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ABSTRAK 

 

Muslim, Azis. 2015. Peran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bela Diri Dalam Membentuk 

Karakter Pada Anggota (Studi Kasus Pada UKM Bela Diri Persaudaraan Setia 

Hati Terate (PSHT) di STAIN Ponorogo). Skripsi, Pendidikan Agama Islam Jurusan 

Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN Ponorogo). Pembimbing (I) 

Dr. H.M. Miftahul Ulum, M.Ag. Pembimbing (II) Muhamad Nurdin, M.Ag. 
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Masyarakat mengalami keresahan yang disebabkan tawuran antar organisasi 

pencak silat, menilai dari kejadian tersebut penulis beranggapan bahwa karakter sebagai 

pendekar belum sepenuhnya terbentuk. Di kabupaten Ponorogo banyak terdapat 

organisasi pencak silat salah satunya Unit Kegiatan Mahasiswa Bela Diri Persaudaraan 

Setia Hati Terate yang berada di STAIN Ponorogo. Berangakat dari pentingnya 

pembentukan karakter serta keingintahuan bagaimana UKM Bela Diri dalam mendidik 

anggotanya peneliti mengadakan penelitian tentang bagaimana peran Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) Bela Diri dalam proses pembentukan karakter. 

Adapun rumusan masalah yang penulis ketengahkan dalam sripsi ini adalah 

Bagaimana pendidikan karakter di UKM Bela Diri Persaudaraan Setia Hati Terate di 

STAIN Ponorogo.  Bagaimana kontribusi UKM Bela Diri Persaudaraan Setia Hati Terate 

dalam membentuk karakter  pada anggotanya.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati. Metode pengumpulan data menggunakan metode interview 

(wawancara), observasi, dan juga dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa pendidikan karakter di UKM Bela Diri PSHT 

STAIN Ponorogo ditanamkan kepada anggotanya melalui dua kegiatan yaitu kegiatan 

rutin dan kegiatan insidental. Kegiatan rutin dilakukan seminggu tiga kali di luar jam 

kuliah yang meliputi: latihan fisik, latihan teknik, latihan taktik, dan latihan 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 instruksi dari akademik. UKM Bela Diri PSHT di STAIN Ponorogo juga 

memberi kontribusi dalam pembentukan karakter pada anggotanya. Antara lain: karakter 

religius, toleransi, disiplin, bersahabat atau komunikatif, tanggung jawab, kerja keras, 

kreatif, demokratis, peduli sosial, dan peduli lingkungan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat mengalami keresahan yang disebabkan tawuran antar 

organisasi pencak silat, yang kebanyakan dari anggota pencak silat tersebuat 

adalah para pemuda. Hampir setiap tahun saat momentum Suran Agung pada 

bulan Muharam dalam kalender Jawa dan saat momentum halalbihalal Idul Fitri 

selalu diwarnai dengan aksi tawuran para pesilat.
1
 

Karena sering terjadi kasus tawuran antar organisasi pencak silat di 

Ponorogo, Kapolres Ponorogo telah berusaha mendamaikan seluruh organisasi 

pencak silat yang berada di kabupaten Ponorogo dengan acara deklarasi damai di 

stadion Batoro Katong. Namun selesainya acara sedikitnya 30 pendekar asal salah 

satu organisasi perguruan pencak silat tertentu diamankan petugas Polres 

Ponorogo, Sabtu (28/9/2013) malam. Pasalnya, para pendekar ini diduga terlibat 

dalam aksi tawuran yang terjadi di JL Raya Ponorogo - Pacitan, Desa Grenteng, 

Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.
2
 

Hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran dari pencak silat sebagaimana yang 

dikatakan oleh Pandji Oetojo dalam bukunya Pencak Silat, bahwa pencak silat 

                                                           
1
Memutus%20Rantai%20Penyebab%20Tawuran%20_%20ANTARA%20JATIM%20%20%20P

ortal%20Berita%20Daerah%20Jawa%20Timur.htm. 
2
 Sepulang Deklarasi Damai, 30 Pendekar Ponorogo Tawuran - Tribunnews.com.htm.diakses 

pada 25april 2014, 19.01.WIB. 
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sebagai hasil krida atau karya pengolahan akal, kehendak, dan rasa yang dilandasi 

dengan kesadaran atau kodrat manusia sebagai pribadi dan mahkluk sosial ciptaan 

Tuhan Yang Maha Esa, terdiri dari 4 aspek yang merupakan satu kesatuan yang 

bulat, yakni aspek mental-spiritual, Bela Diri, seni dan olahraga. Keempat aspek 

tersebut baik masing-masing maupun keseluruhan, mengandung materi pendidikan 

yang menyangkut sikap dan sifat ideal, yaitu sifat yang menjadi idaman bagi hidup 

pribadi, hidup bermasyarakat dan bernegara.
3
 

Pernyataan senada juga disampaikan juga oleh Sucipto bahwa pencak silat 

telah menunjukkan jati dirinya dan telah terbukti membentuk kepribadian yang 

kokoh bagi para pengikutnya, tidak hanya pada pembinaan terhadap aspek 

olahraga, seni dan Bela Diri semata, melainkan juga dapat mengembangkan watak 

luhur, sikap ksatria, percaya pada diri sendiri dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

Sentuhan pencak silat yang dilaksanakan dalam dunia pendidikan, yang 

dimulai dari tingkat dasar akan sangat membantu dalam pembentukan kader 

bangsa yang berjiwa patriotik, berkepribadian luhur, disiplin serta bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4
 

Begitu pula dengan Johansyah Lubis, yang mengatakan gerak dasar pencak 

silat merupakan gerak terencana, terarah, terkordinasi dan terkendali yang 

memiliki aspek sebagai satu kesatuan, yaitu aspek mental, spiritual, beladiri, olah 

                                                           
3
 Pandji Oetojo, Pencak Silat, (Semarang:IKIP SEMARANG,Fakutas Ilmu 

Keolahragaan,2000), 8. 
4
 Sucipto, Materi Pokok Pencak Silat, (Jakarta: Universitas Terbuka DEPDIKNAS,2009), 1. 
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raga dan seni budaya.
5
Sehingga pendidikan pencak silat tidak lagi bersifat 

keterampilan saja, melainkan untuk membentuk karakter manusia. 

Pada perkembangan selanjutnya, pencak silat bisa dijadikan sarana dan 

materi pendidikan untuk membentuk manusia-manusia yang mampu 

melaksanakan perbuatan dan tindakan yang bermanfaat dalam rangka menjalin 

keamanan dan kesejahteraan bersama. Pencak silat merupakan hasil budi daya 

manusia yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan bersama, 

pencak silat merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang 

diajarkan kepada warga masyarakat yang meminatinya.
6

 

Pencak silat juga membangun dan mengembangkan kepribadian dan 

karakter mulia seseorang dengan adanya ajaran kerohanian, dengan ini diharapkan 

bisa mewujudkan keselarasan dan keseimbangan antara diri individu dengan alam 

sekitarnya.
7

 

Para pendekar dan guru pencak silat dengan tekun memberi ajaran 

keagamaan, etika moral kepada anak didiknya agar menjadi manusia ideal yang 

memiliki sifat taqwa, tanggap dan tangguh yang mampu mengendalikan diri dan 

berusaha mewujudkan sebuah masyarakat yang damai dan sejahtera, amar makruf 

nahi mungkar dan bertaqwa kepada Tuhan. 

 

                                                           
5
 Johansyah Lubis, Pencak Silat Panduan Praktis, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004,7. 

6
 Pandji Oetojo, Pencak Silat, (Semarang:IKIP SEMARANG,Fakutas Ilmu 

Keolahragaan,2000),2. 
7
 Nur Dyah Naharsari, Olahraga Pencak Silat, (Jakarta: Ganeca Exact, 2008), 10. 
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Menilai dari kejadian tersebut penulis beranggapan bahwa karakter 

tanggung jawab sebagai pendekar terhadap keluarga, masyarakat, lingkungan bagi 

anggota pencak silat belum sepenuhnya terbentuk. Ini terbukti bahwa sering 

terjadinya tawuran hingga membuat resah masyarakat, pengrusakan fasilas umum, 

hingga rumah-rumah warga. 

Di kabupaten Ponorogo banyak terdapat organisasi pencak silat salah 

satunya Unit Kegiatan Mahasiswa Bela Diri Persaudaraan Setia Hati Terate yang 

berada di STAIN Ponorogo. UKM Bela Diri adalah organisasi intra kampus yang 

mewadahi para mahasiswa dalam mengembangkan bakat dan minat Bela Diri, 

Bela Diri yang dipelajari di UKM Bela Diri adalah Persaudaraan Seti Hati Terate.  

Tidak lepas dari konflik yang terjadi di ponorogo dan sekitarnya, bahwa 

UKM Bela Diri Persaudaraan Setia Hati Terate komisariat STAIN Ponorogo juga 

tersorot oleh masyarakat sebagai organisasi yang telah mendidik dan mengesahkan 

banyak pendekar dan atlet yang berkarakter, bertanggung jawab, sosialis dan 

berintelektual. 

Berangakat dari pentingnya pembentukan karakter serta keingintahuan 

bagaimana UKM Bela Diri dalam mendidik anggotanya peneliti mengadakan 

penelitian tentang bagaimana peran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bela Diri 

dalam proses pembentukan karakter. Dan judul dari penelitian ini adalah “Peran 

unit kegiatan mahasiswa (UKM) Bela Diri dalam membentuk karakter (Studi 

Kasus Pada UKM Bela Diri Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Di STAIN 

Ponorogo)” 
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B. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pendidikan 

karakter di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bela Diri Persaudaraan Setia Hati 

Terate dalam membentuk karakter pada anggotanya di STAIN Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pendidikan karakter di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bela Diri 

Persaudaraan Setia Hati Terate di STAIN Ponorogo? 

2. Bagaimana kontribusi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bela Diri 

Persaudaraan Setia Hati Terate dalam membentuk karakter pada anggotanya? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan pendidikan karakter di Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM) Bela Diri Persaudaraan Setia Hati Terate dalam rangka membentuk 

karakter pada anggotanya. 

2. Mendeskripsikan kontribusi UKM Bela Diri Persaudaraan Setia Hati Terate 

dalam membentuk karakter pada anggotanya. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 
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a. Dapat diketahui adanya alternatif lain dalam membentuk karakter pada 

seseorang selain melalui lembaga pendidikan formal. 

b. Dapat diketahui bahwa ilmu beladiri pencak silat tidak hanya untuk melatih 

kekuatan fisik semata tetapi juga dapat membentuk karakter pada 

anggotanya.  

2. Secara Praktis 

a. Bagi organisasi 

Bagi organisasi sendiri, lebih meningkatkan perannya dalam membentuk 

karakter anggotanya. 

b. Bagi penulis. 

Untuk menanbah dan memperluas wawasan berfikir serta mendapat 

pengalaman dalam cara membentuk karakter. 

c. Bagi anggota organisasi 

Mampu memahami dan mengamalkan karakter yang telah diperoleh selama 

proses latihan, serta menambah khazanah keilmuan. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian dengan pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 
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yang dapat dialami.
8
 Data ini memiliki karakteristik alami (natural setting) 

sebagai sumber data langsung, bersifap diskriptif, proses lebih dipentingkan 

dari pada hasil dan analisisa dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan 

secara analisis induktif dan makna merupakan hal yang esensial. 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, 

tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di 

lapangan.
9
Ada enam (6) macam metodologi penelitian yang menggunakan 

pendekatan kualitatif yaitu etnografi, studi kasus, teori graundend, penelitian 

interaksi, penelitian ekologikal dan penelitian masa depan.
10

 Dalam hal ini jenis 

penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu deskripsi dan analisis 

fenomena tertentu atau satuan sosial seperti individu, kelompok, institusi atau 

masyarakat. Studi kasus dapat digunakan secara tepat dalam banyak bidang. Di 

samping itu merupakan penyelidikan secara rinci satu setting, satu subyek 

tunggal, satu kumpulan dokumen atau satu kejadian tertentu. 

2. Kehadiran peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengalaman 

berperan serta sebab peranan penelitian yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
11

 Pengamatan yang berperan adalah sebagai peneliti yang 

                                                           
8
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung: Remaja Rosydakarya, 2000),3. 

9
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), 3. 

10
 Tim penyusun pedoman skripsi STAIN Ponorogo, Pedoman Penulisan Skripsi STAIN 

Ponorogo, 50. 
11

 Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan 

Ilmu Sosial Lainnya , (Bandung: PT. Remaja Rosyda Karya, 2004), 201. 



9 

 

 

berinteraksi sosial yang memakai waktu cukup lama antara penelitian dengan 

subyek dalam lingkungan subyek dan data itu dalam bentuk catatan tersebut 

berlaku tanpa gangguan.
12

Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak 

sebagai instrument kunci, partisipan penuh sekaigus pengumpul data sedangkan 

instrumen yang lain sebagai penunjang. 

3. Lokasi penelitian  

UKM Bela Diri Persaudaraan Setia Hati Terate  secara geografis terletak di 

sebelah timur kota Ponorogo tepatnya di STAIN Ponorogo Jl. Pramuka, No. 

135, Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Peneliti 

memilih organisasi ini sebagai tempat penelitian karena sekolah ini merupakan 

salah satu sekolah tinggi yang mewadahi, dan mengembangkan  bakat dan 

minat seorang mahasiswa dalam bidang pencak silat, ini yang membuat peneliti 

tertarik dan akhirnya memutuskan untuk mengambil lokasi penelitian di 

sekolah ini. 

4. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan 

(hasil wawancara maupun pengamatan langsung di lapangan), selebihnya 

adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya.
13

Adapun sumber data utama 

adalah sebagai berikut:  

                                                           
12

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosydakarya, 2000), 

117. 
13

 Ibid., 112. 
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a. Manusia, meliputi: ketua UKM Bela Diri, senior UKM Bela Diri,  pelatih, 

dan anggota UKM Bela Diri. 

b. Non Manusia: meliputi dokumentasi, di antaranya adalah sumber data 

tertulis, inventaris serta lainnya yang di perlukan. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam teknik pengumpulan data penelitian ini meliputi wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat di 

mengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan intraksi dengan subjek 

melalui wawancara mendalam dan diobservasi pada latar, dimana fenomena 

tersebut berlangsung dan di samping itu untuk melengkapi data yang diperlukan 

dokumentasi (tentang bahan yang ditulis oleh atau subjek). 

Adapun pengumpulan data ini, peneliti menggunakan beberapa metode 

sebagai berikut: 

a. Teknik wawancara 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan 

secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga 

dalam wawancara mendalam ini data-data bisa dikumpulkan semaksimal 

mungkin. 

Pada teknik ini peneliti dapat menyakan secara langsung kepada 

informan maupun nara sumber tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

data yang dibutuhkan.  
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Orang-orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah 4 

informan, yaitu diambil secara purposive, yaitu: 

1) Ketua UKM Bela Diri Persaudaraan Setia Hati Terate. 

2) Senior UKM Bela Diri Persaudaraan Setia Hati Terate. 

3) Pelatih UKM Bela Diri Persaudaraan Setia Hati Terate. 

4) Anggota UKM Bela Diri Persaudaraan Setia Hati Terate 

b. Teknik Observasi 

Observasi adalah sebagai aktivitas untuk memperhatikan sesuatu 

dengan menggunakan alat indra, yaitu melalui penglihatan, penciuman, 

pendengaran, peraba, dan pengecap.
14

 

Ada beberapa alasan mengapa teknik observasi atau pengamatan 

digunakan dalam penitian ini. Pertama, pengamatan didasarkan atas 

pengalaman secara langsung. Kedua, pengamatan memungkinkan peneliti 

untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku, dan 

kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. 

c. Teknik Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dibandingkan yang lain metode ini 

                                                           
14

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi 2, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1993), 107. 
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agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya 

masih tetap, belum berubah.
15

 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang.
16

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data 

dari sumber non insani, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. 

Rekaman sebagai tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan oleh atau untuk 

individual atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu 

peristiwa. Sedangkan dokumen digunakan untuk mengacu atau bukan selain 

rekaman, yaitu tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu, 

seperti surat-surat, buku harian, catatan khusus, foto-foto dan sebagainya.  

Teknik dokumentasi ini sengaja digunakan dalam  penelitian  ini 

sebab: pertama, sumber ini selalu tersedia dan murah terutama ditinjau dari 

konsumsi waktu, kedua, rekaman dan dokumen merupakan sumber 

informasi yang stabil, baik keakuratannya dalam mereflesikan situasi yang 

terjadi di masa lampau, maupun depan, dan dianalisis kembali tanpa 

mengalami perubahan, ketiga, rekaman dan dokumen merupakan sumber 

informasi yang kaya, secara kontekstual relevan dan mendasar dalam 

konteksnya, keempat, sumber ini sering merupakan pernyataan yang legal 

                                                           
15

 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan (Surabaya: SIC, 2001), 80. 

16
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&R (Bandung: Alfabeta, 2007), 

240. 
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yang dapat memenuhi akuntabilitas. Hasil pengumpulan data dokumentasi 

ini di catat dalam format rekaman dokumentasi. 

d. Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan 

lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannaya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabakannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat 

kesimpulanyan dapat diceritakan kepada orang lain. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang 

mengemukan 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. Aktivitas 

dalam analisis data, meliputi data reduction, datadisplay, dan coclusion. 

Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar berikut:
17

  

                                                           
17

Mattew B. Milles dan  AS. Michael Huberman, Analisa data Kualitatif, terj. Tjetjeb Rohidi 

(Jakarta: UI-Press, 1992), 20. 
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Keterangan: 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang 

penting, dan membuat kategori. Dengan demikian data yang telah 

direduksikan memberikan  gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data adalah menyajikan data dalam pola yang 

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

network dan chart. Dengan ini lebih memudahkan untuk memahami 

yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang 

telah dipahami tersebut. 

Penyajian 

data 

Reduksi 

data 

Kesimpulan 

Pengumpulan 

data 
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c. Conclution/ Drawing/ Verification 

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 deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya masih remang-remang sehingga menjadi jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. 

Selanjutnya menyajikan data ke dalam pola baku, memilih mana 

yang penting dan dipelajari yang selanjutnya akan disajikan dalam  

bentuk kesimpulan. Adapun analisisa yang digunakan dalam 

penelitian kualitatif ini dilakukan secara analisis induktif. 

6. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan Keabsahan Temuan hasil penelitian dilakukan dengan 

perpanjangan keikutsertan, ketekunan, pengamatan, triangulasi, pengecekan 

sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, dan pengecekan anggota
18

. 

Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan temuan atau kepercayaan 

terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan: 

a. Perpanjangan Keikutsertaan Peneliti 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. 

Dalam hal ini keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu 

singkat, tetapi memerlikan perpanjangan keikuisertaan peneliti pada latar 
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penelitian. Maka perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam penelitian ini 

akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data  dikumpulkan.  

b. Pengamatan yang tekun  

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Jadi kalau perpanjangan 

keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan 

menyediakan kedalaman. 

7. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan 

hasil penelitian. Tahap-tahap penalitian tersebut adalah:  

a. Tahap pra-lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, megurus perizinan, menjajagi dan menilai 

keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. 

Tahapan ini dilakukan pada Januari 2014.  

b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperanserta sambil mengumpulkan 

data. Tahap ini dilakukan  pada bulan Februari 2014. 

c. Tahap analisa data, yang melinputi: analisis selama dan setelah 

pengumpulan data. 
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d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian yaitu bulan Februari 2014. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Bab I: Pendahuluan. 

Bab ini merupakan pendahuluan, yang befungsi sebagai pola dasar dari 

seluruh bahasan yang ada dalam penelitian. Terdiri dari Latar belakang 

masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, 

Methode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 

Bab II: Kajian  Teori Dan Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Bab ini berfungsi sebagai landasan teori sekaligus karangka teoritik.  

Bab III: Deskripsi Data  

Bab ini berfungsi sebagai penyajian data yang diperoleh dari hasil 

penelitian, yakni  berisi gambaran umum UKM Beladiri Persaudaraan Setia 

Hati Terate  STAIN Ponorogo yang meliputi:   Sejarah singkat berdirinya  

UKM Beladiri Persaudaraan Setia Hati Terate  STAIN Ponorogo, Prosedur 

dalam proses pembentukan karakter anggota UKM Bela Diri Persaudaraan 

Setia Hati Terate  STAIN Ponorogo,  Struktur Organisasi UKM Beeladiri 

Persaudaraan Setia Hati Terate  STAIN Ponorogo. 

Bab IV: Analisis Data 

Analisa pada bab ini terkait dengan Analisis Tentang proses pembentukan 

karakter pada masa latihan, analisa tentang pendidikan karakter tanggung 
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jawab dan  Analisis Data Tentang Peranan UKM Beeladiri Persaudaraan 

Setia Hati Terate  STAIN Ponorogo 

Bab V: Penutup 

Bab ini merupakan bagian akhir dari pembahasan  ini yang merupakan 

jawaban dari rumusan masalah yang berisi kesimpulan dan saran-saran. 

Dua hal ini signifikan dihadirkan sebagai pertimbangan untuk mengetahui 

sejauh mana keberhasilan penelitian ini dilakukan, dan saran apa yang 

dapat direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN HASIL  

TELAAH PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Pendidikan Karakter. 

1. Pendidikan 

a. Pengertian pendidikan.  

Pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata 

didik yang berarti memelihara, memberi latihan mengenai akhlak dan 

kecerdasan pemikiran. Sehingga pendidikan berarti proses pengubahan 

sikap dan tatalaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan 

manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses perbuatan, cara 

mendidik. Pendidikan secara etimologi diartikan memelihara, memberi 

latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pemikiran.
19

 Sedangkan menurut 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
20
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II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 232. 
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Dalam bahasa Inggris pendidikan disebut sebagai ”education”, 

sedangkan dalam bahasa latin ”educere” secara etimologi berarti 

memasukkan sesuatu, yaitu memasukkan ilmu pengetahuan kepada 

seseorang.
21

 Sedangkan dalam bahasa Arab dapat dijumpai adanya kata al 

ta’lim dan al tarbiyah, berarti pengajaran dan pendidikan, yang berasal dari 

kata dasar al allama dan al rabba sebagaimana digunakan dalam al-

Qur’an, sekalipun konotasi kata tarbiyah lebih luas sebab mengandung arti 

memelihara, membesarkan dan mendidik serta mengandung makna 

mengajar (al allama). Disamping itu, selain kata al ta’lim dan al tarbiyah 

terdapat pula kata al ta’dib yang ada hubungannya dengan kata adab yang 

berarti susunan. Dimana mendidik adalah membentuk manusia menempati 

tempat yang tepat dalam susunan masyarakat dalam posisi yang 

proporsional sesuai ilmu dan teknologi yang dikuasai.
22

 

Mengenai pengertian pendidikan para pakar pendidikan banyak yang 

mendefinisikan secara jelas tentang pendidikan, diantaranya adalah: 

1) Menurut Plato “pendidikan adalah mengaruniakan jiwa-jiwa serta tubuh-

tubuh sebanyak mungkin dengan sejumlah estetika (keindahan) dan 

kesempurnaan”. Definisi ini mencakup pendidikan fisik dan spiritual. 

Yang pertama adalah pendidikan yang menaburkan perkembangan dan 
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 Hasan Langgulung, Asas-asas Pendidikan Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1992), 4. 
22

 Yusuf Amir Faisal, Reorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 94. 
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kemakmuran badaniah, sementara yang berikutnya adalah yang 

menciptakan kesmpurnaan dan kebaikan- kebaikan. 

2) Menurut Hassel pendidikan sebagai cara-cara mendisiplinkan 

kemampuan alami atau bakat anak untuk membuat mereka cukup pas 

dan tepat dalam bertanggung jawab akan satu bagian yang 

menyenangkan.
23

 

3) John Dewey memberi definisi pendidikan sebagai proses yang 

menyesuaikan antara individu-individu dan lingkungan. Ia berkata, 

“Pendidikan ialah sebuah pembentukan dan penataan berbagai aktivitas 

individu-individu, dan kemudian memasukkan mereka ke dalam 

cetakan-cetakan tertentu, yaitu perubahab proses menjadi sebuah aksi 

social yang diterima oleh orang lain”.24
 

Dari beberapa definisi pendidikan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan adalah serangkaian usaha sadar yang dilakukan oleh manusia 

dewasa dalam rangka  mendisiplinkan kemampuan alami atau bakat anak 

secara fisik dan spiritual, kemudian memasukkan mereka ke dalam 

cetakan-cetakan tertentu, yaitu perubahan proses menjadi sebuah aksi 

sosial yang diterima oleh orang lain. 
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b. Pengertian Pendidikan Islam 

Pengetian Pendidikan Islam adalah suatu sestem pendidikan yang 

mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah. 

Oleh karena itu Islam mempedomani seluruh aspek kehidupan manusia 

muslim baik duniawi maupun ukhrawi.
25

 

Selain itu ada pengertian pendidikan Islam menurut ahli pendidikan, yaitu 

1) Menurut Drs. Ahmad D. Marimba. Pendidikan Islam adalah bimbingan 

jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada 

terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Dengan 

pengertian yang lain sering kali beliau mengatakan kepribadian umat 

tersebut dengan istilah “Kepribadian Muslim”, yaitu kepribadian yang 

memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih dan memutuskan serta berbuat 

berdasarkan nilai-nilai Islam dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-

nilai Islam. 

2) Menurut Drs. Bulian Shomad. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang 

bertujuan membentuk individu menjadi makhluk yang bercorak diri, 

berderajat tinggi menurut ukuran Allah dan isi pendidikannya. Untuk 

mewujudkan itu dalah ajaran Allah. Secara rinci beliau mengemukakan 

pendidikan itu disebut pendidikan Islam apabila memiliki dua ciri khas, 

yaitu: Pertama. Tujuannya untuk membentuk individu menjadi corak diri 
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tertinggi menurut ukuran al Qur’an. Kedua. Isi pendidikannya ajaran 

Allah yang tercantum dengan lengkap didalam al Qur’an yang diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dicontohkan oleh Nabi 

Muhammad SAW. 

3) Menurut Musthafa al Ghulayaini, bahwa pendidikan Islam ialah 

menanamkan akhlak yang mulia didalam jiwa anak dalam masa 

pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air petunjuk dan nasehat. 

Sehingga akhlak itu menjadi salah satu kemampuan (meresap dalam) 

jiwanya kemudian buahnya berwujud keutamaan, akhlak mulia, kebaikan 

dan cinta bekerja untuk tanah air. 

c. Tujuan Pendidikan Islam 

Berikut ini beberapa tujuan pendidikan agama Islam menurut para 

ahli pendidikan Islam: 

1) Menurut Muhammad Athiyah al-Abrasyi tujuan pendidikan islam adalah 

untuk membentuk akhlak mulia, persiapan menghadapi kehidupan 

dunia-akhirat, persiapan untuk mencari rizki, menumbuhkan semangat 

ilmiah, dan menyiapkan profesionalisme subjek didik. 

2)  Menurut Abd ar-Rahman an-Nahlawi tujuan pendidikan islam adalah 

mengembangkan pikiran manusia dan mengatur tingkah laku serta 

perasaan mereka berdasarkan Islam yang dalam proses akhirnya 

bertujuan untuk merealisasikan ketaatan dan penghambaan kepada Allah 
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di dalam kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat. 

Definisi tujuan pendidikan ini lebih menekankan pada kepasrahan 

kepada Tuhan yang menyatu dalam diri secara individual maupun sosial. 

3) Menurut Abdul Fatah Jalal tujuan pendidikan Islam adalah mewujudkan 

manusia yang mampu beribadah kepada Allah, baik dengan pikiran, 

amal, maupun perasaan.
26

 

2. Pendidikan karakter 

a. Pengertian pendidikan karakter 

Istilah pendidikan karakter muncul kepermukaan pada akhir-akhir 

ini, setelah terjadi degradasi moral yang melanda bangsa Indonesia. 

Meskipun kalau ditelusuri lebih jauh, sebenarnya pendidikan karakter ini 

sudah ada sejak dahulu. 

Pendidikan karakter, terambil dari dua suku kata yang berbeda, yaitu 

pendidikan dan karakter. Kedua kata ini mempunyai makna sendiri-sendiri. 

Pendidikan lebih merujuk pada kata kerja, sedangkan karakter lebih pada 

sifatnya. Artinya melalui proses pendidikan tersebut, nantinya dapat 

dihasilkan sebuah karakter yang baik.27 

Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai 

karakter pada peserta didik yang meliputi komponen; kesadaran, 
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pemahaman, kepedulian, dan komitmen yang tinggi untuk melaaksanakan 

nilai-nilai tersebut, baik terhadap Allah Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, 

sesama, lingkungan, maupun masyarakat dan bangsa secara keseluruhan 

sehingga menjadi manusia sempurna sesuai dengan kodratnya. Pokok 

utama pendidikan karakter ialah suatu bentuk pengarahan dan bimbingan 

supaya seseorang mempunyai tingkah laku yang baik sesuai dengan 

moralitas dan keberagamaan.
28

 

b. Nilai-nilai pendidikan karakter 

Ada 18 nilai-nilai dalam pengembangan pendidikan budaya dan 

karakter bangsa yang dibuat oleh Diknas.  Mulai tahun ajaran 2011, seluruh 

tingkat pendidikan di Indonesia harus menyisipkan pendidikan berkarakter 

tersebut dalam proses pendidikannya. 18 nilai-nilai dalam pendidikan 

karakter menurut Diknas adalah: 

1) Religius  

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup 

rukun dengan pemeluk agama lain. 

2) Jujur 

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 
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3) Toleransi 

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 

4) Disiplin 

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

5) Kerja Keras 

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

6) Kreatif 

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil 

baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

7) Mandiri 

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

8) Demokratis 

Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. 

9) Rasa Ingin Tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan 

didengar. 
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10) Semangat Kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

11) Cinta Tanah Air 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

12) Menghargai Prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan 

sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 

13)  Bersahabat atau Komunikatif 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan 

sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 

14) Cinta Damai 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan 

sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 
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15) Gemar Membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang 

memberikan kebajikan bagi dirinya. 

16) Peduli Lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya 

untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17) Peduli Sosial 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang 

lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

18) Tanggung Jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa.
29

 

c. Ciri dasar dalam pendidikan karakter 

Ada empat ciri dasar dalam pendidikan karakter antara lain: 

1) Keteraturan interior, di mana setiap tindakan diukur berdasar hierarki 

nilai. Nilai menjadi pedoman normatif setiap tindakan. 
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2) Koherensi, yang memberi keberanian, membuat seseorang teguh pada 

prinsip, tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut 

resiko. Koherensi merupakan dasar yang membangun rasa percaya satu 

sama lain. Tidak adanya koherensi meruntuhkan kredibilitas seseorang. 

3) Otonomi. Seseorang menginternalisasikan aturan dari luar sampai 

menjadi nilai-nilai bagi pribadi. Ini dapat dilihat lewat penilaian atas 

keputusan pribadi tanpa terpengaruh atas desakan pihak lain. 

4) Keteguhan dan kesetiaan, keteguhan merupakan daya tahan seseorang 

guna menginginkan apa yang dipandang baik. Dan kesetiaan merupakan 

dasar bagi penghormatan atas komitmen yang dipilih. 

Kematangan keempat karakter ini memungkinkan manusia melewati 

tahap individualitas menuju personalitas. “orang-orang modern sering 

mencampuradukan antara individualitas dan personalitas, antara aku alami 

dan aku rohani, antara dependensi eksterior dan interior.” Karakter inilah 

yang menentukan norma seorang pribadi dalam segala tindakannya.
30

  

d. Tujuan pendidikan karakter 

Tujuan pendidikan karakter adalah penanaman nilai dalam diri siswa 

dan pembaruan tata kehidupan bersama yang lebih menghargai kebebasan 

individu. Tujuan jangka panjangnya tidak lain adalah mendasarkan diri 

pada tanggapan aktif kontekstual individu atas implus naturan sosial yang 
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diterimanya, yang pada gilirannya semakin mempertajam visi hidup yang 

akan diraih lewat proses pembentukan diri secara terus-menerus (on going 

formation). 

Pendidikan karakter juga bertujuan meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada 

pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara 

utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan. 

Pendidikan karakter pada tingkatan institusi mengarah pada 

pembentukan budaya sekolah, yaitu nilai-nilai yang melandasi perilaku, 

tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh 

semua warga sekolah dan masyarakat sekitar. Tujuan mulia pendidikan 

karakter ini akan berdampak langsung pada prestasi anak didik.
31

 

e. Kegunaan dan fungsi pendidikan karakter 

Kegunaan pendidikan yang berbasiskan pada pengembangan karakter 

anak antara lain: 

1) Anak memahami susunan pendidikan budi pekerti dalam lingkup etika 

bagi pengembangan dirinya dalam bidang ilmu pengetaahuan. 

2) Anak memiliki landasan budi pekerti luhur bagi pola perilaku sehari-

hari yang didasari hak dan kewajiban sebagai warga negara. 
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3) Anak dapat mencari dan memperoleh informasi tentang budi pekerti, 

mengolahnya dan mengambil keputusan dalam menghadapi masalah 

nyata di masyarakat. 

4) Anak dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain untuk 

mengembangkan nilai moral.
32

 

 

B. Bela Diri Pencak Silat. 

1. Pengertian  bela diri pencak silat 

a. Pengertian Bela Diri 

Bela diri dalam arti sempit adalah seni bertarung yang secara 

mendasar. Mencakup metode apapun yang digunakan manusia untuk 

membela dirinya. Tidak masalah bersenjata atau tidak. Gulat, Tinju, 

permainan pedang, menembak, dan seni bela diri yang terurai di atas 

termasuk bagian dalam pengertian ini. 

Walaupun banyak ahli bela diri Timur yang berpendapat bahwa Gulat 

dan Tinju tidak termasuk dalam seni bela diri, namun dua ini sekarang 

dikategorikan sebagai seni beladiri. Secara sistematis, keduanya memenuhi 

syarat untuk disebut sebagai “Seni Beladiri”.33
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b. Pengertian Pencak Silat. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencak silat adalah 

permainan (keahlian) dalam mempertahankan diri dengan kepandaian 

menangkis, menyerang, dan membela diri, baik dengan senjata atau tanpa 

senjata. Beberapa pendekar pencak silat mengungkapkan arti pencak silat 

sebagai berikut:
34

 

a. Abdus Syukur mengatakan pencak adalah gerak langakah keindahan 

dengan menghindar, yang besertakan gerak berunsur komedi. Pencak 

dapat dipertontonkan sebagai sarana hiburan, sedangkan silat adalah 

unsur teknik beladiri menangkis, menyerang dan mengunci yang tidak 

dapat diperagakan di depan umum. 

b. Wongsoenegoro mengatakan bawa pencak adalah gerak serang bela 

yang berupa tari dan berirama dengan peraturan adat kesopanan tertentu 

yang biasanya untuk pertunjukan umum. Sedangkan silat adalah intisari 

dari pencak untuk berkelahi membela diri mati-matian yang tidak dapat 

dipertunjukkan di depan umum. 

c. R.M Imam Koesoepangat, Guru Besar PSHT di Madiun mengartikan 

pencak sebagai gerakan beladiri tanpa lawan, sedangkan silat sebagai 

gerakan beladiri yang tidak dapat dipertontonkan. 

                                                           
34

 Sucipto, Materi Pokok Pencak Silat, (Jakarta:Universitas Terbuka DEPDIKNAS,2009), 119. 



33 

 

 

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. 

Kata pencak maupun silat sama-sama mengandung pengertian 

kerohanian, irama, keindahan, dan kiat maupun praktik, kinerja atau 

aplikasinya. Oleh karena itu, dalam rangka usaha untuk mempersatukan 

perguruan pencak dan perguruan silat, pada tahun 1948 kedua kata pencak 

dan silat dipadukan menjadi pencak sila. PB IPSI beserta BAKIN pada 

tahun 1975 mendefinisikan sebagai berikut: 

“pencak silat adalah hasil budaya manusia Indonesia untuk membela, 

mempertahankan eksistensi (kemandiriannya), dan intregasinya 

(manunggal) terhadap lingkungan hidup/alam sekitarnyauntuk 

mencapai keselarasan hidup guna meningkatkan iman dan taqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa.
35

 

 

2. Makna filosofi dalam ajaran ilmu beladiri pencak silat. 

Dalam ajaran ilmu beladiri pencak silat banyak falsafah yang dapat 

digali. Nenek moyang kita menciptakan pencak silat melalui proses 

pengkajian dan pembabaran yang panjang, karena dalam pencak silat 

mengandung makna dan tujuan hidup agar kita bisa bertahan hidup, itu 

sebabnya disebut beladiri. Seperti adat dan budaya jawa ternyata falsafah silat 

dalam silat jawa juga sangat mendalam. 

Dalam terminologi sastra Jawa dikenal kata ujug-ujug. Dalam bahasa 

Indonesia kata ini diartikan tiba-tiba atau spontanitas. Kesan awal yang 
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tertangkap cenderung berkonotasi negatif, setidaknya bila acuan kita pada 

nilai kata, sebab kata ujag-ujug ini nyaris sepadan dengan kata grusa-grusu 

dalam bahasa Indonesia berarti ceroboh. 

Namun dalam konteks filsafat hidup, ternyata kata ini mengandung 

makna pasrah dan sumrawah. Bahkan kata ini dijabarkan oleh ketua umum 

PSHT H. Tarmadji Boedi Harsono, S.E. sebagai universalitas kemanusiaan 

manusia. Acuannya adalah bahwa hidup bukanlah sesuatu yang bisa 

direncanakan, sebab proses hidup sesungguhnya terangkai dalam kepastian-

kepastian. Yang tidak boleh dilupakan bahwa proses hidup juga terjalin 

melalui tindakan-tindakan (aktifitas) sehingga menghasilkan suatu output 

yang tidak ternyana tapi bernilai. 

Karena perencanaan adalah suatu bentuk pemikiran yang jauh ke depan 

sedangkan manusia adalah makhluk yang hanya mampu berkisar pada 

kekinian, sehingga sebaiknya seseorang tidak usah terlalu banyak berencana 

yang cenderung ngayawara  (berbual), jadi tindakan nyata adalah jalan 

sekaligus pilihan terbaik. 

Bukanlah inspirasi selalu datang ujug-ujug (spontanitas), padahal mesti 

disepakati inspirasi adalah jantung perencanaan, pelatuk dari fokus bidikan. 

Padahal tanpa inspirasi mustahil rencana tersusun, tanpa inspirasi mustahil 

langkah akan terformat. 

Bahwa hidup bukan tertata dalam konteks matematis, adalah benar 

adanya. Hidup adalah tema tekstual dimana dua ditambah dua tidak lagi empat 
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tapi bisa bertambah bisa berkurang, dan jika demikian hukum yang terjadi 

kenapa kita mengharamkan manajemen ujug-ujug yang dijabarkan dan 

dilandasi dengan konsepsi Ilahiah, dilambari keyakinan, keimanan dan 

ketaqwaan.
36

 

Berikut beberapa ungkapan peribahasa Jawa atau bisa disebut juga 

falsafah hidup orang Jawa yang biasa dijadikan falsafah hidup para insan 

pencak silat: 

a. Aluwung tan entengake patiku tinimbang aku kalah, amargo bungah susah, 

kendel jerih iku sing nduwe manungso, yen pati urip, rejeki lan jodo iku 

amung kagungane Gusti Allah Sing Murbeing Gesang, (saya lebih baik 

mati daripada saya kalah, karena gembira susah, berani takut itu yang 

memiliki manusia, tetapi hidup mati, rizki dan jodoh itu hanyalah milik 

Allah yang maha kuasa atas segala yang hidup). 

b.  Cilik ora kurang akal, gede ora turah akal, waton isih kena tak pandeng 

aku ora bakal mundur kalah, (kecil tidak kurang alat, besar tidak lebih alat, 

asal masih bisa aku lihat tidak harus kalah). 

c. Kewan gelut kalah gede kalah, manungso gelut kalah gede durung mesti 

kalah, (binatang berkelahi kalah besar sudah pasti kalah, manusia berkelahi 

kalah besar belum pasti kalah). 
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d. Sepiro gedening sengsoro yen tinompo amung dadi cobo, (seberapa 

besarnya kesengsaraan apabila kita terima dengan tabah, rela dan ikhlas itu 

hanya akan menjadi ujian dari tuhan yang maha kuasa). 

e. Yen mlaku aja sok ndangak mundhak kesandhung, mulah luwih becik 

tumungkul (bila berjalan jangan suka melihat ke atas karena dapat 

tersandung, maka lebih baik melihat ke bawah). Maksudnya dalam hidup 

itu jangan suka memandang mereka yang lebih kaya, karena dapat 

menimbulkan perasaan iri hati. Lebih baik memandang mereka yang 

tingkat ekonominya di bawah kita, sebab sikap ini dapat membawa 

perasaan dan kesadaran untuk bersyukur kepada Tuhan. 

f. Aja kedhuwuran ing pajangka (jangan ketinggian dalam berangan-angan). 

Maksudnya angan-angan yang terlalu tinggi tidak sesuai dengan 

kemampuan dan kekuatan yang dimiliki sulit untuk mencapainya. 

g. Sing sapa rasa risi (barang siapa yang merasa, maka tidak enak 

perasaannya). Maksudnya bila seseorang berbuat kesalahan kepada orang 

lain dan belum sempat minta maaf atau berutang kepada orang lain dan 

belum dapat membayarnya, maka apabila bertemu dengan orang yang 

bersangkutan dia akan merasa tidak enak dan tidak tenang. 

h. Aja dumeh (jangan mentang-mentang). Maksudnya, mentang-mentang 

sedang berkuasa atau lebih kuat kemudian ber-aji mumpung dan berbuat 

sewenang-wenang. Karena kekuasaan dan kekuatan hanyalah sementara. 
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i. Tepa slira (ukur badan). Maksudnya, segala perbuatan seseorang kepada 

orang lain harus berdasarkan perasaan diri sendiri. Misalnya jika kita 

dipukul terasa sakit maka jangan memukul orang lain. 

j. Ngerti sakdurunge winarah (tahu sebelum peristiwa itu terjadi). 

Maksudnya, dikalangan orang Jawa ada orang-orang tertentu yang 

memiliki kemampuan untuk mengetahui sesuatu kejadian yang belum 

terjadi. 

k. Wong ngalah kuwi luhur wekasane (orang mengalah itu mulia akhirnya). 

Maksudnya, orang yang mau mengalah dengan orang lain misalnya dalam 

suatu pertikaian maka akhirnya dialah yang akan menang. 

l. Urip iki mung mampir ngombe (hidup itu hanya sekedar singgah untuk 

minum). Hidup manusia di dunia dapat diibaratkan seperti orang pergi ke 

pasar, maka dia tidak akan lama di pasar dan akan kembali ke rumahnya.
37

 

3. Aspek-aspek pencak silat  

Pencak silat memang mengandung beraneka ragam aspek. Menurut 

IPSI, secara substantial pencak silat adalah suatu kesatuan dengan empat rupa 

catur tunggal seperti tercermin dalam senjata trisula pada lambing IPSI, yang 

ketiga ujungnya melambangkan unsur seni, beladiri, olah raga, gagangnya 

mewakili unsur mental-spiritual. Perwujudan tiap-tipa aspek pencak silat 

menggambarkan tujuan keberadaan yang satu sama lain merupakan satu 

kesatuan. 
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Sebagai aspek mental-spiritual, pencak silat lebih banyak 

menitikberatkan pada pembentukan sikap dan watak kepribadian pesilat yang 

sesuai dengan falsafah budi pekerti luhur. Pada aspek beladiri, pencak silat 

bertujuan untuk memperkuat naluri manusia untuk membela diri terhadap 

berbagai ancaman dan bahaya. Untuk mencapai tujuan ini, taktik dan teknik 

yang dipergunakan oleh pesilat mengutamakan efektivitas dalam menjamin 

keamanan fisik jika perlu dengan mendahulukan serangan lawan. Aspek seni 

pencak silat merupakan wujud kebudayaan dalam bentukkaidah gerak dan 

irama yang taktik kepada keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antar 

wiraga, wirama, dan wirasa. 
38

 

Pencak silat merupakan bagian dari budaya Indonesia yang bernilai 

luhur. Nilai-nilai luhur pencak silat terkandung dalam jati diri yang meliputi 

tiga hal pokok sebagai satu kesatuan, yaitu: 

a. Budaya Indonesia sebagai asal dan coraknya. 

b. Falsafah budi pekerti luhur sebagai jiwa dan sumber motivasi 

penggunaannya. 

c. Pembinaan mental spiritual atau budi pekerti, beladiri, seni dan olahraga 

sebagai aspek integral dari substansinya. 

Nilai-nilai luhur dalam pencak silat itu pada dasarnya adalah nilai-nilai 

luhur dari falsafah, pandangan hidup dan cara hidup pencak silat serta kode 
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etik pesilat maupun cita-cita dasar pendidikan pencak silat.
39

 Sedangkan 

keempat aspek pencak silat yang ada dalam ilmu beladiri pencak silat akan 

mendasari pengembangan pencak silat menjadi 4 tujuan, yaitu: 

a. Mental spiritual 

1) Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur. 

2) Tenggang rasa, percaya diri, dan disiplin. 

3) Cinta bangsa dan tanah air. 

4) Persaudaraan, pengendalian diri, dan tanggung jawab. 

5) Solidaritas sosial, mengejar kemajuan, serta membela kejujuran, 

kebenaran, dan keadilan. 

b. Beladiri 

1) Berani menegakkan keadilan, kebenaran, dan kejujuran. 

2) Tahan uji dan tabah dalam menghadapi cobaan dan godaan. 

3) Tangguh dan ulet dalam menegembangkan kemampuan. 

4) Tanggap, peka, cermat, tepat, dan cepat di dalam menelaah permasalahan 

yang dihadapi. 

5) Laksana ilmu padi, yaitu jauh dari sikap takabur dan sombong. 

6) Menggunakan keterampilan gerak spesifik dalam perkelahian hanya 

dalam keadaan terpaksa. 

c. Seni budaya 
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1) Mengembangkan pencak silat sebagai budaya bangsa Indonesia yang 

mencerminkan nilai-nilai luhur. 

2) Mengembangkan pencak silat yang diarahkan pada penerapan nilai-nilai 

kepribadian bangsa yang berdasarkan Pancasila. 

3) Mencegah penonjolan secara sempit nilai-nilai pencak silat yang bersifat 

kedaerahan. 

4) Menanggulangi pengaruh kebudayaan asing yang negatif. 

5) Mampu menyaring dan menyerap nilai-nilai budaya dari luar yang positif 

dan yang memang diperlukan bagi pembaharuan dalam proses 

pembangunan. 

d. Olahraga 

1) Berlatih dan melaksanakan olahraga pencak silat sebagai bagian dari 

kehidupan sehari-hari. 

2) Selalu menyempurnakan prestasi untuk pertandingan. 

3) Menjunjung tinggi sportivitas.
40

 

 

C. Peran UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) Bela Diri PSHT STAIN Ponorogo 

1. Pengertian Peran 

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti 

pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat 
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tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di 

masyarakat.  

Menurut Abu Ahmadi, peran adalah suatu kompleks pengharapan 

manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi 

tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.  

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan 

aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu 

peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran 

yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai 

peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas 

perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum 

secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh.
41

 

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki 

oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban 

yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-

kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.  

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian 

perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian 

seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran 

yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau 
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diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai 

peran yang sama.  

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang 

yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran 

mencangkup 3 (tiga) hal, yaitu:  

a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan.  

b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh 

individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga 

dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur 

sosial masyarakat.  

c. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena 

suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan 

untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi 

interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota 

masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada 

saling ketergantungan.  

Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan 

peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, 
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apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.
42

 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah 

suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok 

orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.  

2. Peran UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) Bela Diri PSHT STAIN Ponorogo 

UKM Bela Diri STAIN Ponorogo merupakan salah satu bagian yang 

tidak bisa dipisahkan dari KBM STAIN Ponorogo dan masyarakat kampus, 

karena berkedudukan sejajar dengan lembaga kemahasiswaan lainnya. UKM 

Bela Diri PSHT dalam kiprahnya berperan sebagai:
43

 

a. Penyelaras. 

UKM Bela Diri PSHT bersama-sama dengan civitas akademika di 

lingkungan STAIN Ponorogo bekerja sama untuk menciptakan 

lingkungan kampus yang kondusif  bagi terselenggaranya semua proses 

akademis mulai dari proses belajar mengajar, aktivitas mahasiswa, 

maupun program yang lainnya. 

b. Penjaga. 

Tak bisa dipungkiri lagi bahwa bela diri selalu identik dengan olah 

fisik dalam pertarungan. Sehingga, UKM Bela Diri PSHT dalam 

perannya selalu dijadikan sebagai penjaga keamanan untuk 
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berlangsungnya suatu kegiatan. Selain menjaga keamanan UKM Bela 

Diri PSHT juga sebagai penjaga nama baik almamater STAIN Ponorogo, 

dengan menyumbangkan prestasi pencaksilat. 

c. Pengayom. 

Dengan tidak berlaku adigang adigung adiguna , berlaku adil, UKM 

Bela Diri PSHT ikut serta berperan dalam mengayomi masyarakat. 

Khususnya KBM STAIN Ponorogo sebab UKM Bela Diri merupakan 

kumpulan dari masyarakat kampus. 

Dengan demikian peranan UKM Bela Diri PSHT sebagai wujud gerakan 

untuk menciptakan perguruan tinggi yang maju, berkwalitas dan 

bermasyarakat madani guna mendukung tujuan dari STAIN Ponorogo.  

 

D. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini ada beberapa penelitian yang relevan dengan 

judul penelitian yang peneliti sedang teliti. Adapun penelitian-penelitian 

yang relevan dengan penelitian ini antara lain: 

Muhamad Taufik dari IAIN Walisongo Semarang, dengang judul 

Pendidikan kepribadian melalui ilmu Beladiri pencak silat (Studi Pada Lembaga 

Beladiri Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Kota 

Semarang) tahun 2010. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa pendidikan kepribadian melalui 

ilmu beladiri pencak silat memiliki hasil yang cukup baik, karena selain 



45 

 

 

berkonsentrasi pada pembinaan jasmani pencak silat juga dapat digunakan 

sebagai pembinaan kejiwan, keberagamaan dan sikap sosial. Dalam latihan 

pencak silat sendiri terdapat empat aspek pembinaan yang diberikan kepada 

para siswa yaitu: Olah raga, bela diri, seni dan mental spiritual atau 

keruhanian, dari keempat aspek tersebut dapat membentuk sikap pemberani, 

percaya diri, tanggung jawab, rendah hati dan pantang menyerah, sehingga 

terbentuk kepribadian yang tangguh dan tidak mudah putus asa serta siap 

untuk terjun dalam kehidupan masyarakat. 

Muchamad Nur Salim dari IKIP PGRI Semarang, dengan judul 

Penanaman Nilai-Nilai Moral Melaui Kegiatan Ekstrakurikuler Pencak Silat 

PSHT di SMP Negeri 2 Brangsong Kabupaten Kendal tahun 2009. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penanaman nilai-nilai moral melalui kegiatan 

ekstrakurikuler pencak silat PSHT, dengan indikator person-person yang 

menanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai moral yang ditanamkan,bentuk 

kegiatan penanamannilai-nilai moral, waktu penanaman nilai-nilai moral dan 

cara penanaman nilai-nilai moral di SMP Negeri 2 Brangsong Kabupaten 

Kendal dilakukan oleh pelatih dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. 

Rangga Sa’adillah Sandhy Atma Putra dari IAIN Sunan Apmel 

Surabaya, dengan judul Pendidikan karakter dalam perspektif K.h. Abdul 

wahid hasyim tahun 2012. Hasil dari penelitian ini ada delapan  nilai-nilai 

yang berusaha ditanamkan oleh KH. Abdul Wahid Hasyim. Delapan nilai 

tersebut adalah religius, toleransi, madiri, demokratis, semangat kebangsaan, 

cinta tanah air, bersahabat/komunikatif, gemar membaca. 
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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya STAIN Ponorogo 

Sejarah berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Ponorogo tidak dapat dipisahkan dari pasang surut dan perjalanan sejarah IAIN 

Sunan Ampel. Pada awal tahun 70-an IAIN Sunan Ampel tumbuh dengan pesat 

dan berhasil membuka 18 fakultas yang tersebar di tiga propinsi : Jawa Timur, 

Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat. Salah satu fakultas yang 

dimaksud adalah Fakultas Syari’ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel, yang pada 

tanggal 6 Robiul Awal 1390 H bertepatan dengan 12 Mei 1970 

diserahterimakan dari Panitia Persiapan kepada Menteri Agama Republik 

Indonesia yang sekaligus dimulai secara resmi penyelenggaraannya dengan 

membuka Program Sarjana Muda (SARMUD). 

Fakultas Syari’ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel selanjutnya tumbuh dan 

berkembang; dan mulai tahun akademi 1985/1986 menyelenggarakan program 

doktoral (S-1) dengan membuka Jurusan Qadha’ dan Mu’amalah Jinayah. 

Selanjutnya berdasarkan tuntutan perkembangan dan organisasi perguruan 

tinggi, maka dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang 

Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), yang 
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penyelenggaraannya secara resmi ditanda tangani oleh Menteri Agama pada 

tanggal 25 Shafar 1418 H bertepatan dengan  30 Juni 1997. 

a. Berdasarkan Keputusan Presiden sebagaimana tersebut di atas, pada 

tahun akademi 1997/1998 Fakultas Syari’ah Ponorogo beralih status dari 

fakultas daerah menjadi STAIN dan merupakan unit organik yang berdiri 

sendiri di lingkungan Departemen Agama, dipimpin oleh ketua dan 

bertanggung jawab kepada Menteri. Sedangkan pembinaan secara 

fungsional dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Kelembagaan Agama 

Islam. Proses alih status Fakultas Syari’ah Ponorogo IAIN Sunan 

Ampel menjadi STAIN Ponorogo ditetapkan berdasarkan Surat 

Edaran Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor 

E/136/1997. Sejak alih status tersebut Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) Ponorogo menyelenggarakan pendidikan akademik dan 

profe-sional dengan membuka tiga jurusan : Syari’ah, Tarbiyah, dan 

Ushuluddin.
44

 

2. Visi, Misi, dan Tujuan STAIN Ponorogo 

a. Visi STAIN Ponorogo 

Pusat kajian dan pengembangan ilmu keislaman dalam rangka 

mewujudkan masyarakat madani. 
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b. Misi STAIN Ponorogo 

1) Melaksanakan proses  

2)  dan pengkajian ilmu-ilmu keislaman. 

3) Menumbuh kembangkan iklim akademis, agamis dan humanis. 

c.  Tujuan STAIN Ponorogo 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo bertujuan 

menjadi perguruan tinggi  yang lebih maju, berkualitas dan egaliter.
45

 

3. Susunan Organisasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo 
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Keterangan lengkap data tentang struktur organisasi STAIN Ponorogo 

dapat dilihat pada data dokumentasi nomor Lihat Data Dokumentasi  

Nomor: 03/D/19-III/2014.
46

 

4. Kedudukan UKM Dalam PTAI 

UKM adalah wadah kegiatan bakat, minat, dan ketrampilan 

kemahasiswaan yang keanggotaannya terdiri dari mahasiswa lintas jurusan 

atau prodi. UKM sebagai wadah dari mahasiswa yang mempunyai 

kesamaan orientasi dalam pengembangan bakat, minat, dan ketrampilan. 

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Nomor: 

Dj.1/253/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan 

Tinggi Agama Islam, maka organisasi kemahasiswaan mempunyai kedudukan, 

fungsi dan tanggung jawab yang diatur dalam bab IV pasal 5, 6, dan 7 yang 

berbunyi:  

1. Pasal 5  

Kedudukan organisasi kemahasiswaan sebagai kelengkapan non 

struktural pada PTAI yang bersangkutan. 

2. Pasal 6 

Organisasi kemahasiswaan intra PTAI mempunyai fungsi sebagai wahana 

dan sarana: 

a. Perwakilan mahasiswa intra PTAI untuk menampung dan menyalurkan 

aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan 
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kemahasiswaan. 

b. Komunikasi antar mahasiswa. 

c. Pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuan, 

dan intelektual yang berguna bagi masyarakat. 

d. Pengembangan intelektual, bakat dan minat, pelatihan ketrampilan, 

organisasi, manajemen, dan kependidikan mahasiswa. 

e. Pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa yang 

berpotensi dalam melanjutkan keseimbangan pembangunan nasional. 

f. Pemeliharaan dan pengembangan ilmu dan keagamaan yang dilandasi oleh 

norma akademis, etika moral, dan wawasan kebangsaan. 

3. Pasal 7 

a. Mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan ditetapkan melaui 

kesepakatan antara mahasiswa dengan pimpinan PTAI dengan tetap 

berpedoman bahwa pimpinan PTAI merupakan penaggungjawab segala 

kegiatan di PTAI. 

b. Pengurus organisasi kemahasiswaan disahkan dan dilantik oleh pimpinan 

PTAI sesuai dengan kedudukan atau tingkat organisasi yang 

bersangkutan.47 

5. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di STAIN Ponorogo meliputi: 

a. Mapala (Pecinta Alam) 

b. UKI (Unit Kegiatan Keislaman) 
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c. KSR (Korp Suka Rela) 

d. Pramuka 

e. Olahraga 

f. Bela Diri (PSHT) 

g. Seiya (seni dan budaya) 

h. LPM Al-Milah (jurnalistik)
48

. 

6. Sejarah UKM Bela Diri PSHT di STAIN Ponorogo. 

Pada masa peralihan status Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel 

menjadi STAIN Ponorogo pada tahun1997, Persaudaraan Setia Hati Terate 

yang dibawa oleh mahasiswa STAIN Ponorogo yang bernama mas Amri 

telah masuk dalam lingkungan kampus. UKM Olahraga yang mewadahi 

bakat dan minat para mahasiswa STAIN Ponorogo, memandang bahwa 

kegiatan latihan bela diri PSHT perlu utuk dikembangkan sebab didalamnya 

mengandung unsur olahraga dan budaya bangsa. Sehingga, untuk 

mewadahinya UKM Olahraga membentuk devisi bela diri. 

 Sejarah berdirinya UKM Bela Diri STAIN Ponorogo sangat erat 

kaitannya dengan UKM Olahraga sebab sebelum UKM Bela Diri berdiri 

masih dalam naungan UKM Olahraga yang masuk dalam devisi bela diri. 

Pada MUSMA (Musyawarah Mahasiswa) tahun 2002 devisi bela diri 

mengajukan keinginan untuk lepas dari UKM Olahraga untuk mendirikan 

UKM. Pengajuan tersebut ditanggapi dengan baik oleh peserta MUSMA 
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dan pihak akademik STAIN Ponorogo menyetujui pengajuan berdirinya 

UKM baru yaitu UKM Beladiri STAIN Ponorogo. Mulai tahun 2002 inilah 

UKM Beladiri yang diketuai oleh mas Ayub tahun 2002 memulai 

perjalanan oranisasi.
49

 

7. Visi dan Misi UKM Bela Diri STAIN Ponorogo. 

a. Visi 

Visi dari UKM Bela Diri PSHT STAIN Ponorogo adalah sebagai berikut: 

1.  Membentuk Manusia  berbudi luhur tahu benar dan salah, beriman dan 

Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha  Esa 

2.  Menciptakan kader pencak silat yang memiliki wawasan luas di bidang 

keilmuan dan teknologi. 

3.  Melestarikan budaya bangsa sebagai jati diri bangsa Indonesia. 

b. Misi. 

Misi dari UKM Bela Diri PSHT STAIN Ponorogo adalah sebagai berikut: 

1. Upaya membentuk, mendidik serta membimbing anggota agar tidak 

ceroboh dan memiliki sikap kesatria, disiplin yang tinggi dan 

bertanggung jawab. 

2. Menjadikan sarana silaturahim dan persaudaraan sesama anggota baik di 

lingkungan Kampus maupun di masyarakat umum  

                                                           
49

 Lihat Data Wawancara Nomor: 02/W/02-5/2014 



53 

 

 

3. Membina dan meningkatkan mutu tekhnik dan prestasi Pencak Silat 

dalam kejuaraan di tingkat daerah maupun nasional.
50

 

8. Azas, sifat dan tujuan UKM Bela Diri PSHT STAIN Ponorogo. 

Berdasarkan AD/ART UKM Bela Diri PSHT STAIN Ponorogo tahun 

2013 tentang Azas, Sifat dan Tujuan UKM Beladiri PSHT STAIN 

Ponorogo diatur dalam BAB II pasal 3, 4, 5 yang berbunnyi :
51

 

1. Pasal 3. 

Organisasi  ini berazaskan Pancasila dan Tri Darma perguruan tinggi. 

2. Pasal 4. 

Organisasi ini bersifat Persaudaraan, olah raga, kesenian, bela diri dan 

kerohanian. 

3. Pasal 5. 

Tujuan pembentukan organisasi ini adalah: 

1. Meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan YME 

2. Meningkatkan intelektualitas dan profesionalitas anggota 

3. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kebudayaan 

olahraga pecak silat 

4. Menciptakan rasa persaudaraan yang baik sesama manusia 

5. Mendidik manusia yang berbudi luhur tahu benar dan salah 
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9. Struktur Organisasi UKM Bela Diri PSHT STAIN Ponorogo. 

Struktur UKM Bela Diri PSHT STAIN Ponorogo.
52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52

 Lihat Data Wawancara Nomor: 05/W/02-5/2014 



55 

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Pendidikan karakter di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bela Diri 

Persaudaraan Setia Hati Terate di STAIN Ponorogo dalam Rangka 

Membentuk Karakter Pada Anggotanya. 

Pendidikan karakter di UKM Bela Diri PSHT adalah melalui kegiatan 

rutin dan kegiatan insidental. 

a. Kegiatan rutin. 

Kegiatan rutin di UKM bela diri merupakan sebuah aktifitas yang 

selalu diselenggarakan secara berkala, setiap kegiatan selalu melibatkan 

pelatih dan anggota. Sehingga dapat mengakrabkan seluruh anggota UKM 

Bela Diri dan terwujudnya rasa persaudaraan. 

Hasil wawancara dengan guru pembimbing atau pelatih, kegiatan 

rutin UKM Bela Diri PSHT dilaksanakan di luar jam kuliah agar tidak 

mengganggu proses belajar mengajar. Pendidikan karakter dilakukan 

seminggu 3 kali, dimulai pukul 19.30 WIB s/d pukul 24.00 WIB.
53

 

 

Berdasarkan observasi latihan di mulai pada pukul 19.30 WIB, 

diawali dengan berdo’a bersama yang dipimpin oleh ketua angkatan. Setelah 

berdo’a seluruh anggota bersalaman dengan pelatih, senior yang hadir dalam 

latihan dan teman latihan.
54

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, latihan dimulai pada pukul 

19.30 WIB WIB s/d pukul 24.00 WIB. 
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1) Macam-macam kegiatan rutin. 

Kegiatan rutin di UKM Bela Diri PSHT STAIN Ponorogo ada 4 

macam, diantaranya: 

a) Latihan Fisik 

Latihan fisik di UKM Bela Diri PSHT merupakan aktivitas yang 

dilakukan anggota untuk meningkatkan dan memelihara kebugaran 

tubuh. 

Berdasarkan hasil observasi, latihan fisik menekankan pada 

aspek olah raga yang meliputi pemanasan, ausdower, kecepatan, 

ketepatan, dasar ketrampilan dan pernafasan. Semua itu bermanfaat 

melatih dan memperbaiki fungsi organ-organ tubuh manusia sehingga 

dapat mencapai kondisi fisik yang sehat, segar, bersemangat dan 

memiliki daya tahan tubuh yang baik
.55 

Nursahid menambahkan, bahwa latihan fisik berkaitan erat 

dengan olah raga yang bermanfaat bagi kesehatan organ-organ tubuh 

manusia agar dapat menjalankan aktifitas sehari-hari.56 

Jadi dengan berlatih pencak silat diharapkan akan menimbulkan 

kesadaran dan membiasakan untuk melakukan olah raga, sehingga 

trampil dengan gerak efektif untuk menjamin kesehatan jasmani yang 

dilandasi dengan hasrat hidup sehat. 
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b) Latihan Teknik 

Latihan teknik di UKM Bela Diri PSHT merupakan sarana untuk 

mempermahir ketrampilan gerakan bela diri, misalnya teknik 

tendangan, pukulan, dan tangkisan.  

Berdasarkan hasil observasi, latihan teknik terdiri dari: Senam 

dasar, jurus, pasangan, senam toya, jurus toya, jurus belati, kuncian 

dan lepasan. Anggota dibekali ketrampilan beladiri sehingga nantinya 

dapat memberi manfaat bagi anggota.57  

Menurut Nursahid, latihan teknik bertujuan untuk mendidik 

anggota menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan dapat melindungi 

diri sendiri maupun orang lain.58 

Dengan latihan teknik dimaksudkan untuk mendidik anggota 

dalam mempertahankan diri, sehingga terbentuk pribadi-pribadi yang 

mampu mempertahankan diri terhadap lingkungannya, lebih dari itu 

diharapkan juga akan terbentuk pribadi-pribadi yang mampu 

melindungi orang lain dari segala tindak kejahatan. 

c) Latihan taktik 

Latihan taktik di UKM Bela Diri PSHT STAIN Ponorogo 

merupakan sarana untuk mengembangkan dan menumbuhkan 

kemampuan daya fikir dan tafsir pada anggota. 
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Bedasarkan hasil observasi, latihan taktik terdiri dari: analisa 

jurus, pola langkah, gerak reflek, dan sambung. Latihan taktik ini 

dimaksudkan untuk melatih para anggota agar mereka dapat 

menerapkan pasangan, pola permainan, strategi bertahan maupun 

menyerang dalam sambung sehingga melatih keberanian, cepat dan 

tepat dalam mengambil keputusan, optimis, bertanggung jawab, stabil 

emosinya, sportif dan tegas.
59

 

Menurut Nursahid, dengan latihan taktik anggota dilatih 

untuk memiliki keberanian untuk mengambil keputusan secara 

tegas serta memiliki kecerdasan emosional untuk mengontrol 

emosi, memahami perasaan diri sendiri maupun orang lain.
60

 

 

Dengan latihan ini maka anggota dididik untuk memiliki 

kecerdasan emosional, dimana kecerdasan emosional itu menunjuk 

kepada suatu kemampuan untuk memahami perasaan diri masing-

masing dan perasaan orang lain, kemampuan untuk memotivasi dirinya 

sendiri, dan menata dengan baik emosi-emosi yang muncul dalam 

dirinya dan dalam berhubungan dengan orang lain. 

d) Latihan kerohanian (Ke SH an ) 

Latihan kerohanian (ke SH an) di UKM Bela Diri STAIN 

ponorogo merupakan sarana untuk mengembangkan ahklak rohani, 

pengenalan diri pribadi sebagai insan yang meyakini adanya kekuatan 

yang lebih tinggi yaitu Yuhan Yang Maha Esa. 
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Berdasarkan hasil observasi, latihan kerohanian (ke SH an) 

menekankan aspek spiritual dan aspek sosial. Latihan  ini sebagai 

pengendali dan citra diri pesilat. Sebagai pengendali karena dilatih 

agar anggota dapat mengendalikan diri sehingga ilmu beladiri tidak 

disalahgunakan. Sedangkan sebagai citra diri pesilat karena dilatih 

agar anggota dapat menjadi manusia yang berbudi luhur, tahu benar 

dan salah serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
61

 

Nursahid juga menambahkan, bahwa latihan kerohanian (ke 

SH an) menekankan aspek spiritual dan aspek sosial. Aspek 

spiritual dan sikap sosial pencak silat PSHT dijelaskan lebih 

mendalam mengenai moral, etika, ataupun ajaran PSHT yang 

dituangkan pada sumpah bersama di malam pengesahan atau 

pepacuh, kata-kata falsafah PSHT, lambang organisasi, makna 

pembukaan, doa, dan salaman.
62

 

 

Dengan adanya latihan kerohanian (ke SH an) ini akan mendidik 

para anggota agar mereka terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang 

mampu menyelami jiwanya, sehingga mereka dapat menghayati dan 

meresapi makna hidupnya, dan juga dapat mengerti akan tujuan 

hidupnya. 

b. Kegiatan insidental. 

Kegiatan insidental merupakan kegiatan yang sifatnya dilakukan 

hanya pada kesempatan atau waktu-watu tertentu, tidak secara tetap atau 
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rutin sesuai dengan aspirasi yang berkembang atau disebabkan adanya 

instruksi dari pihak akademik. 

Ungkapan dari Dwi Anita, kegiatan yang tidak rutin di UKM 

Bela Diri PSHT adalah pengadaan seminar regional dan 

pertandingan STAIN CUP, yang didalamnya terdapat seksi-seksi 

yang masing-masing mempunyai tugas. Dengan demikian para 

anggota belajar bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-

masing.
63

 

 

Sama halnya yang dituturkan oleh Sofyan Hanafi, kegiatan 

yang sifatnya kondisional antara lain: pendelegasian atlet dalam 

perlombaan, bakti sosial, kataman al-Qur’an yang dilanjutkan 
dengan buka puasa bersama dan bersilaturahmi pada bulan 

syawal.
64

 

 

Dari data yang diperoleh, kegiatan yang sifatnya kondisional di 

UKM Bela Diri PSHT meliputi: pengadaan seminar, pertandingan STAIN 

CUP, pendelegasian atlet, bakti sosial, kataman al-Qur’an, dan silaturahmi. 

 

2. Prosedur Latihan di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bela Diri Persaudaraan 

Setia Hati Terate di STAIN Ponorogo. 

Dalam proses latihan di UKM Bela Diri STAIN Ponorogo, tidak 

sembarangan melainkan juga menggunakan posedur. Adapun prosedur 

latihannya sebagai berikut: 

a. Pembuka Latihan. 

1) Penghormatan. 
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Penghormatan diberikan oleh seorang yang lebih muda kepada 

yang lebih tua begitu juga sebaliknya, yakni dari anggota kepada 

pelatih dan warga anggota UKM Bela Diri. Penghormatan ini 

dilakukan sebagai perwujudan dari penghargaan seseorang terhadap 

orang lain atas dasar tata susila.
65

 

Menurut Nursahid, penghormatan diberikan oleh seorang yang 

lebih muda kepada yang lebih tua sebagai ungkapan rasa hormat. 
66

 

Penghormatan dimaksudkan untuk memberikan pendidikan 

kepada para anggota agar mereka bisa menghormati orang lain yang 

lebih tua dari diri mereka, sehingga terbentuk dalam diri para anggota 

sikap rendah hati dan tidak sombong terhadap keahlian yang 

dimilikinya. 

2) Do’a Pembuka. 

Do’a sebelum kegiatan merupakan pengakuan adanya Allah SWT 

dan pengakuan atas kelemahan manusia, sehingga menghindarkan 

manusia dari sifat sombong dan takabur karena dia merasa lemah dan 

sadar akan dirinya. Serta dengan membiasakan berdo’a akan 

menumbuhkan keyakinan kepada kekuatan do’a itu sendiri.67
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Menurut Nursahid, do’a dilakukan sebelum latihan agar saat 

latihan diberi kelancaran dari awal hingga akhir dan mendidik anggota 

agar selalu inggat kepada yang maha kuasa.
68

 

Dengan berdo’a dimaksudkan untuk mendidik para anggota agar 

senantiasa membiasakan untuk selalui mengiringi setiap kegiatan yang 

dilakukan dengan do’a, sehingga hal ini mendidik para anggota untuk 

selalu ingat terhadap Tuhan yang memiliki segala yang ada di dunia 

dan akhirat. 

3) Salaman. 

Salaman (berjabat tangan) dibiasakan setiap memulai dan 

mengakhiri latihan, serta ketika saat bertemu para anggota (baik siswa 

maupun warga) dimanapun berada. Lebih-lebih seorang siswa kepada 

warga (pelatih) sebagai rasa hormat kepada saudara yang lebih tua 

baik dalam latihan maupun di luar latihan. Budaya salaman dalam 

PSHT tidak hanya sekedar pertautan antara dua tangan yang berasal 

dari arah berlawanan saja tetapi ada yang lebih daripada itu yakni nilai 

sebuah rasa persaudaraan.
69

 

Menurut Nursahid, Salaman merupakan manifestasi dari 

rasa persaudaraan itu sendiri karena bila kita terbiasa salaman 

otomatis melakukan komunikasi, maka bila terjadi interaksi yang 

baik antara satu dengan yang lain akan membuat suatu hubungan 
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persaudaraan semakin harmonis. Dalam Islam sangat dianjurkan 

salaman, karena salaman dapat melenyapkan dendam kesumat.
70

 

 

Dengan demikian kebiasaan salaman ini mendidik anggota 

PSHT agar menjadi pemaaf, tidak pendendam, dan menciptakan 

hubungan persaudaraan yang harmonis antar anggota maupun 

masyarakat. 

4) Pengarahan 

Pengarahan dilakukan oleh pelatih sebelum latihan dimulai untuk 

mengetahui keadaan kesehatan anggota. Hal ini dimaksudkan jika ada 

anggota yang kurang sehat, maka akan mendapatkan pengawasan yang 

khusus dan dispensasi.  

Pengarahan ini juga dilakukan untuk menanyakan tentang 

keberadaan para anggota yang tidak berangkat latihan, hal ini 

dimaksudkan untuk mendidik kepedulian para anggota terhadap 

saudaranya.
71

 

Menurut Nursahid, Pengarahan dilakukan sebelum latihan 

dimulai untuk mengetahui keadaan kesehatan anggota dan untuk 

menanyakan tentang keberadaan para anggota yang tidak 

berangkat latihan. 
72

 

 

Dengan adanya hal semacam ini maka anggota yag kurang sehat 

akan mendapatkan keringanan dalam latihan atau bahkan 
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diistirahatkan dan para anggota akan lebih sering berkomunikasi 

dengan saudara-saudaranya untuk mengetahui kabar mereka. 

b. Latihan inti 

Dari hasil observasi, latihan inti adalah proses penyampain materi 

pelajaran yang disampaikan kepada anggota. Mulai dari latihan fisik, 

latihan teknik, latihan, taktik, dan latihan kerohanian.
73

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nur sahid, dalam latihan inti 

anggota dilatih ausdower, senam dasar, jurus, kecepatan, ketepatan, 

kuncian dan lepasan, dan kerohanian.
74

 

Miftahul Huda menambahkan, pada sesi latihan inti anggota juga 

dilatih sambung, analisa gerakan, penjelasan tentang makna lambang dan 

arti falsafah.
75

 

Latihan inti merupakan proses penyampaian materi bela diri kepada 

anggota. Seperti ausdower, senam dasar, jurus, kecepatan dan ketepatan, 

kuncian dan lepasan, sambung, analisa gerakan dan kerohanian, yang 

semuanya terangkum dalam latihan fisik, latihan teknik, latihan taktik, dan 

latihan kerohanian. 
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c. Penutup Latihan. 

1) Penenangan 

Dalam sesi penenangan posisi anggota berbaring dengan mata 

terpejam dan mengatur nafas dengan tujuan mengembalikan suhu 

badan agar kembali normal dan menghilangkan rasa capek setelah 

latihan berlangsung.
76

 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nursahid, penenangan 

dilakukan untuk menenangkan dan menyiapkan jasmani dan 

rohani untuk mengikuti kegiatan berikutnya dan untuk 

mengembalikan suhu badan serta kerja organ-organ tubuh 

kembali pada keadaan biasa (normal).
77

 

 

Dengan demikian  untuk mengembalikan suhu badan dan kerja 

organ-organ tubuh menjadi normal kembali dengan menenangkan diri 

dengan berbaring, memejamkan mata, dan mengatur nafas. 

2) Doa penutup 

Doa disini dilakukan setiap melakukan dan mengakhiri semua 

kegiatan di PSHT. Ini menandakan bahwa orang PSHT adalah manusia 

yang beragama dan percaya akan keberadaan Tuhan dan kekuatan 

doa.
78

 

Menurut Nursahid, dengan berdo’a manusia akan mendapat 

ketenangan jiwa serta kelancaran dalam melakukan aktifitasnya.
79

 

                                                           
76

 Lihat Data Observasi Nomor : 06/O/05-V/2014 
77

 Lihat Data Wawancara Nomor : 14/W/02-5/2014 
78

 Lihat Data Observasi Nomor : 06/O/05-V/2014 
79

 Lihat Data Wawancara Nomor : 14/W/02-5/2014 



66 

 

 

Jadi, do’a dilakukan setiap memulai dan mengakhiri kegiatan 

yang menandakan  bahwa orang PSHT adalah manusia yang beragama 

dan percaya akan keberadaan Tuhan, agar setiap yang dikerjakan 

mendapat kelancaran dan ridho darinya. 

3) Salaman 

Sebenarnya salaman diawal dan diakhir latihan adalah sama 

yaitu sebagai pembinaan sikap sosial kepada para anggota agar mereka 

mudah bersosialisasi di dalam masyarakat dan tidak menjadi orang 

yang acuh terhadap orang lain.
80

 

Menurut Nursahid, salaman bertujuan untuk mendekatkan antar 

anggota agar saling peduli satu sama lain.
81

 

Jadi, salaman diawal dan diakhir latihan adalah sama yaitu 

sebagai pembinaan sikap sosial kepada para anggota agar mereka 

mudah bersosialisasi di dalam masyarakat dan tidak menjadi orang 

yang acuh terhadap orang lain. Salam juga bertujuan untuk menjalin 

silaturahmi, wujud saling mendo’akan, dan sebagai bentuk 

permohonan maaf apabila kita mempunyai kesalahan. 
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3. Kontribusi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bela Diri Persaudaraan Setia 

Hati Terate dalam membentuk karakter pada anggotanya. 

Membentuk karakter adalah suatu proses pembentukan watak atau budi 

pekerti. Tentunya dalam pengertian yang positif, tujuan dari pembentukan 

watak atau budi pekerti ini adalah menjadi lebih baik dan terpuji dalam 

kapsitasnya sebagai pribadi yang mempunyai akal budi dan jiwa. 

Mengenai kontribusi UKM Bela Diri PSHT STAIN Ponorogo dalam 

membentuk karakter pada anggotanya sangat besar. Keberadaan kegiatan-

kegiatan UKM Bela Diri PSHT sangat membantu membentuk karakter pada 

anggotanya. 

Menurut Nur Rohmatul, sebelum memulai dan mengakhiri latihan anggota  

selalu bedo’a terlebih dahulu. Hal ini dapat membentuk karakter religius pada 

anggota untuk selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
82

 

Dyah Handayan menambahkani, dalam latihan anggota diajarkan 

untuk datang tepat waktu, saling menghormati antar anggota, dan juga 

patuh terhadap peraturan-peraturan yang telah di buat. Hal ini mendidik 

anggota untuk disiplin dan toleransi antar sesama anggota.
83

 

 

Sendangkan berdasarkan hasil observasi, Sebelum memulai latihan anggota 

saling bersalaman, pelatih menanyakan keadaan anggota dan anggota yang 

tidak hadir di latihan. Setelah itu berdo’a latihan dimulai dari pendahuluan, 

latihan inti, dan penutupan. Dalam latihan secara tidak langsung anggota belajar 
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membentuk karakter pada diri mereka. Karakter yang dapat terbentuk antara 

lain: religius, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan peduli sosial.
84

 

Dalam UKM Bela Diri PSHT terdapat lima ajaran yang diluncurkan dalam 

kiprahnya ditengah-tengah masyarakat. Kelima ajaran itu terangkum dalam 

proses pendidikan yang dinamakan panca dasar yaitu persaudaraan, olahraga, 

seni, beladiri, dan kerohanian. Dengan konsep pendidikan yang terangkum 

dalam panca dasar tersebut, PSHT berupaya membimbing anggotanya untuk 

memiliki lima watak dasar, yaitu: 

a. Berbudi luhur, tahu benar dan salah serta bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Maksudnya adalah mempunyai tingkah laku yang baik sesuai 

dengan aturan-aturan dalam masyarakat, sedangkan bertaqwa adalah 

menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, 

contohnya: berperilaku baik menurut agama yang dianutnya. 

b. Pemberani dan tidak takut mati, maksudnya berani membela kebenaran yang 

mengandung hak dan prinsip, contohnya: mempertahankan hak. 

c. Berhadapan dengan masalah kecil dan remeh mengalah, baru bertindak jika 

menghadapi masalah prinsip yang menyangkut harkat dan martabat manusia. 

Maksudnya dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam 

masalah, jika dihadapkan masalah kecil haruslah kita mengalah, sebab 

masalah kecil tidak ada manfaatnya dan tidak berguna diantaranya adalah 
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diejek, disakiti, dan dihina. Baru bertindak jika masalahnya itu menyangkut 

hak dan martabat manusia, sebab hak dan martabat menyangkut harga diri 

manusia, contohnya: hak hidup dan hak mendapatkan pendidikan. 

d. Sederhana, maksudnya segala perilaku menunjukkan sikap sesuai aturan 

dalam masyarakat yang mengandung nilai moral, contohnya: cara 

penampilan, berpakaian, dan lain-lain. 

e. Berusaha menjaga kelestarian dan kedamaian dunia, maksudnya ikut 

menanankan rasa cinta kasih mengasihi antar manusia, tolong menolong 

sesama manusia. 

Dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa kegiatan UKM 

Bela Diri PSHT memberikan kontribusi dalam membentuk karakter pada 

anggotanya. Hal ini sesuai dengan visi dan misi UKM Bela Diri PSHT yaitu 

membentuk manusia yang berbudi luhur, bisa membedakan yang benar dan 

yang salah serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA  

 

4. Pendidikan Karakter di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bela Diri 

Persaudaraan Setia Hati Terate di STAIN Ponorogo dalam Rangka 

Membentuk Karakter Pada Anggotanya. 

Pada kerangka teori telah dijelaskan bahwa pendidikan karakter 

merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter pada peserta didik yang 

meliputi komponen; kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan komitmen yang 

tinggi untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Allah Tuhan Yang 

Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun masyarakat dan bangsa 

secara keseluruhan sehingga menjadi manusia sempurna sesuai dengan 

kodratnya. Pokok utama pendidikan karakter ialah suatu bentuk pengarahan dan 

bimbingan supaya seseorang mempunyai tingkah laku yang baik sesuai dengan 

moralitas dan keberagamaan. 

Pendidikan karakter di UKM bela diri PSHT STAIN Ponorogo 

ditanamkan kepada siswa melalui kegiatan rutin dan kegiatan insidental. 

Kegiatan rutin di UKM bela diri merupakan sebuah aktifitas yang selalu 

diselenggarakan secara berkala, setiap kegiatan selalu melibatkan pelatih dan 

siswa. Sehingga dapat mengakrabkan seluruh anggota UKM bela diri dan 
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terwujudnya rasa persaudaraan. Kegiatan ini dilakukan seminggu tiga kali dan  di 

luar jam kuliah agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. 

Kegiatan rutin dibagi menjadi 4 macam: 

1. Latihan fisik 

Latihan fisik di UKM Bela Diri PSHT merupakan aktivitas yang 

dilakukan anggota untuk meningkatkan dan memelihara kebugaran tubuh. 

Latihan fisik menekankan pada aspek olah raga yang meliputi pemanasan, 

ausdower, kecepatan, ketepatan, dasar ketrampilan dan pernafasan. Dengan 

latihan fisik dimaksudkan untuk membentuk karakter disiplin, jujur, tanggung 

jawab, dan kerja keras pada anggota. 

2. Latihan teknik 

Latihan teknik di UKM Bela Diri PSHT merupakan sarana untuk 

mempermahir ketrampilan gerakan bela diri, misalnya teknik tendangan, 

pukulan, dan tangkisan. Latihan teknik terdiri dari: Senam dasar, jurus, 

pasangan, senam toya, jurus toya, jurus belati, kuncian dan lepasan. Anggota 

dibekali ketrampilan beladiri sehingga nantinya dapat memberi manfaat bagi 

diri sendiri maupun orang lain. Dengan latihan teknik dimaksudkan untuk 

membentuk karakter tanggung jawab, peduli sosial, dan rasa ingin tahu pada 

anggota. 

 

 

3. Latihan taktik 
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Latihan taktik di UKM Bela Diri PSHT STAIN Ponorogo merupakan 

sarana untuk mengembangkan dan menumbuhkan kemampuan daya fikir dan 

tafsir pada anggota. Latihan taktik terdiri dari: analisa jurus, pola langkah, 

gerak reflek, dan sambung. Dengan latihan ini maka anggota dididik untuk 

memiliki kecerdasan emosional, dimana kecerdasan emosional itu menunjuk 

kepada suatu kemampuan untuk memahami perasaan diri masing-masing dan 

perasaan orang lain, kemampuan untuk memotivasi dirinya sendiri, dan 

menata dengan baik emosi-emosi yang muncul dalam dirinya dan dalam 

berhubungan dengan orang lain. Dengan latihan taktik dimaksudkan dapat 

membentuk karakter peduli sosial, kreatif, dan menghargai prestasi. 

4. Latihan kerohanian (ke SH an) 

Latihan kerohanian (ke SH an) di UKM Bela Diri STAIN ponorogo 

merupakan sarana untuk mengembangkan ahklak rohani, pengenalan diri 

pribadi sebagai insan yang meyakini adanya kekuatan yang lebih tinggi yaitu 

Yuhan Yang Maha Esa. Latihan kerohanian (ke SH an) menekankan aspek 

spiritual dan aspek sosial. Dengan latihan kerohanian (ke SH an) dimaksudkan 

mampu membentuk karakter religius, tanggung jawab, peduli sosial, peduli 

lingkungan, mandiri, demokratis, cinta damai, dan cinta tanah air. 

 

Sedangkan kegiatan insidental merupakan kegiatan yang sifatnya 

dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu-waktu tertentu, tidak secara tetap 

atau rutin sesuai dengan aspirasi yang berkembang atau disebabkan adanya 
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instruksi dari pihak akademik. Kegiatan ini bersifat kondisional di UKM Bela 

Diri PSHT meliputi: pengadaan seminar, pertandingan STAIN CUP, 

pendelegasian atlet, bakti sosial, kataman al-Qur’an, dan silaturahmi. Dengan 

kegiatan ini dimaksudkan dapat membentuk karakter religius, tanggung jawab, 

disiplin, menghargai prestasi, kreatif, dan peduli sosial. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter di UKM 

bela diri PSHT STAIN Ponorogo ditanamkan kepada anggotanya melalui dua 

kegiatan yaitu kegiatan rutin dan kegiatan insidental. Kegiatan rutin dilakukan 

seminggu tiga kali di luar jam kuliah yang meliputi: latihan fisik, latihan teknik, 

latihan taktik, dan latihan kerohanian (ke SH an). Sedangkan kegiatan insidental 

merupakan kegiatan yang bersifat kondisional dilakukan hanya pada kesempatan 

atau waktu-waktu tertentu sesuai aspirasi yang berkembang atau instruksi dari 

akademik. 

 

 

 

 

5. Prosedur Latihan di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bela Diri 

Persaudaraan Setia Hati Terate di STAIN Ponorogo. 

Dalam proses latihan di UKM Bela Diri STAIN Ponorogo, tidak 

sembarangan melainkan juga menggunakan posedur. Adapun prosedur 

latihannya sebagai berikut: 
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d. Pembuka Latihan. 

5) Penghormatan. 

Penghormatan dimaksudkan untuk memberikan pendidikan kepada 

para siswa agar mereka bisa menghormati orang lain yang lebih tua dari 

diri mereka, sehingga terbentuk dalam diri para siswa sikap rendah hati dan 

tidak sombong terhadap keahlian yang dimilikinya. Dengan saling 

menghormati siswa diajarkan tentang karakter toleransi yang saling 

menghargai dan menghormati sesama. 

6) Do’a Pembuka. 

Dengan berdo’a dimaksudkan untuk mendidik para siswa agar 

senantiasa membiasakan untuk selalui mengiringi setiap kegiatan yang 

dilakukan dengan do’a, sehingga hal ini mendidik para siswa untuk selalu 

ingat terhadap Tuhan yang memiliki segala yang ada di dunia dan akhirat. 

Disini siswa juga diajarkan untuk memahami dan meneladani karakter 

religius dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran 

terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk 

agama lain. 

7) Salaman. 

Salaman (berjabat tangan) dibiasakan setiap memulai dan mengakhiri 

latihan, serta ketika saat bertemu para anggota (baik siswa maupun warga) 

dimanapun berada. Kebiasaan salaman ini mendidik anggota PSHT agar 

menjadi pemaaf, tidak pendendam, dan menciptakan hubungan 
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persaudaraan yang harmonis antar anggota maupun masyarakat. Dengan 

salaman akan menumbuhkan karakter saling bersahabat atau komunikatif 

antar sesama anggota. 

8) Pengarahan 

Pengarahan dilakukan oleh pelatih sebelum latihan dimulai untuk 

mengetahui keadaan kesehatan siswa. Hal ini dimaksudkan jika ada siswa 

yang kurang sehat, maka akan mendapatkan pengawasan yang khusus dan 

dispensasi. Pengarahan ini juga dilakukan untuk menanyakan tentang 

keberadaan para siswa yang tidak berangkat latihan, hal ini dimaksudkan 

untuk mendidik kepedulian para siswa terhadap saudaranya dan untuk 

menumbuhkan karakter toleransi, tanggung jawab, dan kepedulian sosial 

terhadap anggota yang lainnya. 

 

 

e. Latihan inti 

Latihan inti merupakan proses penyampaian materi bela diri kepada 

anggota, seperti: ausdower, senam dasar, jurus, kecepatan dan ketepatan, 

kuncian dan lepasan, sambung, analisa gerakan dan kerohanian, yang 

semuanya terangkum dalam latihan fisik, latihan teknik, latihan taktik, dan 

latihan kerohanian. Dalam latihan inti siswa diajarkan untuk memahami dan 

mempelajari materi yang telah diberikan oleh pelatih. Hal ini mengajarkan 

kepada siswa tentang karakter rasa ingin tahu yang dalam sikap dan tindakan 
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selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu 

yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

f. Penutup Latihan. 

4) Penenangan 

Penenangan dilakukan untuk menenangkan dan menyiapkan jasmani 

dan rohani untuk mengikuti kegiatan berikutnya dan untuk mengembalikan 

suhu badan serta kerja organ-organ tubuh kembali pada keadaan biasa 

(normal). 

5) Do’a penutup 

Do’a dilakukan setiap memulai dan mengakhiri kegiatan yang 

menandakan  bahwa orang PSHT adalah manusia yang beragama dan 

percaya akan keberadaan Tuhan, agar setiap yang dikerjakan mendapat 

kelancaran dan ridho darinya. Dengan do’a melatih karakter religius siswa 

untuk beribadah dan patuh kepada Tuhan. 

6) Salaman 

Salaman diawal dan diakhir latihan adalah sama yaitu sebagai 

pembinaan sikap sosial kepada para siswa agar mereka mudah 

bersosialisasi di dalam masyarakat dan tidak menjadi orang yang acuh 

terhadap orang lain. Salam juga bertujuan untuk menjalin silaturahmi, 

wujud saling mendo’akan, dan sebagai bentuk permohonan maaf apabila 
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kita mempunyai kesalahan. Dengan salaman akan menumbuhkan karakter 

saling bersahabat atau komunikatif antar sesama anggota. 

Dengan latihan ilmu beladiri pencak silat maka seseorang akan berusaha 

menyeimbangkan antara kebutuhan-kebutuhan fisik dan psikis, karena setiap 

tingkah laku manusia merupakan manifestasi dari beberapa kebutuhan, dan 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan kata lain, setiap tingkah 

laku manusia itu selalu terarah pada satu objek atau suatu tujuan pemuasan 

kebutuhan yang memberi arah pada gerak aktivitasnya. 

Dari sini, maka dengan latihan ilmu beladiri pencak silat seseorang bisa 

mengarahkan pada pembentukan karakternya sebagai manifestasi dari usaha 

dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik yang bersifat jasmani maupun 

rohani, sehingga akan muncul suatu aktivitas yang terarah dan tidak bertentangan 

dengan kebutuhan fisik maupun psikis. 

Oleh karena itu dengan adanya latihan beladiri pencak silat secara rutin 

maka sedikit demi sedikit seseorang dapat mengenali dirinya sendiri. Dengan 

latihan pencak silat maka energi rohaniah dan naluri seseorang akan terus diasah, 

pengasahan energi rohaniah dan naluri ini biasa dilakukan oleh para pendekar 

pencak silat malalui olah nafas (pernafasan) dan meditasi dalam rangka 

menyatukan diri dengan alam sekitar. Dengan adanya ini maka ego seseorang 

akan terkontrol sehingga mereka dapat menyelaraskan antara dorongan-dorongan 

yang baik dengan dorongan-dorongan yang buruk, sehingga kepekaan perasaan 

yang kaitannya dengan super ego seseorangpun akan mengarah kepada hal-hal 
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yang baik, maka dengan sendirinya mereka akan terhindar dari kegelisahan-

kegelisahan dalam menjalani hidup mereka. 

 

6. Kontribusi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bela Diri Persaudaraan Setia 

Hati Terate dalam Membentuk Karakter Pada Anggotanya. 

Pencak silat merupakan hasil budi daya manusia yang bertujuan untuk 

menjamin keamanan dan kesejahteraan bersama, pencak silat merupakan bagian 

dari kebudayaan dan peradaban manusia yang diajarkan kepada warga 

masyarakat yang meminatinya. Pencak silat juga membangun dan 

mengembangkan kepribadian dan karakter mulia seseorang dengan adanya ajaran 

kerohanian, dengan ini diharapkan bisa mewujudkan keselarasan dan 

keseimbangan antara diri individu dengan alam sekitarnya. 

Para pendekar dan guru pencak silat dengan tekun memberi ajaran 

keagamaan, etika moral kepada anak didiknya agar menjadi manusia ideal yang 

memiliki sifat taqwa, tanggap dan tangguh yang mampu mengendalikan diri dan 

berusaha mewujudkan sebuah masyarakat yang damai dan sejahtera, amar makruf 

nahi mungkar dan bertaqwa kepada Tuhan. 

Keberadaan UKM Bela Diri PSHT sebagai suatu kegiatan organisasi yang 

dapat membantu membentuk karakter pada anggotanya. UKM Bela Diri PSHT 

bisa dijadikan sarana dan materi pendidikan untuk membentuk manusia-manusia 

yang mampu melaksanakan perbuatan dan tindakan yang bermanfaat dalam 

rangka menjaga, mengayomi, dan menciptakan keselarasaan, .  
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UKM Bela Diri PSHT memberikan kontribusi dalam pembentukan 

karakter pada anggotanya. Dari hasil kegiatan organisasi UKM Bela Diri PSHT 

menunjukkan bahwa UKM Bela Diri PSHT memberikan kontribusi dalam 

memotivasi siswa untuk membentuk karakter. Adapun karakter yang dimiliki oleh 

anggota UKM Bela Diri PSHT antara lain:  

1. Religius, misalnya: berdo’a sebelum memulai dan mengakhiri latihan. 

2. Toleransi, misalnya: saling menghormati antar anggota dan menghargai satu 

sama lain. 

3. Disiplin, misalnya: datang tepat waktu dalam latihan. 

4. Bersahabat atau komunikatif, misalnya: saling bersalaman sesama anggota. 

5. Tanggung jawab, misalnya: berani mengakui kesalahan dan berani menerima 

konsekuensinya. 

6. Kerja keras, misalnya: kerja keras dalam berlatih menghafalkan gerakan dan 

pantang menyerah. 

7. Kreatif, misalnya: mampu menciptakan kombinasi gerak bertahan dan 

menyerang. 

8. Demokratis, misalnya: menghargai hak dan kewajiban, menghargai pendapat, 

adil dalam menyelesaikan permasalahan. 

9. Peduli sosial, misalnya: peduli terhadap orang lain yang membutuhkan bantuan. 

10. Peduli lingkungan, misalnya: selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam di sekitarnya. 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa UKM Bela Diri PSHT di 

STAIN Ponorogo memberikan kontribusi dalam memotivasi anggotanya dalam 

pembentukan karakter pada anggotanya. Adapun karakter yang dimiliki oleh 

anggota UKM Bela Diri PSHT antara lain: karakter religius, disiplin, toleransi, 

bersahabat atau komunikatif, tanggung jawab, kerja keras, kreatif, demokratis, 

peduli sosial, dan peduli lingkungan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

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 tebagi menjadi 

tiga macam yaitu: latihan fisik, latihan teknik, latihan taktik, 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 instruksi dari akademik. 

2. Prosedur latihan di unit kegiatan mahasiswa (UKM) bela diri PSHT di STAIN 

ponorogo. Dalam prosedur latihan terdapat tiga tahap yaitu: (1) Pembuka 

latihan meliputi: penghormatan, do’a pembuka, salaman, dan pengarahan. (2) 

Latihan inti, dan (3) Penutup latihan meliputi: penutup, penenangan, do’a 

penutup, dan salaman. 

3. Kontribusi UKM Bela Diri PSHT di STAIN Ponorogo dalam pembentukan 

karakter pada anggotanya. Adapun karakter yang dimiliki oleh anggota UKM 

Bela Diri PSHT antara lain: religius, toleransi, disiplin, bersahabat atau 

komunikatif, tanggung jawab, kerja keras, kreatif, demokratis, peduli sosial, 

dan peduli lingkungan. 
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B. Saran  

1. Hendaknya pihak lembaga lebih meningkatkan dukungannya pada kegiatan-

kegiatan yang diadakan oleh UKM Bela Diri PSHT karena kegiatan yang 

dilakukan bernilai positif. 

2. Hendaknya pelatih sabar dan telaten dalam melakukan pembinaan terhadap 

kegiatan-kegiatan UKM Bela Diri PSHT, sehingga kegiatan-kegiatan yang di 

jalankan mampu membantu meningkatkan pembentukan karakter tanggung 

jawab. 

3. Hendaknya penyampaian materi dibuat secara menarik dan bervariasi, sehingga 

dapat memotivasi anggota untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan dan 

tidak merasa jenuh. 

4. Bagi anggota hendaknya dalam proses pendidikan dilakukan dengan sungguh-

sungguh, sabar, dan telaten agar mampu menguasai dan menerapkan semua 

yang telah diajarkan. 
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