sehingga dengan 

demikian, kita diharapkan saling 

melindungi, menyayangi, saling 

mengerti, menghormati dan dituntut 

untuk sama-sama saling bertanggung 

jawab. Selain itu, kita dituntut pula 

senantiasa berhati-hati terhadap nilai-

nilai yang dapat merusak tatanan nilai-

nilai persaudaraan.
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 Seperti yang dikatakan oleh fitri: 

Materi Panca Dasar sebagai pengendali 

dan citra diri pesilat. Sebagai pengendali 

karena materi ini ditanamkan agar 

anggota baik warga ataupun siswa dapat 

mengendalikan diri sehingga ilmu 

beladiri tidak disalah gunakan. 

Sedangkan sebagai citra diri pesilat 

terdapat dalam ajaran Panca Dasar 

kerohanian yang ajarannya ditanamkan 

agar anggota dapat menjadi manusia 

yang berbudi luhur, tahu benar dan 

salah.
87

 

    Dari hasil observasi pada tanggal 05 April 

2019, dalam penanaman materi Panca Dasar 

Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat IAIN 

Ponorogo dapat membentuk karakter yang baik, 
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seperti watak atau jiwa yang tangguh baik secara 

fisik maupun mental ada banyak hal yang bisa 

kita lakukan selain melalui lembaga sekolahan, 

salah satunya melalui pendidikan bela diri 

pencak silat yang merupakan warisan asli budaya 

Indonesia. Pencak silat sudah terbukti 

membentuk manusia-manusia yang berkarakter 

baik, pantang menyerah dan tidak mudah putus 

asa atas segala masalah yang dihadapi, pencak 

silat telah berhasil membentuk para pendekar 

yang kuat secara jasmani maupun rohani 

sehingga terentuk pribadi-pribadi yang tangguh 

dan siap terjun dalam masyarakat.
88

 

   Menurut Abdul Falah selaku warga 

Persaudaraan Setia Hati Terate mengatakan 

bahwa: 
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Anggota yang baru masuk di latihan 

Persaudaran Setia Hati Terate 

mempunyai niat hati yang berbeda-beda 

ada yang ikut teman, agar bisa menjadi 

pendekar yang tangguh dan lain 

sebagainya. Semua niat tersebut aka 

diarahkan pada tujuan dari Persaudaraan 

Setia Hati Terate yang bertujuan 

mendidik manusia yang berbudi luhur 

tahu benar dan salah serta bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta 

berbuat baik kepada orang tua, guru, 

masyarakat, dan kepada teman.
89

 

   Seperti yang dikatakan oleh Alya Khoirul 

anggota dari Persaudaran Setia Hati Terate 

Komisariat IAIN Ponorogo: 

Menjadi anggota dari Persaudaran Setia 

Hati Terate dikarnakan ingin menjadi 

warga yang lebih baik lagi dalam hal 

pencak silat dan ajaran PSHT serta  

ingin memiliki ikatan yang erat sesama 

anggota, selama menjadi anggota 

Persauadraan Setia Hati Terate 

Komisariat IAIN Ponorogo menjadikan 

lebih giat sholat lima waktu, sholat 

malam, rajin puasa sunah, saling 

menyapa sesama saudara, saling berjabat 

tangan, disiplin dan tepat waktu, serta 
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lebih bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa.
90

 

  Sedangkan hasil dari penanaman Panca 

Dasar Persaudaran Setia Hati Terate terhadap 

karakter religius bagi anggota adalah seperti 

yang dikatakan oleh Hisam: 

Harus senantiasa ingat dan 

melaksanakan benar-benar sumpah dan 

wasiat atas pepacuh-pepacuh 

Persaudraan Setia Hati Terate salah 

satunya yaitu harus bisa memayu 

hayuning bawono, serta mampu bergaul 

dengan baik kepada masyarakat sekitar 

dan mencintai persaudaraan asah, asih, 

asuh kepada semua makhluk ciptaan 

Allah.
91

 

Dengan demikian kita selalu hidup di dalam 

Tuhan, kehendak kita selalu menyesuaikan diri 

dengan kehendak Tuhan. Inilah yang disebut 

dengan “Manunggaling Kawulo Gusti”. Manusia 

yang dapat selalu berbuat demikian berarti dia 

sudah tidak khawatir dalam segala hal, pertanda 
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bahwa dia sudah benar-benar pasrah lahir batin 

kepada Tuhan. Ibaratnya seperti “mati gelem 

urip gelem”. Dengan demikian akan muncul 

sifat-sifat yang diharapkan dapat menjadi 

sifatnya anggota Persaudaraan Setia Hati Terate, 

yaitu:  

a. Ora kagetan (tidak mudah terkejut). 

b. Ora nggumunan (tidak mudah heran). 

c. Yakin (memiliki rasa percaya diri). 

d. Wani nglakoni (berani menjalani prilaku yang 

baik). 

Manusia yang benar-benar pasrah kepada 

Tuhan biasanya akan mudah dikabulkan 

permohonannya sehingga dia disebut sebagai 

manusia yang “ketrimo”. Ada pepatah yang 



 

 

mengatakan “Wong pinter kalah karo wong 

ngerti, wong ngerti kalah karo wong ketrimo”.
92

 

Warga Persaudaran Setia Hati Terate 

Komisariat IAIN Ponorogo melalui penanaman-

penanaman materi Panca Dasar tidaklah hanya 

mendengarkan saja wejangan-wejangan sesepuh-

sesepuh SH Terate akan tetapi juga dibimbing 

untuk mengimplementasikan apa yang telah 

didapat di dalam materi Panca Dasar tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari mereka.  
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BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Analisis Penanaman  Panca Dasar Persaudaraan 

Setia Hati Terate bagi Anggota Komisariat IAIN 

Ponorogo. 

Di dalam penanaman materi Panca Dasar 

Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat IAIN 

Ponorogo terdapat beberapa hal ke-setia-an 

diartiakan konsep kejujuran, dikarenakan ke-setia-an 

setia pada hatinya sendiri, yang di maksud dengan 

setia pada hatinya sendiri yaitu hati dan 

ucapan/perkataan harus sama. Dalam pengertian lain 

juga dijelaskan bahwa makna ke-setia-an dalam 

Persaudaran adalah sebuah ikatan batin yang 

melebihi saudara sekandung yang dilandasi iman 

kepada Allah Swt. tanpa ada perbedaan nasab, suku, 

dan warna kulit. 
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Materi Panca Dasar memberikan pengertian 

tentang makna ke-setia-an dengan pengenalan diri 

yang bermuara pada pengenalan Tuhan. Menurutnya 

ke-seti-an adalah sebuah pemahaman untuk 

mempertebal kepercayaan diri sendiri dan mengenal 

diri pribadi menuju penghayatan ibadah kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, njumbuh njobo njerone, 

manusia Persaudraan Setia Hati Terate harus 

mempunyai ke-setia-an kalau perasaan dihati A 

maka keluarnya harus A dan tidak munafik dalam 

perasaan dihati dan dalam ucapannya. Bahwa ke-

setia-an adalah rasa cinta kasih yang tersentral pada 

hati yang dilandasi iman dan takwa kepada Allah 

Swt dan diwujudkan dalam persaudaran yang kekal 

abadi selamanya dan tidak bisa dibatasi oleh ruang 

dan waktu.  



 

 

Senada dengan pengertian di atas, ke-setia-an 

juga bisa diartikan dengan kepatuhan atau ketaatan 

diri terhadap organ yang paling esensial dalam tubuh 

seorang manusia, yakni hati  pengertian ini 

berangkat dari keyakinan tubuh SH Terate sendiri 

yang pada dasarnya berlandaskan pada pendidikan 

Islam. Dalam Islam telah banyak penjelasan 

bahwasannya hati adalah organ yang bisa menuntun 

pada kebaikan diri seseorang. Inilah salah satu 

landasan dalam memberikan definisi akan makna ke-

setia-an dalam organisasi Persaudraan Setia Hati 

Terate.
93

 Dengan diberikannya materi Panca Dasar 

ajaran kerohanian manusia akan mengenal Tuhannya 

dengan kesadarannya sendiri, sehingga kesadaran ini 

akan melekat kuat di hati sanubarinya karena muncul 

dari kesadaran yang berasal dari penghayatan-

penghayatan hidup dan alam ciptaan Allah Swt.  
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Pemahaman secara mendalam mengenai ke-

setia-an itu sendiri. Ke-setia-an adalah pemahaman 

arti persaudraan dalam kehidupan, persaudaraan 

menurut agama islam itu ada 2 (dua) makna, yaitu: 

“pertama: Persaudraan yang di dasarkan pada 

pertalian nasab saudara kandung, jenis warna kulit, 

dan kebangsaan atau kesukuan, yang kita kenal 

sebagai ikhwanun. Kedua: Persaudraan dalam arti 

pertalian hati atau iman, maksutnya adalah 

persaudaraan dalam perdamaian saling menghargai, 

saling menghormati dan tolong mnolong dalam 

kebaikan yang tersentral pada hati atau keimanan 

disinilah letak persaudaraan yang kekal abadi yang 

tak lekang oleh celakaan, penderitaan, yang tak 

lapuk oleh hujannya pujian dan banjirnya harta 

benda, dan tak akan putus oleh tajamnya pisau fitnah 

serta tak akan  terpancing oleh rayuan.  



 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwasannya warga Persaudaraan Setia Hati Terate 

harus bisa memahami makna ke-setia-an yang 

mencangkup 2 aspek, yaitu kapasitas manusia 

sebagai makhluk sosial dan sebagai hamba Allah. 

Kapasitas makhluk sosial dimaknai sebagai media 

untuk mengenal diri sehingga dapat memposisikan 

diri secara tepat dilingkungan sosialnya yang 

diwujudkan dalam prinsip persaudaraan. Sedangkan 

kapasitas manusia sebagai hamba Allah, ke-setia-an 

lebih dimaknai sebagai upaya pengenalan hakikat 

diri sebagai seorang hamba yang memiliki tanggung 

jawab kepada Allah, yakni melaksanakan perintah 

dan menjauhi larangan-Nya. Makna yang kedua ini 

ke-setia-an merupakan pondasi dalam menanmkan 

keimanan dan ketakwaan dalam diri seorang 

manusia. Tegasnya, muara dari makna ke-setia-an 



 

 

adalah terwujudnya balance (keseimbangan) antara 

hablum minallah dan hablum minannas. 

Di dalam Persaudaraan Setia Hati Terate selain 

tertera diatas ada 5 ajaran pokok yang mengandung 

karakter religius yakini, persaudaraan, olahraga, 

beladiri, kesenian, dan kerohanian. 

a. Persaudaraan 

Persaudaraan merupakan hubungan/ikatan 

batin yang erat antara seseorang dengan yang 

lainnya, dalam hal ini diantara warga dengan 

warga atau warga dengan umat manusia umum 

lainnya. 

Dengan persaudaraan manusia diakui dan 

diberlakukan sebagai makhluk Tuhan yang maha 

Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan 

kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa 

membedakan suku, keturunan, agama dan 



 

 

kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, 

warna kulit dan sebagainya salah satu pelajaran 

yang sering dipakai sebagai perwujudan 

persaudaraan.  

b. Olah raga  

Olahraga adalah suatu bentuk kegiatan fisik 

yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani. 

Dalam olahraga tidak hanya melibatkan sistem 

muskuloskeletal semata, namun juga 

mengikutsertakan sistem lain seperti sistem 

kardiovaskular, sistem respirasi, sistem ekskresi, 

sistem saraf dan masih banyak lagi. Olahraga 

mempunyai arti penting dalam memelihara 

kesehatan dan penyembuhan tubuh yang tidak 

sehat.
94

 

Olahraga merupakan satu kegiatan yang 

dapat diterima oleh banyak orang. Kecuali 
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kegiatannya tidak meniyita banyak waktu dan 

pikiran, olah raga adalah bentuk kegiatan yang 

member manfaat bagi kesehatan badan (raga), 

yang pada gilirannya akan memberikan kekuatan 

bagi bathin/rokhani (jiwa), Pepatah 

mengatakan”mensana in corporesano” (didalam 

tubuh yang kuat terdapat jiwa yang kuat) Hal 

yang demikian itu terkandung maksud bahwa 

untuk mencapai tujuannya, yakni membentuk 

manusia berbudi luhur tahu benar dan salah. 

Persaudaraan Setia hati Terate berusaha 

meletakkan dasar/landasan (pondasi) yang kokoh 

kepada warga dan anggotanya. Upaya itu 

diwujudkan dengan terlebih dahulu membentuk 

jasmaninya dan menyehatkan badannya, 

menyusul kemudian seperti apa yang dikatakan 

pepatah diatas, adalah jiwa dan kepribadiannya. 



 

 

Islam menegaskan pentingnya olahraga 

untuk menciptakan generasi Rabbani yang kuat 

dan sehat. Oleh karenanya, Islam mengajarkan 

setiap muslim untuk mengajarkan anak-anaknya 

bagaimana cara memanah, berenang, berkuda, 

dan jenis olahraga yang bermanfaat untuk 

kesehatan individu.Tidak seorang pun ahli medis 

baik muslim maupun non muslim yang 

meragukan manfaat olahraga bagi kesehatan 

manusia. Dalam buku yang berjudul 

“Pemeliharaan Kesehatan Dalam Islam”oleh dr. 

Mahmud Ahmad Najib (Guru Besar Fakultas 

Kedokteran Universitas Ain-Syams Mesir), 

ditegaskan bahwa olahraga sangat berguna bagi 

kesehatan manusia jika dia mau sehat. Karena 

dengan berolahraga mampu menyembuhkan 

penyakit dan membantu manusia menuju 



 

 

kesehatan fisik dan batin. Selain itu juga bisa 

merilekskan jiwa dan raga kita serta 

mengeluarkan zat-zat jahat ditubuh dengan jalur 

keringat-keringat yang keluar dari dalam tubuh.
95

 

c. Beladiri 

 Beladiri merupakan salah satu pelajaran 

pencak silat dan kejiwaan untuk mengenal sang 

pencipta dan mengenal diri pribadi, maka pencak 

silat berfungsi sebagai alat atau senjata untuk 

membela diri atau untuk mempertahakankan 

kehormatan. Bukan untuk melawan seseorang 

tetapi hanya melayani sesoarang apabila dalam 

keadaan terpaksa dan dibutuhkan. Persaudaraan 

Setia Hati Terate tidak mengajarkan seni beladiri 

lainnya kecuali pencak silat, karena pencak silat 

adalah seni membela diri asli dari bagsa 
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Indonesia yang mutunya tidak kalah dari seni 

beladiri bangsa lain. Dengan demikian 

Persaudaraan Setia Hati Terate juga 

mempertahankan dan mengembangkan 

kepribadian budaya bangsa. 

d. Kesenian  

 Kesenian merupakan sebagai salah satu 

aspek dalam Persaudaraan Setia Hati Terate 

merupakan bagian dari unsur latihan yang perlu 

dikembangkan dari tingkat polos. Macam atau 

bentuk kesenian terdiri dari permainan tunggal, 

permainan ganda, dan pagelaran massal, yang 

diwujudkan dalam paket-paket latihan sebagai 

pedoman dasar. 

 Kesenian dalam Persaudaraan Setia Hati 

Terate ini merupakan sebuah gerakan tarian, 

kembangan untuk membela diri dari serangan 



 

 

lawan, dalam islam kesenian adalah salah satu 

wujud keindahan.  

e. Kerohanian  

 Kerohanian merupakan tujuan akhir dari 

pelajaran Persaudaraan Setia Hati Terate, disini 

kerohanian berpedoman pada mengenal diri 

sendiri dengan sebaik-baiknya yang mempunyai 

jiwa Setia Hati agar di dalam menempuh 

kehidupan ini memperoleh kebahagiaan dan 

kesejahteraan, di dunia dan akhirat. Dan yang 

terpenting adalah mengenal Tuhannya dan 

mampu menjadi abdi-Nya yang baik. Pencak 

silat sebagai hasil krida atau karya pengolahan 

akal, kehendak, dan rasa yang dilandasi dengan 

kesadaran atau kodrat manusia sebagai pribadi 

dan makhluk susila ciptaan Tuhan Yang Maha 

Esa, terdiri dari empat aspek yang merupakan 



 

 

satu kesatuan yang bulat, yakni aspek mental-

spiritual, beladiri, seni dan olahraga. Keempat 

aspek tersebut baik masing-masing maupun 

keseluruhan, mengandung materi pendidikan 

yang menyangkut sikap dan sifat ideal, yaitu 

sikap yang menjadi idaman bagi hidup pribadi, 

hidup bermasyarakat dan bernegara.
96

 Mental 

kerohanian dan ke-SH-an adalah sumber asas 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita harus sadar 

bahwa sesungguhnya manusia sebagai individu 

itu sesungguhnya hanyalah suatu objek dari pada 

subjek mutlak, yaitu Allah Swt. 

 Dalam pembinaan penanaman Pancar Dasar 

kegiatan latihan  Persaudaraan Setia Hati 

Komisariat IAIN Ponorogo, mengandung nilai-

nilai agama Islam seperti: 
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1. Warga/anggota Persaudaraan Setia Hati 

Terate Komisariat IAIN Ponorogo wajib 

mampu membaca Al-qur‟an dengan baik, 

lancar dan benar.  

2. Setiap malam jum‟at warga/anggota wajib 

mengikuti kegiatan sorogan untuk 

meningkatkan karakter religius. 

3. Warga/anggota wajib membaca do‟a sebelum 

latihan dimulai. 

4. Setiap satu bulan sekali warga wajib ikut 

mujahadah dan tirakatan malam. 

5. Melakukan sholat malam pada setiap malam 

selasa, malam kamis dan malam sabtu. 

 Hal ini menunjukkan bahwa nilai atau value 

sebagai isi dari pendidikan Islam telah benar-

benar tereleasasikan dengan tuntas. Sebab 

dengan penyelarasan antara pembinaan jasmani 



 

 

dan pembinaan rohani akan mengantarkan anak 

didik untuk bersikap dengan nilai-nilai yang 

benar dan baik dan mempunyai akhlakul 

karimah. Demekian juga materi ke-SH-an 

sebagai isi pendidikan Islam dengan membina 

ke-setia-an warga untuk mendekatkan diri 

kepada Allah Swt, percaya diri dan menjalin 

persaudaraan terhadap semua makhluk ciptaan-

Nya. 

 Pelaksanaan pembinaan tersebut bermanfaat 

untuk menambah pengetahuan tentang 

pemahaman hablumminnallah dan 

hablumminnas, membentuk kepribadian yang 

berakhlakul karimah, menumbuhkan rasa 

percaya diri yang bersumber dari kekuatan Allah 

Swt, sehingga membuat jiwa dan pemikiran 

mereka tentram sehingga ketika harus 



 

 

menghadapi suatu realitas sulit akan tetap 

mebuat mereka berfikiran obyektif serta jernih, 

sehingga lebih nudah dalam menyelesaikan 

masalah kapanpun dimanapun dia berada.  

 Pengaruh dari kegiatan penanaman Panca 

Dasar dalam kegiatan latihan Persaudaraan Setia 

Hati Terate di Komisariat IAIN Ponorogo 

tersebut cukup baik, karena kegiatan tersebut 

bertujuan untuk membentuk mental spiritual 

warga yang berasaskan Islam, yang pada 

dasarnya pembinaan tersebut lebih bermanfaat 

pada rohani, tapi tidak terlepas bermanfaat juga 

pada jasmaninya. Hubungan manusia dengan 

Allah adalah hubungan makhluk dengan 

khaliknya. Dalam masalah ketergantungan, hidup 

manusia selalu mempunyai ketergantungan 

kepada yag lain. Dan tumpuan serta pokok 



 

 

ketergantungan adalah kepada Tuhan Yang 

Maha Kuasa, Yang Maha Perkasa, Yang Maha 

Bijaksana, Yang Maha Sempurna, ialah Allah. 

Allah Tuhan Yang Maha Esa.  

 Selain itu penanaman Panca Dasar dalam 

kegiatan latihan Persaudaraan Setia Hati Terate 

di Komisariat IAIN Ponorogo dapat menjadi 

modal prinsip sikap dalam arti khalifatullah fi 

lard yakni dalam kehidupan sehari-harinya baik 

dalam organisasi maupun masyarakat sekitarnya 

kelak setelah pengabdiannya di organisasi. 

Sangat besar harapan ibu dan ayah pada anaknya 

untuk menjadi anak yang sholeh/sholehah. Atau 

berharap anaknya memiliki akhla al-kharimah. 

Dari besar jasa orang tua pada anak jasa mereka 

tidak dapat dihitung dan dibandingkan dengan 

harta, dan beliau tidakmengharap yang lain 



 

 

kecuali berharap ananknya kelak menjadi anak 

yang sehat jasmani dan rohaninya. Akhlak yang 

mulia merupakan akhlak yang berlandaskan pada 

Al-Qur‟an dan Al-Hadist. Setiap muslim 

diwajibkan untuk memelihara norma-norma 

agama di masyarakat terutama di dalam 

pergaulan sehari-hari baik keluarga rumah 

tangga, kerabat, tettangga dan lingkungan 

masyarakat. Menurut al-Ghazali, jalan ke arah 

menuju rohani adalah dengan peningkatan iman, 

aural dan mempererat hubungan yang terus 

menerus dengan Allah Swt. Upaya ini dilakukan 

melalui ibadah terus menerus, zikir, tilawah al-

Qur'an dan doa. Dengan kata lain, melalui upaya 

peningkatan aktivitas keberagamaan. Dengan 

memperbanyak ibadah, maka rohani manusia 

akan mencapai kebahagiaan dan ketentraman 



 

 

yang tidak ada taranya.
97

 Berbuat baik kepada 

masyarakat dijadikan salah satu ciri dari iman 

kepada Allah dan hari akhirat, karena realisasi 

iman adalah berbuat baik, sedangkan berbuat 

baik pertama-tama dilakukan pada orang-orang 

disekelilingnya antara lain masyarakat 

(tetangga). 

 Karakter seseorang tidak bisa langsung tiba-

tiba terbentuk menjadi baik, akan tetapi 

membutuhkan proses internalisasi dan 

pengalaman panjang serta penuh dengan 

tantangan. Sebagai constoh seseorang sudah 

berniat untuk menjadi orang baik, misalnya ingin 

berperilaku jujur, tiba-tiba ia kena musibah yang 

mengharuskan ia mengeluarkan uang dalam 

jumlah besar, kebetulan pada saat itu ia menjadi 

pemegang uang proyek. Dalam situasi dan 
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kondisi seperti itu, tantangannya adalah apakah 

ia akan menggunakan uang tersebut untuk 

memenuhi keperluannya dengan cukup 

mengatakan bahwa uang proyek telah hilang? 

ataukah ia tetap jujur dengan tidak memanipulasi 

uang tersebut walaupun ia dalam keadaan sulit? 

persoalan seperti ini sering dihadapi oleh 

sebagian orang, maka beruntunglah orang-orang 

yang masih tetap memegang teguh nilai-nilai 

kejujuran tersebut. Dalam pendidikan karakter, 

anak didik memang sengaja dibangun 

karakternya agar mempunyai nilai-nilai kebaikan 

sekaligus mempraktikkannya dalam kehidupan 

sehari-hari, baik itu kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, dirinya sendiri, sesama manusia, lingkungan 

sekitar, bangsa, negara maupun hubungan 

internasional sebagai sesama penduduk dunia.
98
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Dengan demikian karakter yang kuat tidak serta 

merta ada secara instan tanpa adanya proses 

internalisasi serta elkulturasi, melainkan perlu 

adanya penanaman nilai karakter secara 

berkelanjutan sejak dini hingga benar-benar 

terpatri saat dewasa tiba. Penanaman nilai-nilai 

karakter dapat dimulai dari lingkungan keluarga, 

sekolah, dan masyrakat. 

 Adapun untuk mewujudkan penciptaan 

suasana religius di sekolah, madrasah, perguruan 

tinggi dapat dilakukan melalui pendekatan 

pembiasaan, keteladanan dan pendekatan 

persuasive atau mengajak warganya dengan cara 

halus, dengan memberikan alasan dan prospek 

lebih baik yang bisa meyakinkan mereka.
99
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 Dalam mengembangkan nilai karakter 

religius pada siswa dapat digunakan strategi 

pembiasaan. Kebiasaan adalah tingkah laku yang 

tetap dari usaha menysuaikan diri terhadap 

lingkungan yang mengandung unsur efektif 

perasaan. Kebiasaan itu ditentukan oleh 

lingkungan sosial dan kebudayaan yang 

dikembangkan manusia sejak lahir.
100

 Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa karakter 

merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri 

sendiri, sesama manusia, lingkungan dan 

kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, 

perasaan, perkataan dan perbuataan berdasarkan 

norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya 

dan adat istiadat. 
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B. Analisis Dampak Penanaman Panca Dasar 

Terhadap Karakter Religius Anggota di 

Komisariat IAIN Ponorogo. 

Di dalam materi Panca Dasar Persaudaran 

Setia Hati Terate Komisaiat IAIN Ponorogo sangat 

menekankan kepada seluruh anggota baik warga 

maupun siswanya untuk saling rukun, saling 

menyayangi, saling hormat menghormati dan saling 

bertanggung jawab. Persaudaraan yang tidak 

memandang siapa aku siapa kamu, persaudaraan 

yang tidak membedakan latar belakang dan status 

poleksosbud (politik, ekonomi, sosial dan budaya), 

persaudaraan yang lepas dari kefanatikan sara (suku, 

agama, ras dan antar golongan) dengan satu catatan 

keterkaitan atas pengertian Persaudaraan itu tidak 

bertentangan dengan norma dan hukum masyarakat 



 

 

serta Negara hukum dimana kita hidup.
101

 

Penanaman materi Panca Dasar Persaudaraan Setia 

Hati Terate adalah untuk menumbuhkan rasa cinta 

dan kasih sayang yang sentral pada hati yang 

dilandasi iman dan takwa kepada Allah Swt. dan 

diwujudkan dalam persaudaraan yang kekal abadi 

selamanya dan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan 

waktu. 

Salah satu nilai yang ada di dalam pendidikan 

karakter adalah nilai religius. Nilai ini sangat erat 

kaitannya dengan nilai keagamaan karena_nilai 

religius bersumber dari agama dan mampu merasuk 

kedalam jiwa seseorang. Nilai religius bersifat 

mutlak dan abadi, serta bersumber pada kepercayaan 

dalam diri manusia. Di dalam pancasila, karakter 

nilai religius terletak pada sila pertama yang 

berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jika 
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diartikan Ketuhanan Yang Maha Esa bukan berarti 

Tuhan Yang Satu atau Tuhan yang jumlahnya hanya 

satu. Melainkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti 

sifat-sifat luhur atau mulia Tuhan yang mutlak harus 

ada. Jadi yang ditekankan pada sila pertama dari 

pancasila adalah sifat-sifat luhur mulia, bukan 

Tuhannya. Indonesia memiliki agama yang beraneka 

ragam. Keberagaman ini lah yang membuat negara 

Indonesia memberi jaminan kebebasan kepada setiap 

penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan 

keyakinan agama masing-masaing.
102

 Materi Panca 

Dasar sebagai pengendali dan citra diri pesilat. 

Sebagai pengendali karena materi ini ditanamkan 

agar anggota baik warga ataupun siswa dapat 

mengendalikan diri sehingga ilmu beladiri tidak 

disalah gunakan. Sedangkan sebagai citra diri pesilat 
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terdapat dalam ajaran Panca Dasar kerohanian yang 

ajarannya ditanamkan agar anggota dapat menjadi 

manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. 

Tujuan materi Panca Dasar dalam 

Persaudaraan Setia Hati Terate adalah untuk 

mendidik anggota PSHT yang berjiwa setia hati agar 

di dalam menempuh kehidupan ini memperoleh 

kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin, dunia dan 

akhirat. Setelah kita mantap berjiwa setia hati, 

barulah kita dapat melaksanakan tugas dan 

kewajiban memayu hayuning bawono. 

Di dalam latihan seorang pelatih juga 

menerapkan kepada warga dan siswa untuk saling 

berjabat tangan sesama siswa ataupun sesama 

warganya dan melakukan sholat jamaah terlebih 

dahulu dan berdo‟a bersama sebelum latihan 

dimulai, selain itu saat penerimaan materi tertentu 



 

 

para anggota dianjurkan untuk perpuasa dan 

mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

Implentasi disini juga ditekankan saling mengasihi, 

saling membantu, berkata-kata sopan terhadap 

sesama anggota/warga dan kesemua orang serta 

mengedepankan falsafah “memayu hayuning 

bawono” serta mengadakan pertemuan temu 

Khadang sebagai salah satu ajang silaturahmi sesama 

agar menjaga kerukunan Persaudaraan.  

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia 

yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, 

diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan 

kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, 

perasaan, perkataan dan perbuataan berdasarkan 

norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya 



 

 

dan adat istiadat.
103

 Jadi menciptakan budaya 

religius (karakter religius) yang bersifat vertikal 

dapat diterapkan melalui kegiatan peningkatkan 

hubungan dengan Allah Swt. Baik secara kualitas 

atau kuantitasnya. Pelaksanaan kegiatan religius di 

latihan Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat 

IAIN Ponorogo yang bersifat ibadah. diantaranya 

sholat berjamaah. membaca ayat suci Al-Qur'an, 

berdoa bersama dan lain sebagainya. 

Adapun dampak negatifnya, apabila 

warga/anggota Persaudaraan Setia Hati Terate 

memiliki rasa Persaudaraan yang terlalu fanatik dan 

tidak bisa mengendalikan dirinya, maka timbul sifat 

sombong dan ingin menang sendiri. hal ini sering 

menyebabkan terjadinya perkelahian antar 

perguruan. 
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 Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tawuran 

oleh pemuda yang berbeda perguruan sering terjadi 

dikarenakan mereka masing-masing merasa bahwa 

dirinya hebat hanya karena memiliki ilmu beladiri 

atau memiliki perguruan dengan nama besar, 

keadaan ini semakin diperparah oleh kelakuan warga 

PSHT setiap keluar jalan selalu memprovokasi 

warga, beteriak-teriak menggunakan kata kotor dan 

akibatnya bentrok dengan warga. betapa bahayanya 

apabila prilaku anarkisme menjadi sebuah 

kebudayaan di dalam lingkup masyarakat, pasti akan 

menjadi sebuah gaya hidup yang berbahaya serta 

merugikan banyak pihak. 

 

 

 

  



 

 

BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis data hasil penelitian dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penanaman karakter religius Dalam materi Panca 

Dasar bagi warga Persaudaraan Setia Hati Terate 

Komisariat IAIN Ponorogo mencakup dua aspek, 

yaitu kapasitas manusia sebagai makhluk sosial 

dan sebagai hamba Allah.  

Dalam materi kerohanian Persaudaraan Setia 

Hati Terate Komisariat IAIN Ponorogo terdapat 

lima ajaran yang mengandung penanaman 

karakter religius yakni: 

a. Warga/anggota Persaudaraan Setia Hati 

Terate Komisariat IAIN Ponorogo wajib 

mampu membaca Al-qur‟an dengan baik, 

lancar dan benar.  



 

 

b. Setiap malam jum‟at warga/anggota 

wajib mengikuti kegiatan sorogan untuk 

meningkatkan karakter religius. 

c. Warga/anggota wajib membaca do‟a 

sebelum latihan dimulai. 

d. Setiap satu bulan sekali warga wajib ikut 

mujahadah dan tirakatan malam. 

e. Melakukan sholat malam pada setiap 

malam selasa, malam kamis dan malam 

sabtu. 

Dengan demikian, secara umum materi Panca 

Dasar Persaudaraan Setia Hati Terate mengacu 

pada pendidikan karakter religius.  

2. Dampak Penanaman Panca Dasar Terhadap 

Karakter Religius Anggota di Komisariat IAIN 

Ponorogo ialah menjadikan warga PSHT  lebih 

giat sholat lima waktu, sholat malam, rajin puasa 



 

 

sunah, saling menyapa sesama saudara, saling 

berjabat tangan ketika bertemu antar warga 

Persaudaraan Setia Hati Terate.  

B. Saran-saran 

1. Kegiatan latihan Persaudaraan Setia Hati Terate 

Komisariat IAIN Ponorogo hendaknya dalam 

membina anggotanya menyeimbangkan aspek 

jasmani dan rohani. 

2. Kegiatan latihan Persaudaraan Setia Hati Terate 

Komisariat IAIN Ponorogo hendaknya 

mengorganisir kegiatan-kegiatannya agar 

tercapai sebuah tujuan dengan baik. 

3. Kegiatan latihan Persaudaraan Setia Hati Terate 

Komisariat IAIN Ponorogo hendaknya 

mengaplikasikan benar-benar materi Panca Dasar 

di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.  
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