
 

 

i 

INTERNALISASI NILAI-NILAI AJARAN ISLAM 

MELALUI WEJANGAN KEROHANIAN 

PADA PENCAK SILAT PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 

KOMISARIAT UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  

 

 

SKRIPSI 

 

 
Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh 

Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Jurusan Pendidikan Islam dan Bahasa 

Program Studi Pendidikan Agama Islam 

 

 

 
 

 

 

 

Oleh: 

 

Muhammad Yusron Wahyu Laili 

NIM : T20161268  

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

2022 



 

 

ii 

INTERNALISASI NILAI-NILAI AJARAN ISLAM 

MELALUI WEJANGAN KEROHANIAN 

PADA PENCAK SILAT PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 

KOMISARIAT UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  

 

 

SKRIPSI 

 

 
Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh 

Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Jurusan Pendidikan Islam dan Bahasa 

Program Studi Pendidikan Agama Islam 

 

 

 
 

 

Oleh : 

 

Muhammad Yusron Wahyu Laili 

NIM : T20161268  

 

 

 

 

Disetujui Pembimbing 

 

 

Dr. H. Sofyan Tsauri, M.M. 

NIP : 195811111983031002 



 

 

iii 

 

  



 

 

iv 

MOTTO 

 َأالَ َوِإنَّ ِف اْلََْسِد م ْضَغًة ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اْلََْسد  ك لُّه  َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد اْلََْسد  ك لُّه  َأالَ َوِهَي اْلَقْلب  
 

"ingatlah bahwa dalam jasad ada segumpal daging; jika ia baik, maka baiklah 

seluruh jasadnya, dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh jasadnya, ketahuilah 

bahwa segumpal daging itu adalah Hati".
1
  

  

                                                           
1 HR. Bukhari Juz I: 52 dan Muslim Juz 3 : 1599. 



 

 

v 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini kupersembahkan kepada Muklas dan Triani ningsih, bapak dan 

ibunda tercinta yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh kasih 

sayang. Sultan ircham yuniarta dan Desta angga saputra kakak laki-laki yang 

senantiasa mendukung dan mendampingi saya, KH. Ahmad Hisyam Syafaat 

pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blokagung dan Kyai Sami’an pengasuh 

Pondok Pesantren Darul Ulum yang selalu kuharapkan manfaat barokah ilmunya 

serta seluruh jajaran keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Blokagung dan 

Pondok Pesantren Darul Ulum, kawan seperjuangan prodi Pendidikan Agama 

Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  dan tidak lupa keluarga besar 

organisasi tercinta Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat UIN Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember  khususnya, para saudara, adik-adik dan guru (pelatih) 

yang selalu mendampingi, membimbing serta mengarahkan saya dari tingkat ke 

tingkat dan mengenalkan makna ke-Setia Hati-an (ke-SH-an) serta arti 

persaudaraan, kasih sayang, saling menghormati, senantiasa menghamat-hamati 

dengan tujuan menjadi manusia berbudi luhur tahu salah dan benar serta bertaqwa 

kepada Allah SWT. 

  



 

 

vi 

KATA PENGANTAR 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيم

Segala puji bagi syukur penulis haturkan kepad Allah SWT, karena 

ridhoNya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh jenjang 

pendidikan SI di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember , shalawat serta salam 

semoga tetap terlimpahkan kepada kekasih sepanjang masa Nabi Muhammad 

SAW sang pangeran padang pasri sebagai khalifah di dunia. 

Dalam penusunan skripsi ini, penulis memperoleh bimbingan, bantuan dan 

pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, 

penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM. Selaku rektor UIN Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember  yang telah memfasilitasi seluruh kegiatan akademik. 

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Mukni’ah, M.Pd.I selaku dekan fakultas tarbiyah dan ilmu 

keguruan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  yang telah memberikan izin 

dan fasilitas lainnya dalam penyelesaian karya ilmiah ini. 

3. Dr. Rif’an Humaidi, M.Pd.I selaku ketua jurusan pendidikan Islam dan bahasa 

yang telah memberikan tanggung jawab atas berbagai yang terjadi pada 

jurusan pendidikan Islam. 

4. Ibu Dr. Hj. Fathiyatutrrahmah, M.Ag. selaku koordinator program studi 

Pendidikan Agama Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  yang telah 

mendukung dan memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian. 

5. Bapak Dr. H. Sofyan Tsauri, M.M selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini. 



 

 

vii 

6. Dosen dan seluruh staf karyawan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  yang 

telah mengajar, membimibing serta melayani segala urusan akademik. 

7. Kang Mas Zainal Arifin selaku ketua Persaudaraan Setia Hati Terate 

Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  yang telah memberikan 

izin dalam pelaksanaan penelitian ini. 

Kami menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat beberapa 

kesalahan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang 

membangun untuk perbaikan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya, semoga Allah 

senantiasa memberikan rahmat beserta taufiknya sehingga karya ilmiah ini bisa 

bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Amiin ya rabbal a‟alamin.  

 

 

       Jember, 27 Juni 2022 

 

 

Penulis 

  



 

 

viii 

ABSTRAK 

 

Muhammad yusron wahyu laili, 2022: Internalisasi Nilai-nilai Ajaran Islam 

Melalui Wejangan Kerohanian Pada Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati 

Terate Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  

Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat UIN Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember  merupakan lembaga pendidikan non formal yang 

bertujuan mendidik manusia berbudi luhur tahu benar dan salah serta bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Organisasi ini tidak mengedepankan beladiri 

namun mengedepankan aspek kerohanian, karena beladiri tanpa didasari 

kerohanian seorang pesilat tidak akan bisa berjalan diatas panji kebenaran. 

Sesuatu yang menjadi keunikan Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat UIN 

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni adanya upaya dalam menanamkan nilai-

nilai ajaran Islam dengan tujuan mencetak pendekar yang berjiwa religius 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian lapangan, adapun teknik pengumpulan data yakni 

wawancara semi terstruktur, observasi partisipasi serta dokumentasi. Analisis data 

dilakukan dengan langkah pengumpulan data, kondensasi, penyajian data serta 

menarik kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan 

trianggulasi teknik.  

Melihat betapa pentingnya materi kerohanian Persaudaraan Setia Hati 

Terate, maka fokus penelitian ini yakni: 1) Bagaimana penanaman nilai-nilai 

aqidah melalui wejangan kerohanian pada pencak silat persaudaraan setia hati 

terate Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2) Bagaimana 

penanaman nilai-nilai Ibadah melalui wejangan kerohanian pada pencak silat 

persaudaraan setia hati terate Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 

3) Bagaimana penanaman nilai-nilai akhlak melalui wejangan kerohanian pada 

pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat UIN Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jember. 

Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1) Dalam proses menanamkan nilai 

Aqidah melalui wejangan kerohanian upaya yang ditemukan dilapangan para 

pelatih memberikan pituah tentang ruang lingkup rukun iman yang disampaikan 

melalui wejangan.  2) Usaha yang dilakukan anggota dalam menanamkan nilai-

nilai ibadah yaitu dengan memberikan wejangan tentang rukun islam yang 

nantinya dapat terwujud seperti membeca yasin bersama, berdoa sebelum dan 

sesudah latihan. 3) Upaya penanaman nilai-nilai Akhlak melalui wejangan 

kerohanian meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia dan 

akhlak kepada lingkungan. Wujud aplikasi dari akhlak seperti Seperti memberi 

pituah tentang menjauhi segala laranganNya dan menjalankan segala perintahNya, 

berjabat tangan setiap saat bertemu dan. memayu hayuning bawana (menjaga dan 

melestarikan alam sekitar). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Internalisasi adalah meresapi bentuk ajaran sampai kepada sasarannya, 

sehingga muncul suatu keyakinan tentang kebenaran ajaran tersebut dan dapat 

terwujud ketika seseorang menentukan sikap. Internalisasi dilaksanakan 

melalui pembinaan dan terjadi melalui proses yang panjang sehingga nilai 

akan menyatu kedalam diri.
2
 Internalisai dapat diartikan sebagai penyatuan 

nilai kedalam diri adapun dari segi psikologi menyatakan asimilasi 

pengakuan, prinsip,  konkretisasi, nilai  serta standart aturan manusia. 

Sedangkan menurut Nashihin yang menukil perkataan Thoha, internalisasi 

nilai sendiri adalah salah satu strategi pendidikan nilai yang bertujuan untuk 

memperoleh nilai-nilai yang terpadu ke dalam kepribadian dan perilaku 

siswa.
3
 

Dari sudut pandang tokoh-tokoh diatas peneliti mengambil kesimpulan 

bahwasannya internalisasi dan internalisasi nilai adalah sebagai penjiwaan 

oleh setiap manusai yang tidak terlepas dari konsep serta tindakan yang 

diambil dari luar drinya hingga menjadi keyakinan dan menjadikan pedoman 

dalam perilaku kehiduapan. Nilai adalah keyakinan yang mendorong orang 

berbuat  atas pilihin mereka sendiri.  Penjelasan singkat tersebut diperkuat 

oleh  ahli psikolog kepribadian Gordon Allport bahwa nilai tidak hanya hanya 

                                                           
2 Bagja Waluyo, Sosiologi, Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat, (Bandung: PT. Setia 

Purna Inves, 2007), 43. 
3 Nashihin, Internalisasi Nilai-Nilai Agama Islam Dalam Membina Akhlak Mulia, Jurnal Ummul 

Qura, 1 (Maret, 2015), 3. 
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digunakan sebagai standart berperilaku dalam kehidupan masyarakat tatapi 

juga menjadi skala pandangan mengenai baik buruknya tindakan tersebut di 

mata masyarakat. Jika ditemukan nilai sosial yang bertolak belakang dengan  

nilai yang berlaku di masyarakat maka dapat dipastikan masyarakat akan 

berpandangan buruk dan menolak tentang tindakan tersebut. Ghazalba 

mengatakan nilai sebagai  alat keyakinan yang dipercayai sebagai suatu corak 

khusus terhadap pola pemikirnya.
4
 Adapun definisi dari agama islam adalah 

suatu kepercayaan yang diwahyukan oleh Allah lewat perantara Rosul sebagi 

keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Jadi, nilai-nilai islam ialah ajaran 

memuat suatu norma dari Allah yang meliputi norma bagaiaman hubungan 

insan terhadap Allah, manusia terhadap menusia serta dengan alam sekitar. 

Menukil dari tesis “Internalisasi nilai-nilai ajaran islam” yang ditulis 

Lukman Hakim menjelaskan bahwa suatu bentuk ibadah seperti solat, zakat, 

puasa dan haji adalah amalan spiritual yang dilakukan oleh manusia dengan 

tujuan supaya tetap ingat kepada Dzat Yang Maha Kuasa, karena dengan 

mengingatNya rohani manusia akan menjadi sehat. Banya manfaat jika kita 

senantiasa selalu ingat kepadaNya salah satunya akan menjadi pembatas hawa 

nafsunya. Ibadah sendiri merupakan persepsi batiniah yang terfokus kepada 

Allah namun harus diiringi dengan amal yang bersifat dohiriah.
5
 Jadi 

internaslisasi yang diafiliasasikan dengan nilai-nilai agama islam merupakan 

langkah dalam menanamkan nilai-nilai ajaran islam ke dalam hati, sehingga 

jiwanya akan bergerak berlandaskan ajaran islam. Seorang manusia akan 

                                                           
4 Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pedidikan Nilai, (Bandung: Alfabeta, 2004), 9. 
5 Lukman Hakim, (2010). Internalisasi Nilai-nilai Ajaran Islam. Tesis Magister Ilmu Agama tidak 

diterbitkan, UMM, Malang 2010. 



3 

 

 

menyadari betapa pentingnya nilai-nilai ajaran islam jika manusia tersebut 

mampu memahami ajaran islam secara baku serta ditemukannya peluang 

untuk mengekspresikan kedalam kehidupannya. Dengan adanya suatu 

internalisasi nilai-nilai ajaran islam akan menjadi pemahaman yang seseorang 

miliki sebagai jalan alternatif sebagai kehendak tingkah laku.  

Demi mendukung terciptanya keseimbangan antara raga dan jiwa maka 

diperlukannya proses1internalisasi nilai-nilai ajaran Islam melalui wejangan 

kerohanian yang terdapat didalam wejangan pencak silat sendiri merupakan 

proses pengajaran di pencak silat dilakukan secara serentak dalam bentuk 

nasihat lisan yang diulang-ulang atau dalam bentuk nasihat tertulis yang 

singkat padat sedangkan materinya meliputi ajaran akhlak beserta nilai dan 

contoh praktiknya. Istilah kerohanian asal katanya adalah rohani berarti 

sesuatu yang berbau metafisik. Melihat dari sisi Al Quran rohani manusia 

terdiri dari dari dua unsur yakni Raga dan Jiwa. Ayat tersebut berbunyi: 

                            

                          

      

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak 

Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap 

jiwa mereka (seraya berfirman): "tidaklah aku Tuhanmu?" mereka 

menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), kami menjadi saksi". (Kami 

lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak 

mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang 

yang lengah terhadap Ini (keesaan Tuhan)",Q.S. Al A`raf 7:172.
6
 

                                                           
6 Departemen1Agama RI, Kitab Suci  Al-Quran dan Terjemah (Semarang: CV Toha Putra 

Semarang, 1989), 250. 
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Berdasarkan teori yang tertulis, penulis menyimpulkan sejatinya 

wejangan kerohanian adalah suatu nasihat atau pituah luhur yang berkaitan 

dengan sikap spiritual, kejiwaan dan tingkah laku pribadi seseorangan untuk 

mengetahui letak sesuatu yang baik maupun yang buruk serta menjalankan 

segala perintah dan menjauhi larangan-laranganNya. Fungsi pemberian bekal 

rohani yaitu demi tercipta kesetaraan jiwa raga, alasan yang paling tepat ialah 

sepandai apapun soft skill seseorang jika tidak diimbangi rohani yang baik 

maka menjadikan manusia sombong. 

Jika melihat dari pandangan masyarakat umum kebanyakan tidak 

menerima adanya suatu perguruan beladiri, karena banyak masyarkat yang 

memandang bahwa setiap perguruan pencak silat dapat berakibatkan konflik 

kekerasan antar sesama pencak silat atau yang lainnya. Namun lain halnya 

dengan Kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  dimana di dalamnya 

terdapat salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di bidang beladiri yang 

bernama PSHT (PSHT) dirintis oleh Kang Mas Feri Abdullah,  tetapi di suatu 

permasalahan tersebut selaku perintis sendiri tidak putus asa dan penuh 

keyakinan untuk mengenalkan ajaran sesungguhnya yang tidak berakibatkan 

sesuatu yang tidak di inginkan oleh masyarakat umum ataupun masyarakat 

Kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember .
7
 PSHT sendiri merupakan 

organisasi masyarakat yang terfokus dalam aspek seni beladiri. Dalam Perppu  

No.02 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat, Organisasi merupakan 

sebuah kelompok yang dibangun sesuai kesetaraan cita-cita, keperluan, 

                                                           
7 Observasi, 12 April 2021 
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keinginan agenda serta destinasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan 

demi tercapainya misi NKRI.
8
  

Tujuan pencak silat PSHT adalah mencetak manusia berbudi luhur tahu 

benar dan salah serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam jalinan 

Persaudaraan dan ikut serta dalam menjaga dan melestarikan alam sekitar 

serta menjadikan setiap insan yang tergabung dalam pencak silat tersebut 

bukan hanya bisa melindungi diri sendiri tapi juga dapat melindungi 

masyarakat yang ada di sekekelilingnya dan membaur ke masyarakat agar bisa 

berguna apa yang sudah diperoleh selama latihan. Pencak silat ini tidak hanya 

bergerak dibidang olah jasmani saja akan tetapi juga mengedepankan aspek 

kerohanian, adapaun upaya yang dilakukan oleh seluruh anggota PSHT 

Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  dalam upaya 

menginternalisasikan ajaran Islam melalui wejangan kerohanian seperti; 

wudlu sebelum latihan, berdoa sebelum dan sesudah latihan, membaca surat 

yasin sebelum latihan, membersihkan tempat latihan, bersalaman antar 

anggota sebagai salah satu wujud Persaudaraan, hal ini dilakukan guna untuk 

merealisasikan nilai-nilai ajaran Islam yang bertujuan mencetak seorang 

pendekar yang berjiwa religius.
9
 

Berangkat dari sini peneliti memandang sesautu yang berbeda dari 

organisasi pencak silat PSHT di Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember  khususnya sebagai tempat untuk melakukan penelitian, karena 

Persaudaraan Setia Hati1Terate Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq 

                                                           
8 Undang-undang2No.02 Tahun 20173Tentang Organisassi Masyarakat. 
9Observasi, 15 April 2021 
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Jember  mempunyai keunikan seperti yang peneliti sebutkan diatas. Dalam 

proses internalaisasi nilai-nilai ajaran Islam melalui wejangan kerohanian 

peneliti jarang menemukan hal serupa di tempat-tempat latihan yang pada 

umumnya, kemungkinan besar karena terbatasnya SDM dari pada seorang 

pelatih sehingga dalam proses menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam 

melalui wejangan kerohanian  sangat terbatas. Mengingat betapa pentingnya 

nilai-nilai ajaran islam yang disampaikan melalui wejangan kerohanian 

menjadi tolak ukur tingkah laku seoarng pendekar, karena jalan kehidupan 

seorang agar bisa diterima di masyarakat yaitu berangkat dari sebuah rohani 

yang baik, maka dari itu seorang pelatih harus sadar dan berusaha untuk selalu 

ngangsu kaweruh kepada saudara yang lebih senior akan pentingnya nilai 

ajaran islam dalam wejangan kerohanian. Berdasarkan realita di lapangan 

peneliti menganggap betapa pentingnya penelitian ini dilaksanakan bahwa 

wejangan kerohanian yang mengacu pada nilai-nilai ajaran agama Islam di 

PSHT pada umumnya dan  PSHT di Komisariat UIN Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jember  khususnya akan menjadi daya tarik dan tentunya pemahaman 

tersendiri bagi pihak internal (PSHT) maupun masyarakat umum untuk lebih 

menggali dan mengenal lebih jauh tentang nilai ajaran islam karena dapat 

memotivasi berperilaku baik dalam bermasyarakat dan menjadikan organisasi 

PSHT lebih baik kedepannya.
10

 Berawal dari latar belakang inilah, peneliti 

teratarik dan beranggapan masalah di atas layak dan patut diteliti untuk 

memberi pemahaman dan mengetahui seberapa jauh nilai-nilai ajaran Islam 

                                                           
10 Observasi, 15 April 2021 
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yang terkandung dalam wejangan kerohanian di PSHT di Komisariat UIN 

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  seperti; nilai-nilai aqidah, nilai-nilai ibadah 

dan nilai-nilai akhlak demi terciptanya komunikasi indah antara manusia 

terhadap Tuhannya, dengan sesama manusai serta dengan lingkungan sekitar. 

Terkait dengan hal tersebut, maka penelitian skripsi ini berjudul 

“INTERNALISASI NILAI-NILAI AJARAN ISLAM MELALUI 

WEJANGAN KEROHANIAN PADA PENCAK SILAT PERSADUARAAN 

SETIA HATI TERATE KOMISARIAT UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ 

JEMBER ”. 

B. Fokus Penelitian 

Fokus yang dapat ditarik melalui konteks penelitian tersebut adalah; 

1. Bagaimana penanaman nilai-nilai aqidah slam melalui wejangan 

kerohanian pada pencak silat PSHT komisariat UIN Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jember ? 

2. Bagaimana penanaman nilai-nilai1ibadah melalui wejangan kerohanian 

pada pencak silat PSHT komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ? 

3. Bagaimana penanaman nilai-nilai akhlak melalui wejangan kerohanian 

pada pencak silat PSHT komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yakni menjelaskan seperti apa rekaan, arah dalam 

melaksanakan penelitian dan tujuan ini harus berkesinambungan dengan 

rumusan masalah. Adapun tujuannya ialah; 
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1. Untuk mendeskripsikan penanaman nilai-nilai aqidah Islam melalui 

wejangan kerohanian pada pencak silat PSHT komisariat UIN Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember . 

2. Untuk mendeskripsikan penanaman nilai-nilai ibadah melalui wejangan 

kerohanian pada pencak silat PSHT komisariat UIN Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jember . 

3. Untuk mendeskripsikan penanaman nilai-nilai akhlak melalui wejangan 

kerohanian pada pencak silat PSHT komisariat UIN Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jember . 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat-manfaatnya ialah sebagai berikut; 

1. Manfaat Teoritis 

Dilaksankannya penelitian penulis mengharap dapat memperkaya atau 

menambah khasanah keilmuan khusunya pendidikan islam serta kajian 

tentang kerohanian yang ada di dalam ajaran PSHT. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

1) Lembaga Pencak Silat PSHT menjelaskan nilai-nilai Islam yang 

terinternalisasi serta bagiamana proses internalisasi nilai-nilai Islam 

di dalam wejangan kerohanian PSHT. 

2) Memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan di 

Fakultas Tarbiyah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember . 
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b. Bagi seluruh anggota PSHT Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember  

Hasil kajian diharapkan dapat membantu memberikan wawasan 

menginternalisasikan nilai-nilai Islam pada wejangan kerohanian  untuk 

mengamalkan ilmu pengetahuannya. 

c. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  

1) Dapat digunakan sebagai perluasan keilmuan dibidang Tarbiyah.  

2) Menjadi acuan peneliti selanjutnya dalam bidang pembelajaran dan 

memberikan pembelajaran terkait internalisasi nilai-nilai Islam 

dalam wejangan kerohanian. 

E. Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap pengertian istilah yang 

dimaksudkan oleh peneliti, maka istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut: 

1. Internalisasi  

Internalisasi adalah proses mencerna dan meresapkan nilai kedalam hati 

seorang individu, sehingga pikiran perilakunya sesuai dengan apa yang 

diyakini. 

2. Nilai-Nilai Ajaran Islam 

Nilai adalah sesuatu yang memberi makna dalam hidup, acuan, titik tolak 

dan tujuan hidup. Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi yang nantinya 

dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Sedangkan ajaran islam 

adalah suatu nilai yang terkandung dalam pendidikan agama islam, yang 
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mana ajaran-ajaran dimuat, diajarkan kepada siswa sehingga terjadi 

perubahan tingkah laku yang dilandasi oleh nilai-nilai ajaran islam. 

3. Wejangan Kerohanian 

Wejangan Kerohanian Berasal dari dua kata Wejangan dan 

Kerohanian. Wejangan merupakan transfer of knowledge yang 

dilaksanakan secara langsung antara pelatih dan siswa (komunikasi verbal), 

sedangkan kerohanian adalah sesuatu yang halus dan berkaitan dengan 

spiritual, kejiwaan dan tingkah laku pribadi seseorangan yang luhur, untuk 

mengetahui letak sesuatu yang baik maupun yang buruk serta senantiasa 

menjalankan perintah dan menjauhi laranganNya. 

4. Pencak Silat PSHT 

Pencak silat terdiri dari dua kata yakin pencak dan silat. Pencak ialah 

beladiri tanpa musuh dan Silat ialah gerakan yang tidak dapat 

dipertontonkan. Sedangkan PSHT adalah organisasi masa yang bergerak 

dibidang seni beladiri dan telah berdiri sejak tahun 1922 di Madiun. Asas 

yang paling utama dalam PSHT adalah Persaudaraan, bagaiamana 

organisasi ini dijadikan sebagai wadah atau perkumpulan untuk membina 

persaudaraan dari berbagai macam kalangan, suku maupun agama. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan meliputi penjabaran karya ilmiah, dimulai 

dengan pendahuluan dan diakhiri dengan bab akhir. Bentuk penyusunan karya 

ilmiah ini ialah deskriptif.  
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Bab I memuat pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari 

penelitian yang dilakukan dan menjelaskan secara singkat bagaimana 

penelitian dilakukan dan alasan pememiliham judul. Fokus masalah, tujuan 

penelitian, kepentingan penelitian baik kepentingan teoritis maupun praktis, 

definisi istilah, dan pembahasan sistematis juga dimuat di bab ini.  

Bab II memberikan ikhtisar dari literatur, termasuk penelitian 

sebelumnya dan teoretis yang terkait dengan karya ilmiah ini.  

Bab III menjelaskan metode survei dan jenis survei yang digunakan oleh 

peneliti, topik survei, metode survei, analisis dan validitas, serta prosedurnya.  

Bab IV meliputi penyajian data, dan analisis data terdiri dari uraian 

tentang apa yang sedang diselidiki penyajian data dan pembahasan hasil 

penelitian. 

Bab V memuat kesimpulan, saran, daftar pustaka serta lampiran.  
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

Yang dimaksud dengan penulisan penelitian terdahulu adalah meringkas 

penelitian yang telah diselenggarakan. Maka, jenis penelitian terdahulu 

hendaknya ada kesinambungan antara karya ilmiah ini. Langkah ini 

memperjelas seberapa besar keaslian dan posisi peneliti.
11

 Adapun karya 

ilmiah yang berkesinambungan dengan karya ilmiah ini yakni: 

1. M.Taher dengan judul, Nilai-Nilai Pendidikan Islam Di Dalam Materi 

Kerohanian Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat IAIN Ponorogo, 

(Skripsi mahasiswa IAIN Ponorogo, 2018).
12

 

Metode yang digunakan kualitaif, cara memperoleh datanya 

wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisisnya memakai reduksi, 

penyajian serta menarik kesimpulan yaitu: 1) Makna kebatinan anggota 

ada dua aspek, kemampuan manusia sebagai makhluk bermasyarakat dan 

makhluk Tuhan. 2) Terdapat beberapa ajaran yang mengandung nilai 

pendidikan islam seperti tahajud, do’a dan mengaji. 

2. Wildan Nabet, Internalisasi Nilai-Nilai Islam Pada Lembaga Pencak Silat 

Persaudaraan Setia Hati Terate Di Ranting Sampang Kabupaten Cilacap, 

(Skrpsi mahasiswa IAIN Purwokerto 2015).
13

 

                                                           
11 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2018),74. 
12 M.Taher, Nilai-Nilai Pendidikan Islam Di Dalam Materi Kerohanian Persaudaraan Setia Hati 

Terate Komisariat IAIN Ponorogo (Sripsi Mahasiswa IAIN Ponorogo, 2018), 1. 
13 Wildan Nabet, Internalisasi Nilai-Nilai Islam Pada Lembaga Pencak Silat Persaudaraan Setia 

Hati Terate Di Ranting Sampang Kabupaten Cilacap (Skrpsi mahasiswa IAIN Purwokerto 2015), 

iv. 
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Penelitian ini dilakukan di Ranting Sampang, proses internalisasi nilai 

islam terhadap siswa dilaksanakan lewat dasar ajaran paseduluran, olah 

fisik, beladiri, seni dan rohaniah. Praktik internalisasi nilai-nilai 

pendidikan Islam PSHT Kecamatan Sampang dilakukan secara bertahap 

seperti; wudlu, penghormatan serta doa. Sebelum latihan seperti, 

pelenturan, doweran, dan istirahat. Penutup meliputi meditasi, 

penghormatan, doa dan salaman. 

3. Priliansyah Ma’ruf Nur, Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam 

Melalui Ekstrakurikuler Rohaniah Islam (ROHIS) untuk Pembentukan 

Kepribadian Muslim siswa SMA Negeri 1 Banjarnegara, (Sikripsi 

mahasiswa UIN Walisongo Semarang 2017).
14

 

Penulisan karya ilmiah ini diamksudkan untuk mengenal bagaimana 

internalisasi nilai  pendidikan agama islam yang dilakukan lewat 

ekstrakuler rohani islam. Penelitian ini di dasari karena betapa penting 

merenungi sebuah nilai pendidikan islam, pembentukan generasi yang 

islami dan bermaksud untuk menjawab semua pertanyaan seperti apa 

pembentukan pribadi seorang muslim terhadap siswa SMA Negeri 1 

Banjarnegara lewat salah satu ekstrakulikuler rohaniah islam. Partidipan 

adalah metode untuk memperoleh data, observsdi, wawancara dan  

dokumentasi. 

4. Muhammad A. Qohar berjudul, Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter 

Dalam Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate UKM intra Uin 

                                                           
14 Priliansyah Ma’ruf Nur, Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Melalui 

Ekstrakurikuler Rohaniah Islam (ROHIS) untuk Pembentukan Kepribadian Muslim Siswa SMA 

Negeri 1 Banjarnegara (Sikripsi mahasiswa UIN Walisongo Semarang 2017), v. 
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Walisongo Semarang, (Skripsi Mahasiswa UIN Walisongo Semarang 

2018).
15

 

Penulisan skripsi ini penulis menyatakan seperti apa usaha 

internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter terhadap mahasiswa UIN 

walisongo khususnya di PSHT untuk mengimplementasikan nilai budi 

luhur, panca dasar serta kata mutiara. Penelitian ini dlatar belakangi 

maraknya karakter seperti sopan santun semakin redup dan adigang, 

adung, adiguna serta maraknya akses-akses menuju keburukan di kalangan 

mahasiswa. Observasi, wawancara dan dokumentasi adalah metode untuk 

mengumpulkan data sampai menemukan hasil bahwa terdapat langkah-

langkah pendidikan karakter melalui ajaran PSHT yang disampaikan oleh 

pelatih. 

5. A. Afatur Rohman, Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Organisasi PSHT 

untuk Meningkatkan Religiusitas Remaja Studi Kasus Rayon Krajan, 

Nawangan Pacitan, (Skripsi Mahasiswa IAIN Ponorogo Juli 2018).
16

 

Judul penelitiana tersebut mengkaji korelasi antaran pendidikan islam 

dan budaya dan keduanya merupakan dua aspek yang tidak dipisahkan 

yang harus dikembangkan. Manusia sendiri dituntut harus mempunyai 

sumber daya manusia dalam kehidupan, karena perkembangan zaman juga 

semakin maju maka dari sinilah timbul ide-ide baru untuk melakukan 

                                                           
15Muhammad Abdul Qohar, Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter Dalam Pencak Silat 

Persaudaraan Setia Hati Terate Studi Ukm Uin Walisongo Semarang (Skripsi Mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018), vi-vii. 
16Ahmad Afatur Rhoman, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Organisasi Persaudaraan Setia 

Hati Terate Untuk Meningkatkan Religiusitas Remaja Studi Kasus Rayon Krajan, Nawangan 

Pacitan”, (Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Juli 2018), vii. 
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pengembangan kebudayaan melalui pendidikan dan pelestarian melalui 

latihan pencak silat PSHT di Kecamatan Nawangan. Dari sini barulah 

dapat ditarik bahwasannya dua aspek tersebut muncul di materi-materi 

yang ada di PSHT khususnya pendidikan islam. 

Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian yang 

akan dilakukan oleh Peneliti 

 

NO NAMA  JUDUL PERSAMAAN  PERBEDAAN  

1. M.Taher Nilai-Nilai 

Pendidikan Islam Di 

Dalam Materi 

Kerohanian 

Persaudaraan Setia 

Hati Terate 

Komisariat IAIN 

Ponorogo 

Jenis penelitian 

deskriptif  

kualitatif. Sama-

sama membahas 

kerohanian  

Lokasi penelitian. 

Fokus penelitian 

berbeda. Manfaat 

penelitian 

berbeda. 

2. Wildan 

Nabet 

Internalisasi Nilai-

Nilai Islam Pada 

Lembaga Pencak 

Silat Persaudaraan 

Setia Hati Terate Di 

Ranting Sampang 

Kabupaten Cilacap 

Metode kualitatif. 

Membahas 

tentang 

inernalisasi nilia-

nilai islam. 

Lokasi penelitian 

bertempat di 

ranting. Fokus 

penelitian 

berbeda. Manfaat 

penelitian 

berbeda. 

3. Priliansyah 

Ma’ruf Nur 

Internalisasi Nilai-

Nilai Pendidikan 

Agama Islam 

Melalui 

Ekstrakurikuler 

Rohaniah Islam 

(Rohis) Untuk 

Pembentukan 

Kepribadian Muslim 

Siswa SMA Negeri 1 

Banjarnegara 

Mengkaji 

internalisasi 

nilai-nilai  islam. 

Seperti aqidah, 

ibadah dan 

akhlak 

Objek berbeda, 

lokasi berbeda, 

perbedaaan di 

latar belakang. 

Lebih mengarah 

ke pembinaan 

rohani siswa  

.Fokus penelitian 

dan Manfaat 

penelitian 

berbeda. 

4. Muhammad 

Abdul 

Qohar 

Internalisasi Nilai 

Pendidikan Karakter 

Dalam Pencak Silat 

Persaudaraan Setia 

Hati Terate Studi 

Ukm Uin Walisongo 

Semarang. 

Memeakai 

metode kualitatif. 

Cara memperoleh 

data melalui 

observasi, 

wawancara, 

dokumentasi. 

Tempat 

penelitian. 

Lebih 

menekankan ke 

penanaman nilai-

nilai pendidikan 

karakter. 
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Ruang lingkup 

PSHT. 

Mengkaji tentang 

aspek panca dasar 

PSHT. 

5. A. Afatur 

Rhoman 

Nilai-Nilai 

Pendidikan Islam 

Dalam Organisasi 

Persaudaraan Setia 

Hati Terate Untuk 

Meningkatkan 

Religiusitas Remaja 

Studi Kasus Rayon 

Krajan, Nawangan 

Pacitan. 

Membahas nilai-

nilai islam. 

Penelitian 

memakai metode 

deskriptif 

kualitatif.  

Pengambilan data 

menggunaka 

obesrvasi, 

wawancara dan 

dokumentasi. 

Tempat 

penelitian. 

Sasaran penelitian 

adalah remaja 

atau anggota 

PSHT  Kasus 

Rayon Krajan, 

Nawangan 

Pacitan. 

 

B. Kajian Teori 

1. Internalisasi Nilai-Nilai Ajaran Islam 

a. Internalisasi  

Internalisasi lebih menekankan pada pengaplikasian ilmu dan 

penghayatan dalam bentuk nilai, bukan sekedar transfer dari pendidik 

kepada peserta didik hingga nilai-nilai itu menjadi bagian hidup 

mereka. Chabib Thoha mengatakan, internalisasi adalah metode dalam 

pendidikan yang terfokus kepada peserta didik sebagai objek dan 

menjadi bagian dari pribadinya.
17

 Sedangkan menurut Rohmat 

Mulyana Internalisasi adalah menyatunya nilai dalam diri seseorang, 

atau dalam bahasa psikologi merupakan penyesuaian keyakinan, nilai, 

sikap, perilaku (tingkah laku), praktik dan aturan baku pada diri 

seseorang.
18

 

                                                           
17 Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 87-93. 
18 Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung: CV Alfabeta, 2004), 211-

212. 
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Pengertian diatas dapat disimpulkan dimana nilai-nilai 

ditanamkan kedalam jiwa manusia hingga tampak dalam sikap dan 

perilaku. Beberapa langkah interlasisai yakni; 

1) Tahap Transaksi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh 

pendidik dalam menginformasikan nilai-nilai yang baik dan kuran 

baik. Pada tahap ini hanya terjadi komuniasi verbal antara guru dan 

siswa. Transformasi nilai ini sifatnya hanya pemindahan 

pengetahuan dari pendidik ke siswanya. Nilai-nilai yang diberikan 

masih berada pada ranah kognitif siswa dan pengetahuan ini 

dimungkinkan hilang jika ingatan seseorang tidak kuat. 

2) Tahap Transformasi Suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan 

melakukan komunikasi dua arah atau interaksi antara siswa dengan 

pendidik yang bersifat timbal balik. Dengan adanya transaksi nilai 

pendidik dapat memberikan pengaruh pada siswanya melalui 

contoh yang telah ia jalankan. Di sisi lain siswa akan menentukan 

nilai yang sesuai dengan dirinya. 

3) Transinternalisasi Tahap ini jauh lebih mendalam dari tahap 

transaksi. Pada tahap ini bukan hanya dilakukan dengan 

komunikasi verbal tapi juga sikap mental dan kepribadian. Jadi 

pada tahap ini komunikasi kepribadian yang berperan secara 

aktif.
19

 

                                                           
19 Muhaimin, Srategi Belajar Mengajar. (Surabaya: Citra Media, 2006), 153. 



18 

 

 

Kesepakatan para ahli mengenai tugas seorang guru adalah 

menyampaikan nilai budi luhur kepada siswa melalui pendidikan atau 

bisa disebut dengan transformasi nilai sampai menjadi miliknya. 

b. Nilai-nilai Ajaran Islam 

1) Pengertian nilai 

Nilai bersifat penting bagi manusia, karena suatu nilai dapat 

membantu menusia memahami sesuatu yang baik atau buruk, mana 

yang prioritas dan bukan prioritas. Nilai itu abstrak artinya tdak 

terbatas ruang lingkupnya. Sangat sulit untuk mendefinisikan 

batasan karena sangat bersinggungan dengan pemahaman dan 

aktivitas manusia yang menghimpunan kesatuan sehingga 

abstraksinya memiliki implikasi yang berbeda serta memberikan 

gaya khusus pada emosi, pikiran, hubungan, dan pola perilaku.
20

 

Nilai adalah sesuatu yang memberi makna pada hidup, yang 

memberi acuan, titik tolak dan tujuan hidup. Nilai adalah sesuatu 

yang bersifat abstrak, ia ideal, bukan benda kongkrit, bukan fakta, 

bukan hanya persoalan benar salah yang menurut pembuktian 

empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki, disenangi 

dan tidak disenangi.
21

 

Pengertian tersebut kita pahami bahwa nilai bersifat abstrak, 

menyangkut pernyataan tentang keyakinan terhadap apa yang 

diinginkan, pola pikiran, perasaan, dan perilaku. 

                                                           
20 Zakya Drajat, Dasar-Dasar Agama Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 260. 
21 Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 61. 
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2) Pengertian ajaran Islam 

Ajaran Islam merupakan rangkuman dari banyak prinsip yang 

harus dihayati oleh manusia yang saling terkait, sehingga 

membentuk satu kesatuan yang tak terpisahkan. Singkatnya ajaran 

Islam adalah seperangkat nilai yang saling berhubungan untuk 

membentuk ideologi Islam yang baku. Ajaran islam pada dasarnya 

membawa misi dan konsep pendidikan yang berupaya mengarahkan 

dan membentuk kepribadian yang utuh dan integral dalam ikatan 

nilai-nilai agama, yang sekaligus merupakan suatu upaya 

merekrontuksi suatu masyarakat yang ideal.
22

 Nilai-nilai yang 

terkandung dalam islam menitik beratkan pada Al Quran, As 

sunnah sebagai sandaran atau sumber inspirasi utama umat Islam. 

Diutamakan pada pembentukan kepribadian anak yang sesuai 

dengan ajaran islam atau suatu upaya dengan ajaran islam, memikir 

memutuskan dan berbuat berdasarkan nilai-nilai islam, serta 

bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai islam.
 23

 

Nilai ajaran Islam berisi tentang aturan dari Allah antara lain 

ialah aturan yang diatur segaimana hubungan vertikal yaitu kepada 

Tuhan, manusia serta alam. Nilai ajaran islam tentu berlandaskan Al 

quran dan As sunnah. Penyampaian nilai ajaran dalam Pendidikan 

Agama Islam merupakan sebuah usaha untuk memberikan bekal 

kepada peserta didik agar selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. 

                                                           
22 Hadi Purnomo, Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Absolute Media, 2016), 85. 
23 Hadi Purnomo, Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Absolute Media, 2016), 85. 
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Pendidikan Agama Islam diharapkan dapat menjadi salah satu pintu 

utama bagi peserta didik untuk membangun aqidah Islam dan 

menjadi salah satu bekal untuk mengembangkan sikap dan perilaku 

taat beragama. Untuk mencapai hal di atas, Pendidikan Agama 

Islam memiliki ruang lingkup. Ruang lingkup yang dimaksud ialah 

aspek, nilai atau materi-materi pokok yang tercakup dalam 

Pendidikan Agama Islam.
24

 Adapun ruang lingkup nilai tentang 

ajaran Islam adalah nilai aqidah, nilai ibadah dan nilai akhlak.  

a) Nilai Keimanan (Aqidah) 

Secara etimologi akidah berarti terikat. Sesudah menjadi 

kalimat terikat maka akidah dapat diartikan sebagai perjanjian 

teguh dan kuat yang telah tertancap didalam lubuk hati. Menurut 

Erna Fatmawati dalam bukunya yang berjudul “Pendidikan 

Agama Untuk Semua” yakni, Inti utama dari ini penanaman 

aqidah atau keimanan ini sebagaimana yang terangkum dalam 

rukun iman. Hal pertama yang harus ditanamkan pada peserta 

didik ialah iman kepada Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan 

yang patut disembah dan diagungkan, sebagaimana ia menjadi 

rukun iman yang pertama di dalam islam.
25

 Hampir sama 

dengan pendapat Muhammad Alim dalam buku “Pendidikan 

Agama Islam” mengutip dari kitab Mu‟jam al-Falsafi menurut 

                                                           
24 Erma Fatmawati, Pendidikan Agama Untuk Semua, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 

2020), 8-9. 
25 Erma Fatmawati, Pendidikan Agama Untuk Semua, (Yogyakarta, CV Pustaka Ilmu Group, 

2020), 9. 
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Jamil Shaliba, Akidah Secara bahasa berarti dua sisi yang 

digabungkan. Secara generik akidah sebuah keyakinan yang 

telah tertancap kedalam hati.
26

  

Di dalam QS an-Nisaa’ 136 tentang iman:  

                

                   

                     

      

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman 

terhadap Allah SWT dan RasulNya dan kepada 

kitab yang Allah SWT turunkan kepada Rasul-Nya, 

dan kitab yang telah Allah SWT turunkan 

sebelumnya. Barang siapa kafir kepada Allah SWT, 

malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-

rasulNya serta hari kemudian, maka sesungguhnya 

orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. (QS an-

Nisa:136) 
27

 

 

Ayat diatas dapat dipahami bahwa mukmin wajib beriman 

kepada sesuatu yang menjadi ketetapan Allah SWT. Adapun inti 

dari pembahsan aqidah membahas tentang ruang lingkup rukun 

iman, yaitu; iman terhadap Allah, iman terhadap Malaikat, iman 

terhadap Kitab, iman terhadap Rasul, iman kepada Hari Akhir, 

iman terhadap qada dan qadar Allah.
28

 

                                                           
26 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam (Bandung: Remaja Rosydakarya, 2006), 124. 
27 Departemen Agama RI, Kitab Suci  AL Quran dan Terjemah (Semarang: CV Toha Putra 

Semarang, 1989), 145. 
28 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam (Bandung: Remaja Rosydakarya, 2006), 125. 
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(1) Iman kepada Allah merupakan fitrah insaniyah yang sudah 

diikrarkan sejak manusia itu sendiri masih berada di alam 

arwah. Iman kepada Allah merupakan fundamen atau dasar 

pembentukan kepribadian yang sehat. Hikmah dari beriman 

kepada Allah di antaranya: a) Orang yang memiliki iman 

pada Allah akan terbebas dari belenggu hawa nafsu sifat-sifat 

hewan dan perilaku setan. b) Orang yang memiliki iman pada 

Allah dan istiqomah akan mendapat rahmat dari Allah. 

Berkembangnya sifat ihsan, yaitu mampu mengendalikan diri 

dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, karena menyadari 

bahwa Allah Maha melihat terhadap semua perilakunya. c) 

Ikhlas dalam beramal yakni seseorang dalam bersikap itu 

lillahi ta’ala. d) Orang yang beriman pada Allah maka akan 

tentram batinnya.
29

 

(2) Iman Kepada Malaikat, Malaikat adalah makhluk Allah yang 

diciptakan dari cahaya (nur) yang berbeda penciptaanya 

dengan manusia, sehingga sifat-sifatnya pun berbeda, 

malaikat bersifat taat patuh terhadap semua perintah Allah, 

dan tidak membantah perintah-Nya. Maka contohlah perilaku 

malaikat, senantiasa taat kepada Perintah-Nya dan tidak 

pernah maksiat. 

                                                           
29 Rois Mahfud, Al-Islam Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Erlangga, 2011), 17. 
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(3) Iman Kepada Kitab Allah Allah telah menurunkan kitab-

kitabnya dan mengutus para Rasul yakni sebagai petunjuk 

dan pedoman hidup bagi manusia. Sejumlah kitab Allah yang 

wajib diimani adalah Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Qur’an. 

(4) Iman Kepada Para Rasul Allah, Arkanul iman yang keempat 

adalah percaya kepada Rasul Allah, Rasul yang berarti utusan 

mengandung makna manusia-manusia pilihan dari Allah 

yang menerima wahyu serta bertugas untuk menyampaikan 

isi wahyu kepada umatnya. Rasul yang disebutkan namanya 

dalam Al-Qur’an hanya sebanyak 25 orang di dalam QS Al- 

Mu’minun ayat 78. Allah swt. Mengutus Rasul-rasulnya 

memiliki syariat yang berbeda, namun misinya adalah sama 

yaitu memperjuangkan tegaknya akidah yang mengesakan 

Allah.
30

 

(5) Iman Kepada Hari Akhir, Hari kiamat disebut juga dengan 

yaumul akhir (hari akhir), yaumul ba‟ats (hari kebangkitan), 

yaumul hisab (hari perhitungan), yaumul zaja‟i (hari 

pembalasan), yaitu pembalasan selama manusia hidup di 

dunia atas segala amal perbuatannya. Kepercayaan dan 

keyakinan akan adanya hari kiamat memberikan satu 

pelajaran bahwa semua yang bernyawa akan merasakan 

kematian dan dibangkitkan kembali untuk 

                                                           
30Rois Mahfud, Al-Islam Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Erlangga, 2011), 18. 
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mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan manusia di 

dunia. 

(6) Iman Kepada Qada dan Qadar, yang mana Qada berarti 

ketetapan, kepastian atau keputusan sedangkan Qadar berarti 

kadar, ukuran ketentuan. 

Akidah atau iman adalah pondasi kehidupan umat Islam, 

sedangkan ibadah berarti manifestasi dari iman. Kuat maupun 

lemahnya ibadah seseorang ditentukan oleh kualitas imannya. 

Dengan demikian iman harus mencangkup empat komponen 

yaitu: ucapan, perbuatan, niat (keyakinan), dan sesuai dengan 

sunnah Rasul. Sebab iman apabila hanya berbentuk usapan 

tanpa amal, berarti kafir, ucapan tanpa ada niat adalah munafik, 

sementara ucapan, amal niat, tapi tidak sesuai dengan sunnah 

Rasul adalah bid’ah. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akidah atau 

iman begitu besar pengaruhnya didalam kehidupan seorang 

muslim. Bagi muslim yang bertauhid akan senantiasa tercermin 

dalam amal. Terjadinya amal karena adanya kekuatan yang 

maha dahsyat dalam diri manusia yaitu aqidah (iman). 

b) Nilai Ibadah 

Ibadah, secara harfiah yang berarti bakti manusia pada 

Allah Swt, karena dibangkitkan dan didorong oleh akidah. 

Nurcholis Madjid Dari sudut pandang bahasa Arab ibadah 
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berarti penghambaan diri kepada Allah SWT. Oleh sebab itu 

ibadah secara universal terangkum dalam semua kegiatan 

manusia yang dilakukan dengan sikap batin dan niat 

menghambakan dirinya kepada Tuhan, yang disebut dengan 

sikap budi luhur.
31

 Ibadah sendiri ada yang khusus dan umum, 

yang khusus adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah akan 

tata cara, tingkat, dan perincian-perinciannya. Sedangkan yang 

umum adalah segala amalan yang diizinkan oleh Allah. Allah 

berfirman dalam Qs. Adz-Dzariat/51: 56 yang berbunyi: 

                   

Artinya : dan aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.
32

 

Menurut Erma Fatmawati mengenai ibadah yakni, Islam 

sebagai sebuah agama yang luhur dan sempurna memiliki ritual-

ritual yang harus dilakukan oleh penganutnya guna menjaga dan 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ritual-ritual tersebut 

ada yang bersifat wajib, sunnah, makruh, dan mubah. Selain 

berbentuk ritual-ritual, terdapat bentuk lain yang termasuk 

dalam ibadah di dalam Islam.
33

 Adapun ruang lingkup Ibadah 

yakni rukun islam seperti; 

                                                           
31Nurcholis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), 

57. 
32 Departemen Agama RI, Kitab Suci  AL Quran dan Terjemah (Semarang: CV Toha Putra 

Semarang, 1989). 
33Erma Fatmawati, Pendidikan Agama Untuk Semua, (Yogyakarta, CV Pustaka Ilmu Group, 

2020), 10. 
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(1) Mengucapkan Dua Kalimat Shahadat, Lafadznya: Asyhadu 

an-Laa Ilaaha Illallah wa Asyhadu an-na 

Muhammadarrasuulullah. Artinya: Aku besaksi bahwa Tiada 

Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi 

bahwa Muhammad adalah Utusan Allah. Syahadat 

merupakan asas dan dasar dari lima rukun Islam dan 

merupakan ruh, inti dan landasan seluruh ajaran Islam. 

Syahadat berasal dari kata bahasa Arab yaitu syahida, yang 

artinya ia telah menyaksikan. Kalimat itu dalam syariat Islam 

adalah sebuah pernyataan kepercayaan dalam keesaan Tuhan 

(Allah) dan Nabi Muhammad sebagai RasulNya. Kalimat 

inilah yang harus diikrarkan pertama kali ketika seseorang 

memeluk agama Islam. 

(2) Menjalankan Sholat Lima Waktu, Sebagai ummat Islam kita 

diwajibkan mendirikan Sholat sehari semalam lima waktu, 

mulai dari Sholat Subuh, Zuhur, Ashar, Magrib dan Isya. 

(3) Menunaikan Zakat, dilihat dari segi bahasa, kata zakat 

berasal dari kata zaka (bentuk mashdar), yang mempunyai 

arti: berkah,tumbuh,bersih,suci dan baik. Zakat menurut 

istilah (syara‟) artinya sesuatu yang hukumnya wajib 

diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu, menurut sifat 

dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak 

menerimanya dengan syarat tertentu pula.  
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(4) Puasa di Bulan Ramadhan, menurut syariat agama Islam, 

puasa ramadhan artinya menahan diri dari makan dan minum 

serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai 

dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan syarat 

tertentu, untuk meningkatkan ketakwaan seorang 

(5) Berangkat Ibada Haji (bila mampu), untuk rukun Islam yg 

kelima ini Allah mewajibkan setiap hambanya untuk Haji ke 

Baitullah Mekkah sekali seumur hidup. Pengertian Haji 

adalah berkunjung ke Baitullah Mekkah untuk melakukan 

tawaf, Sa‟i, Wukuf di Arafah dan melakukan amalanamalan 

yang lain dalam waktu tertentu untuk mendapatkan 

keridhaanAllah SWT. 

Secara garis besar aqidah dapat mengisi hati manusia dan 

selalu siap menghadapi kehidupan manusia dan segala yang 

berkaitan denganya, tidak hanya itu, aqidah ini juga mampu 

membuat manusia untuk berbicara, bertindak, bergaul dengan 

sesama umat muslim, mencintai, membenci, tergantung pada 

kadar aqidah yang ada dalam dirinya.34 

c) Nilai Akhlak  

Akhlak secara bahasa merupakan wujud jamak dari Al 

khuluku. Mengenai sebutan akhlak yakni pengetahuan yang 

menentukan skala dari segala tindakan manusia, baik atau 

                                                           
34 Hamzah Ya‟qub, Aqidah dan Syariah Islam,(Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya), 46. 
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buruk, benar atau salah. Menurut Imam Al Ghazali Akhlak ialah 

suatu sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dari padanya timbul 

perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan (lebih dulu).
35

 

Menurut Ahmad Amin Akhlak ialah “kebiasaan berkehendak”, 

berarti kehendak itu bila membiasakan sesuatu maka 

kebiasaannya disebut akhlak.
36

 

Berdasarkan teori di atas, dapat dijelaskan bahwa indikator 

akhlak itu terdiri dari kebaikan yang sifatnya mutlak tidak selalu 

mengalami perubahan, kebaikan yang menyeluruh, 

penerapannnya wajib dan pengawasan yang menyeluruh. Hal ini 

memiliki kaitan bahwa akhlak merupakan bagian dari  ajaran 

Islam yang sangat fundamentalis. Secara rinci nilai-nilai akhlak 

dapat jabarkan yakni : 

(a) Akhlak kepada Allah SWT yakni mengandung arti sikap 

tunduk yang manusia lakukan sebagai makhlukNya, karena 

manusia punya kewajiban kepada kepada Tuhan dan tertuang 

di surat Adz zariyat:56. 

                  

Artinya: “dan Aku tidak menciptakan jin serta manusia 

melainkan supaya mereka menyembah-ku”. (Adz 

Adzariyaat ayat 56).
37

 

                                                           
35 mam al-Ghazali, Ihya‟ „Ulumuddin, Juz III, (Beirut: Dar ihya al-Kutub al-Ilmiyah,), 48. 
36 Ahmad Amin, Etika Ilmu Akhlak, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 62. 
37 Departemen Agama RI, Kitab Suci  AL Quran dan Terjemah (Semarang: CV Toha Putra 

Semarang, 1989), 862. 
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Diantara sesuatu yang melatar belakangi seorang 

insan harus berakhlak ke Sang Pencipta antara lain: 

Karena Allah SWT menyediakan kebutuhan demi 

berlangsungnya kehidupan manusia. 

                       

               

                      

             

 

Artinya: "Allah SWT-lah yang menundukkan lautan 

untukmu sehingga kapal dapat melewatinya 

dengan izinNya, dan supaya kamu dapat 

menemukan sebagian karuniaNya dan 

mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan Dia 

telah menundukan untukmu apa yang ada di 

lagit dan apa yang ada di bumi semua 

(sebagai rahmat) dari pada-Nya. 

Sesunguhnya itu adalah tanda (kekuasaan 

Allah SWT) bagi kaum yang berpikir”. (Al 

Jaatsiyah:12 sampai 13).Allah SWT) bagi 

kaum yang berpikir”.
38

 

 

Jika manusia tidak mau melaksanakan kewajiban, 

maka dapat dikatakan bertentangan terhadap fitrah, 

pada dasarnya manusia cenderung mengabdi kepada 

Tuhan. Tujuan pengabdian sendiri mempunyai dasar 

mengharap akan hadirnya kebahagian baik batiniah 

                                                           
38 Departemen Agama RI, Kitab Suci  AL Quran dan Terjemah (Semarang: CV Toha Putra 

Semarang, 1989), 816. 
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maupun lahiriah, dunia akhirat. Dalam menjalin 

hubungan dengan Allah SWT, insan wajib 

mempunyai akhlak baik terhadap Allah SWT yaitu; 

senantiasa bertakawa kepada Allah, Tidak 

menyekutukanNya, mencintai serta ikhlas terhadap 

segala ketetapanNya. 

(b) Akhlak terhadap sesama manusia 

Seseorang hidup pasti membutuhkan makhluk lain 

seperti manusia yang lain, hewan dan juga lingkungan hidup. 

Sebagaimana firmanNya: 

                

               

                    

                  

        

Artinya:“Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu 

memakan harta sesama dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku 

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; Sungguh 

Allah Maha Penyayang kepada kalian. Dan 

barangsiapa melakukan ini dengan melanggar hak 

dan aniaya, Kami akan melemparkannya ke 

neraka. yang sedemikian itu adalah hal mudah 

bagi Allah SWT.
39

 

                                                           
39 Departemen Agama RI, Kitab Suci AL Quran dan Terjemah (Semarang: CV Toha Putra 

Semarang, 1989), 122. 
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Rasa berbuat baik terhadap orang lain mengarah pada sikap 

mendasar untuk menciptakan keseimbangan serta keselarasan 

dalam menjalin hubungan baik bagi pribadi seseorang maupun 

masyarakat, dan tugas setiap orang adalah menciptakan suasana 

tentram terhadap lingkungannya yang berawal dari diri sendiri. 

Abdullah Salim menyatakan point-point dalam beretika 

terhadap manusia seperti, menghormati perasaan sesama, 

tepat janji, tidak mengejek.
40

 

(c) Akhlak terhadap lingkungan 

Dalam memberikan pendidikan, agama islam tidak 

hanya mengajarkan kita haromonis dalam hubungan 

vertikal dan horizontal saja, tetapi juga harus menyeluruh 

dengan alam sekitar. Sebagaimana firman Allah SWT: 

                

                 

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat suatu kerusakan 

di bumi, setelah (diciptakan) dengan baik. 

Berdo'alah kepadaNya dengan rasa takut serta 

penuh harapan. Sesungguhnya rahmat Allâh 

SWT sangat dekat dengan orang-orang yang 

berbuat baik”. (QS Al-A’râf/7:56).)
41

 

 

Sesuatu yang ada disekeliling kita adalah alam atau 

lingkungan. Sebagai khalifah di dunia, manusia dituntut 

                                                           
40 Abdullah Salim, Akhlak Islam (Membina Rumah Tangga dan Masyarakat), (Jakarta: Media 

dakwah, 1989), 155-158. 
41 Departemen Agama RI, Kitab Suci AL Quran dan Terjemah (Semarang: CV Toha Putra 

Semarang, 1989), 230. 
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adanya komunikasi dengan alam karena tugas manusia 

sendiri adalah pembimbingan serta perawatan, sehingga 

tercipta suasana aman dan sejahtera. 

2. Wejangan Kerohanian Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate 

a. Wejangan Kerohanian 

Wejangan Kerohanian adalah petunjuk, ajaran dengan penuh 

minat seorang murid dengan mendengarkan pituah gurunya, wejangan 

kerohanian yang disampaikan seorang pelatih terhadap siswanya. 

Tujuan utama wejangan kerohanian yakni membentuk kecerdasan 

spiritual anggota seperti pelestarian alam yang didalam surah Al Rum 

41-42 berbunyi; 

                     

                           

                   

Artinya: “Sudah tampak kerusakan di darat maupun di laut yang 

disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah SWT 

menginginkan agar mereka juga merasakan sebagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan 

yang benar).  Katakanlah (Muhammad), “Bepergianlah di 

bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. 

Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang 

mempersekutukan (Allah)."
42

 

 

Ayat diatas menjelaskan tentang kewajiban seorang manusia 

sebagai khalifah di dunia. Dalam wejangan kerohanian di PSHT 

mempunyai prinsip yang selaras dengan ayat tersebut yakni, “memayu 

                                                           
42 Departemen Agama RI, Kitab Suci AL Quran dan Terjemah (Semarang: CV Toha Putra 

Semarang, 1989), 647. 
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hayuning bawana” (menjaga dan melestarikan alam sekitar), dengan 

harapan bahwa insan PSHT berada disitulah prinsip akan diterapkan. 

1) Pencak Silat 

Pencak dan Silat mempunyai makna yang berbeda, Pencak 

mempunyai makna beladiri yang terikat aturan sedangkan Silat 

adalah pertahanan. Jadi Pencak Silat yakni keterampilan 

menyerang dan melindungi dirinya sendiri. Pendapat Abdus 

Syakur dikutip Oong Mariono dengan buku yang bertajuk "Pencak 

Silat Merentang Waktu". Pencak adalah gerak kesenian 

menghindar beserta gerakan yang disusul komedi, pencak juga bisa 

dipertontokan. Sedangkan silat ialah komponen tekhnik membela 

diri seperti menyerang dan bertahan yang tidak sembarangan 

digerakan dimuka umum. Sementara itu, Raden Mas Imam 

Koesoepangat Guru Besar PSHT Madiun mengutarakan bahwa 

Pencak ialah pembelaan diri tanpa musuh dan Silat ialah gerakan 

rahasia.
43

 

2) Persaudaraan Setia Hati Terate 

Berawal dari nama “Setia Hati” yang berasal dari seorang 

yang bernama Ki Ngabei Soerodiwiryo anak dari seorang Mantri 

Cacar, Ki Ngabei Soerodiwiryo mempunyai nama kecil yaitu 

Mohamad Masdan dan dilahirkan pada tahun 1876 M. Ki Ngabei 

Soerodiwiryo sendiri adalah seseorang yang gemar akan pencak 
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silat dan mempunyai tekad, berbakat dan cerdas sehingga dapat 

menimbun  bermacam-macam aliran pencak silat di usia muda. Di 

usia yang sangat muda beliau melalang buana ke nusantara mulai 

dari pulau Jawa sampai ke Sumatera demi memperdalam ilmu 

pencak silatnya, ada beberapa permainan pencak silat yang pernah 

beliau pelajari dari berbagai nusantara, antara lain permainan 

pencak silat; betawen, cimande, cikalong, ciampas, padang 

panjang, sumedang, bukit tinggi, minangkabau dan masih banyak 

lagi. Beliau juga pernah menjadi santri dan menimba ilmu agama 

di Pesantren Tebu Ireng (Jombang), sembari menimba ilmu agama 

beliau juga memperdalam ilmu pencak silatnya. Dalam proses 

belajar tentu Ki Ngabei Soerodiwiryo tidak lepas dari peran 

seorang guru, sosok guru yang terkenal dan yang pernah 

membimbing Ki Ngabei Soerodiwiryo perihal permainan pencak 

silat maupun kebatinannya antara lain Tengku Ahmad Mulia 

Ibrahim, Cik Bedoyo dari Aceh yang ahli ketahuidan, Datuk Raja 

Batuah dan Nyoman Ide Gempol yang seorang punggawa atau raja 

sekaligus ahli kebatinan yang berasal dari Bali.
44

 

Tahun 1903 beliau pindah ke Surabaya lalu mendirikan 

sebuah perkumpulan dengan nama “Seduluru Tunggal Kecer” 

(STK) dan “Joyo Gendilo Cipto Mulyo Langen Madiharjo” adalah 

permainan pencaknya, yang mempunyai arti (berjaya untuk 

                                                           
44 Mukadimah, dalam Anggaran Dasar (AD) PSHT, MUBES VI, (Madiun, 2000), 2-4. 
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menang hanya dengan menari). Nama tersebut diganti oleh eyang 

Suro karena mengandung nama “joyo” (jaya) yang dirasa eyang 

suro nama tersebut mengandung kesombongan maka nama tersebut 

diganti menjadi SH (Setia Hati) yang dikenal sebagai penyempurna 

dari Sedulur Tunggal Kecer (STK). Lalu pada Tahun 1917 berdiri 

perguruan yang bernama “Persaudaran Setia Hati”, dengan 

tambahan “Persaudaraan” dan tidak boleh membawa nama yang 

dulu karena dengan alasan sudah dirubah. Ki Ngabei Soerodiwiryo 

ketika mendirikan perkumpulan persaudaraan mempunyai 

sembilan murid dan salah satunya mendirikan organisasi PSHT 

beliau bernama Ki Hadjar Hardjo Oetomo.
45

 

Pada tanggal 10 Juli 1944 Ki Ngabei Soerodiwiryo tutup usia 

dan dimakamkan di Desa Winongo Madiun. Sebelum kepergian 

sang guru Ki Hajar Hardjo Oetomo serta Ki Miunandar meminta 

ijin kepada sang guru untuk mengembangkan ilmu Setia Hati 

menjadi organisasi pada tahun 1922, karena ketekunan beliau 

mengabdi kepada sang guru dan mendapatkan perlakuan berbeda 

sehingga beliau hampir menguasi ilmu sang guru dan berhak 

menyandang gelar Derde Trap (bahasa belanda) atau Pendekar 

Tingkat III, lalu PSH resmi menjadi organisasi tanpa menghapus 

asas ajaran persaudaraanya melainkan mengembangkan dan 

membina Persaudaraan tersebut. Saat berdirinya organisasi tersebut 

                                                           
45 Mukadimah, dalam Anggaran Dasar (AD) PSHT, MUBES VI, (Madiun, 2000), 5. 
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bertepatan dengan dijajahnya Indonesia oleh Belanda, karena itu 

perkumpulan Persaudaraan Setia Hati harus pandai-pandai dalam 

mengatur strategi salah satunya dengan mengganti nama  PSH 

menjadi SH PSC (setia hati pencak sport club), karena pendekar-

pendekar dari trah Setia Hati mempunyai misi untuk melawan 

penjajah, tentu jika Belanda menyadari akan sesuatu yang berbau 

perlawanan atau perjuangan rakyat pribumi dengan singkat akan 

dibubarkan.
46

  

Tahun 1942 Soeratno Sorengpati murid Ki Hajar Hardjo 

Oetomo nama SHT diganti dengan SH PSC yang disetujui pada 

kongres pertama di kediaman Ki Hadjar Hardjo Oetomo 

di Madiun, lalu disusul perubahan sistem perguron menjadi 

organisasi pada tahun 1948 yang bertujuan untuk mencapai konsep 

demokratis organisasi, namun konsep serta adat peguron masih 

tetap berlanjut hingga kini. Berubahanya sistem tersebut 

mempunyai dampak luar biasa karena pada tahun 1949 

Persaudaraan Setia Hati Terate mulai merayap ke pelosok negeri 

dan mulai dikenal masyarakat karena jasa saudara Soetomo 

Mangkunegoro, saudara Darsono serta saudara lainnya dengan 

ditandai rapat di kediaman Alm. Ki Hajar Hadrjo Oetomo yang 

melahirkan alih status dari perguruan menjadi organisasi sekligus 

mengangkat Kang Mas Soetomo Mangkudjoyo menjadi ketua dan 

                                                           
46 Mukadimah, dalam Anggaran Dasar (AD) PSHT, MUBES VI, (Madiun, 2000), 6. 
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wakilnya yaitu Kang Mas Darsono. Hijrahnya Kang Mas Soetomo 

Mangkudjoyo ke Surabaya tahun 1950  yang mana posisinya 

digantikan oleh Kang Mas Irsyad, dan Mas Irsyad inilah  yang 

menciptakan 90 (sembilan puluh) senam dasar, jurus toya’. Dalam 

mengajarkan ilmunya, Ki Hajar Hadrjo Oetomo menancapkan 

prinsip yang berbunyi “jangan menindas orang lain dan jangan 

mau ditindas orang lain”.
47

 

Pada waktu belanda masih menjarah bumi pertiwi, belanda 

sering mengadakan patroli yang tentunya hal ini menjadi hambatan 

karena setiap ada patroli latihan segera sembunyi, akan tetapi 

dengan prinsip dan keuledan beliau beberapa murid belau menjadi 

pendekar yang pantang menyerah melawan penjajah. Melihat 

perjuangan beliau yang dipandang membahayakan, maka pihak 

kolonial segera menangkapnya dan  di tahun yang sama Ki Hajar 

Oetomo mendapat pengakuan yakni ditetapkannya menjadi 

“Pahlawan Perintis Kemerdekaan” atas jasanya dalam menghadapi 

penjajahan. Pada tanggal 13 April 1952 pada usia 69 tahun beliau 

tutup usia dan beliau dikebumikan di Pilangbango Madiun. Beliau 

meninggalkan dua anak yakni seorang putri yang dipersunting 

bapak Gunawan dan Seorang putra bernama Bapak Harsono yang 

menetap di Jl Pemuda Nomor 17 Surabaya.
48

 

 

                                                           
47Mukadimah, dalam Anggaran Dasar (AD) PSHT, MUBES VI, (Madiun, 2000), 7. 
48 Mukadimah, dalam Anggaran Dasar (AD) PSHT, MUBES VI, (Madiun, 2000), 7-8. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan jenis penelitian 

Penulis memakai pendekatakan peneltitian kualitatif, tujuannya untuk 

mengetahui apa yang terjadi kepada subjek seperti tingkah laku, tanggapan, 

motovasi, aktivitas dan lain-lain secara keseluruhan menggunakan cara yang 

menjelaskan dalam susunan istilah, dalam suatu konteks kusus yang alamiah 

serta memakai metode spesifik alamiah.
49

 

Peneliti menerapkan bentuk penelitian deskriptif kualitatif, yang 

dikhususkan untuk memberikan fakta, gejala, atau peristiwa secara akurat 

serta terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan internalisasi nilai-

nilai Islam melalui wejangan kerohanian pada PSHT Komisariat UIN Kiai 

Haji Achmad Siddiq Jember  

B. Lokasi penelitian  

Lokasi atau tempat menunjukan letak dimana penelitian tersebut akan 

dilaksanakan. Langkah awal sebelum melakukan penelitian adalah melakukan 

survei terlebih dahulu. Setelah melaksanakan survei, maka peneliti 

menemukan permasalahan yang terdapat di lokasi tersebut.   

Penelitian ini dilakukan di salah satu Unit Kegiatan Mahasiaswa 

(UKM) Pencak silat PSHT Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember , 

alasan peneliti pemilihan lokasi penelitian ini adalah: 

                                                           
49 Sugiono, “metode penelitian dan R & D”, (Bandung: Alfabeta, 2014), 216. 
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1. Pencak silat pada umumnya tidak hanya bergerak dibidang olah jasmani 

saja akan tetapi juga mengedepankan aspek kerohanian, karena seorang 

pesilat tanpa adanya kerohanian akan menjadikan seseorang yang adigang, 

adigung dan adiguno serta menjadikan nilai-nilai ajaran yang ada pada  

Islam sebagai pembatas pelaku pesilat dalam bertindak. 

2. Organissasi Persaudaraan Setia Hati Terate adalah jembatan atau cara 

alternatif dalam proses terjadinya internalisasi nilai-nilai ajaran Islam demi 

tercapainya cita-cita luhur Islam dan tujuan Persaudaraan Setia Hati Terate 

sendiri, karena melihat betapa pentingnya ajaran Islam yang terkandung 

dalam karakter di kehidupan sehari-hari. 

3. Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember  berada di dalam Kampus yang berbasis agama Islam, hal ini 

menjadi kesadaran dan dorongan bagi seluruh anggota PSHT Komisariat 

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  dalam menanamkan dan 

menghayati nilai-nilai ajaran Islam karena ditinjau dari letak trategis 

tentunya menunjang proses berjalannya internalisasi nilai-nilai ajaran 

Islam. 

C. Subjek penelitian 

Dalam penulisan karya ilmiah subjek penelitian adalah mengutarakan 

tipe data serta sumber data. Mencangkup jenis data yang dikumpulkan, 

penetapan informan dan cara pengambilan data untuk memastikan keabsahan 

data. Penentuan subjek yang digunakan adalah purposive, yang mana 

pemilihan dengan pertimbangan serta tujuan khusus terhadap sumber data atau 
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orang yang hendak diwawancarai.
50

 Yang dimaksud dengan pertimbangan 

tertentu adalah pemilihan informan atau subjek penelitian didasari anggapan 

bahwa orang yang dipilih adalah orang yang betul memahami terkait data 

yang diperlukan peneliti. 

Oleh sebab itu peneliti sengaja memilih sifat subjek penelitian agar 

informasi dan data yang diperoleh dari pemberi informasi dapat dipahami 

sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun penetapan informan yakni: 

1. Ketua komisariat: Kang Mas Zainal Arifin 

2. Anggota Komisariat: 

a. Kang Mas Rofek 

b. Kang Mas Ilham 

c. Kang Mas Feri 

d. Kang Mas Rizmi 

e. Kang Mas Soni 

3. Siswa Komisariat: 

a. Mas Nailul 

b. Mas Andik 

c. Mas Usamah 

d. Mas Fine 

 

 

 

                                                           
50 Sugiono, “metode penelitian dan R & D”, (Bandung: Alfabeta, 2014), 85. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Menemukan data di lapangan memerlukan beberapa metode atau 

prosedur untuk mencapai tujuan penelitian yang asli. Peneliti menggunakan 

teknik akuisisi data seperti: 

1. Observasi  

Metode obseravasi ialah pemantauan terhadap sasaran denagn 

memakai alat indera. Observasi sendiri merupakan tahapan pertama yang 

dilaksanakan peneliti untuk mengamati lokasi, dalam hal ini dilakukan 

pengamatan terhadap fenomena tentang internalisasi nilai-nilai ajaran 

Islam melalui wejangan kerohanian di Persaudaraan Setia Hati Terate 

Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  dan tersedianya obyek 

yang diteliti 

Peneliti menggunakan obsrvasi partisipan observasi partisipan, hal 

ini dikarenakan ketterlibatan peneliti dalam kegiatan sebagai pelatih di 

Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember . Observasi yang dilakukan ini memperolah data diantaranya: 

a. Letak geografis dan keadaan lokasi penelitian yaitu di tempat latian 

yang berada didalam Kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  

tepatnya di halaman Pascasarjana 

b. Keadaan sarana prasana demi tercapainya visi dan misi. 

c. Kegiatan internalisasi nilai-nilai ajaran Islam melalui wejangan 

kerohanian di PSHT Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember  
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2. Wawancara  

Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yang  

termasuk jenis “in debth interview” yang dirasa fleksibel. Tujuannya yaitu 

dapat menemui masalah dengan transparan, meminta pendapat dan ide dari 

yang diwawancarai ketika melakukan wawancara, mendengarkan lalu 

mencatat.
51

 Data yang diperoleh melalui wawancara yaitu: 

a. Bagaimana penanaman nilai-nilai aqidah islam dalam wejangan 

kerohanian pada pencak silat PSHT komisariat UIN Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jember ? 

b. Bagaimana penanaman nilai-nilai ibadah dalam wejangan kerohanian 

pada pencak silat PSHT komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember ? 

c. Bagaimana penanaman nilai-nilai akhlak dalam wejangan kerohanian 

pada pencak silat PSHT komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember ? 

3. Dokumentasi  

 Dokumentasi adalah metode perolehan data berbasis dokumen. 

Dokumentasi merupakan catatan tertulis yang diedit oleh lembaga atau 

orang untuk menguji peristiwa, bukti, informasi yang sulit  ditemukan dan 

peluang untuk menambah pengetahuan tentang sesuatu yang diteliti. 

Adapun perolehan data yang dapat mendukung penelitian meliputi; 

 

                                                           
51 Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Bandung: ALFABETA, 2017), 115-116. 
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a. Sejarah Organisasi 

b. Struktur Organisasi 

c. Data Anggota Aktif 

E. Analisis Data 

Analisis data adalah metode pengumpulan dan pengolahan data yang 

diperoleh dari penelitian untuk menarik kesimpulan yang jelas dan valid.  

Peneliti menggunakan analisis data Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri 

dari tiga langkah: 1) pengumpulan data, 2) kondensasi data, 3) mengambil 

kesimpulan. 

1. Pengumpulan Data 

Tahap ini merupakan fase pertama pegumpulan dan analisis data 

yang dijadikan satu dengan aneka metode seperti observasi, wawancara, 

dokumentasi dan akan diproses sebelum digunakan melalui (pembukuan, 

menginput serta  pengeditan). 
52

 

2. Kondensasi data 

Miles dan Huberman membahasakan bahwa, “Data condensation 

refers to the process of abstracting, focusing, selecting, simplifying, and 

transforming the file corpus of displayed data and written field notes. 

Interviews, transcripts, documents and other empirical material.”
53

 

                                                           
52 Matthew B. Miles dan A.Michael Huberman, “Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Model-

Model Baru, Terj. Tjetcep Rohendi Rohindi”, (Jakarta: UI-Press, 2014), 16. 
53 Matthew B. “Miles dan A.Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Model-Model 

Baru, Terj. Tjetcep Rohendi Rohindi”, (Jakarta: UI Press, 2014), 17. 
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Kondensasi data merujuk kepada abstraksi pemilihan, pemfokusan, 

penyederhanaan dan catatan lapangan, interview, transkip, aneka macam 

dokumen dan catatan sehingga data menjadi mantap dan kuat.
54

 

3. Penyajian Data 

Mengenai ini, Miles, Huberman dan Saldana berpendapat bahwa, 

“the most frequent form of display for qualitative data in the past has been 

extended text.” Yang paling sering digunakan dalam menyajikan data 

penelitian kualitatif adalah dengna teks yang diperluas (narasi).
55

 

4. Penarikan Kesimpulan atau Verivikasi 

Langkah akhir menarik kesimpulan. Kesimpulan yang disajikan di 

tahap awal bersifat sementara dan bisa berubah jika tidak ditemukan bukti 

yang dianggap kuat untuk mendukung tahap peyusunan data sebelumnya. 

Jika kesimpulan yang dikemukakan diawal didukung oleh bukti yang 

valid, maka bisa dikatakan teruji.
56

 

F. Keabsahan Data 

Dalam rangka pelaksanaan, peneliti memakai trianggulasi data sebagai 

keabsahan data. Lexy J. Moleong menjelaskna teknik validasi data yang 

menggunakan konteks di luar data untuk tujuan validasi atau sebagai 

perbandingan data.
57

 Sedangkan Sugiyono mengatakan sebagai peninjau data 

dari sumber, cara dan waktu yang berbeda. Oleh karena itu, menurut 

                                                           
54 Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Bandung: ALFABETA, 2017), 142. 
55 Matthew B. Miles dan A.Michael Huberman, “Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Model-

Model Baru, Terj. Tjetcep Rohendi Rohindi”, (Jakarta: UI-Press, 2014), 18. 
56Sugiyono, “metode penelitian  dan R&D”, (Bandung: Afabeta, 2016), 217. 
57Lexy J. Moleong, “metodologi penelitian kualitatif edisi revisi”, (Bandung: PT remaja 

rosdakarya, 2009). 330. 
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Sugiyono, ada beberapa perbandingan triangulasi. Triangulasi sumber, teknik 

dan waktu.
58

 

Keabsahan data yang diguakan adalah trianggulasi sumber dan teknik. 

Trianggulasi sumber dilakukan dengan megukur reliabilitas dengan cara 

memverifikasi data dari berbagai sumber dan menggunakan triangulasi teknik 

untuk mengecek data dari satu sumber dengan menggunakan teknik berbeda.
59

 

Pelaksanaannya trianggulasi sumber dilakukan dengan menguji data mengenai 

Nilia-nilai Ajaran Islam Melalui Wejangan Kerohanian Persaduraan Setia Hati 

Terate Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  kepada beberapa 

narasumber seperti: Ketua Komisariat, anggota Komisarait dan siswa. adapun 

trianggulasi teknik dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. 

G. Tahap-tahap Penelitian 

Tahap penelitian ini memperinci tahapan penelitian yang dilaksanakan, 

mulai dari penelitian dahulu, peluasan komposisi penelitian sebenarnya 

sampai penyusuanan skripsi.
60

 

1. Sebelum penelitian  

a. Menemukan problem di tempat penelitian  

b. Menyusun rancangan pnenelitian 

c. Perijinan penelitian 

d. Mengemas keperluan penelitian 

 

 

                                                           
58 Sugiyono, “metode penelitian  dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 2016), 274. 
59 Sugiyono, “metode penelitian  dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 2016), 274. 
60 Tim penyusun, “pedoman penulisan karya ilmiah”, 48. 
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2. Tahap penelitian lapangan  

a. Mengetahui tujuan penelitian  

b. Memasuki tempat 

c. Mencari sumber data yang sudah ditetapkan 

d. Menggunakan prosedur penelitian yang sudah ditetapkan untuk 

menganalisa data 

3. Tahap akhir 

a. Menarik kesimpulan  

b. Menyusun data yang ditetapkan 

c. Kritik dan saran 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Objek Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Persaudaraan Setia Hati Komisariat UIN Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember  

Sejarah berdirinya latihan PSHT di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember yaitu tahun 1994, dan pada waktu itu kampus masih berstatus 

STAIN dan pencak silat PSHT sangat minim diminati dikalangan besar 

mahasiswa. Perintis pertama latihan pencak silat PSHT di STAIN waktu itu 

ialah Kang Mas Feri Abdullah atau lebih akrabnya beliau sering dipanggil 

Mas Feri, beliauh sendiri dulunya merupakan salah satu mahasiswa STAIN 

Jember Fakultas Tarbiyah dan berhubung beliau mempunyai bekal beladiri 

atau sudah menjadi warga (anggota) PSHT beliau berinisiatif membukan 

latihan yang bertempat di STAIN Jember, pada tahun 1994 Komisariat 

STAIN Jember sudah disebut sebagai Komisariat oleh sebagian warga 

PSHT karena tempat latihannya yang berada di dalam kampus STAIN tapi 

bentuk Komisariat waktu itu masih belum terstruktur seperti sekarang 

karena minimnya anggota dan siswa yang ada. 

Pada tahun 1994 sampai tahun 2000 PSHT Komisariat UIN Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember  tidak pernah mengesahkan anggota baru maka 

mengalami vakum dikarenakan minimnya peminat pada waktu itu. Pada 

tahun 2014 PSHT Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  

mengalami peningkatan pesat dari segi anggota baik siswa maupun 
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warganya, tentu hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi keluarga PSHT 

Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  untuk mendirikan 

komisariat yang mandiri, karena dengan banyaknya jumlah anggota 

mahasiswa aktif yang rata-rata berangkat dari berbagai macam organisasi 

baik internal maupun eksternal maka dari itu warga sekaligus mahasiswa 

aktif yang dirasa mampu untuk mendirikan Komisariat yang mandiri, dan 

pada dasar kenyataannya para anggota sudah dibekali SDM yang mumpuni 

dari segi keorganisasian. Arti Komisariat disini lebih tepatnya bisa disbeut 

“Ranting” atau setara dengan kecamatan. Dengan diadakannya latihan 

pencak silat PSHT Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  

menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi mahasiswa maupun Komisariat 

itu sendiri yang pada kenyataannya organisasi PSHT Komisariat UIN Kiai 

Haji Achmad Siddiq Jember  menjadi sebuah wadah yang terorganisir 

sekaligus alat pemersatu dalam menjalin persaudaraan, silaturahmi, kerja 

sama, kesolidan maupun hubungan antar kadhang PSHT dari berbgai daerah 

di Indonesia bahkan luar Indonesia. Serta menjadi wadah bagi mahasiswa 

yang mempunyai bakat minat di bidang atlet khususnya pencak silat.  

Dari sinilah pada tahun 2014 awal mula berdirinya PSHT Komisariat 

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember , karena adanya kemauan dan 

inisiatif para warganya untuk mendirikan komisariat UIN Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jember  yang mandiri dan diakui sah secara keorganisasin oleh 

pengurus PSHT Cabang Jember pusat Madiun. Selepas SK (Surat 

Kepengurusan) dari Cabang turun, para anggota aktif dan perintis menunjuk 
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sekaligus membentuk struktural calon kepengurusan dan melaksanakan 

pelantikan pengurus baru yang dilaksanakan pada tahun 2014, dimana 

pembentukan pengurus ini dharapkan mampu dalam mengorganisir PSHT 

Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  menjadi lebih 

terorganisir dan lebih fokus lagi dalam menjalankan visi dan misi organisasi 

PSHT Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember . 

2. Letak Geografis Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat  UIN Kiai 

Haji Achmad Siddiq Jember  

Berdasarkan observasi peneliti, secara geografis PSHT Komisariat 

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  berlokasi di Jl. Mataram no 1 

Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Jawa timur. Sedangkan UKM 

PSHT Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  sendiri terletak di 

gedung UKM/UKK UIN KHAS Jember lantai 1 berhadapan dengan kantor 

Fakultas Syariah, adapun tempat latihan PSHT Komisariat UIN Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember  sendiri bertempat di depan gedung Pascasarjana.
61

 

3. Visi Misi Persaudaraan Setia Hati Komisariat UIN Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jember  

Visi Misi PSHT Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  

yang ingin dicapai sebagai target untuk masa yang akan datang. 

a. Visi  

Menjadikan Komisariat sebagai wadah pesilat berprestasi, berbudi 

luhur tahu benar dan salah, solid, loyal dan menciptakan suasana 

                                                           
61 Observasi di UKM/UKK UIN KHAS Jember, 8 Juli 2021  
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persaudaraan guyup rukun tanpa memandang latar belakang ras dan 

golongan antar sesama saudara PSHT sendiri, anggota komisariat UIN 

KHAS Jember khususnya. 

b. Misi  

1) Menciptakan atlet-atlet pencak silat Tunggal, Regu dan Ganda 

(TGR) PSHT yang berprestasi, berkualitas, solid dan loyal. 

2) Memperkenalkan kewibaan lembaga Komisariat PSHT khususnya 

dengan mengikuti setiap kejuaraan pencak silat didalam maupun luar 

kota. 

3) Menjunjung tinggi rasa cinta kasih antar sesama manusia, anggota 

Komisariat PSHT UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember . 

4) Menjalin komunikasi yang baik antar anggota aktif maupun dengan 

alumni PSHT Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
62

 

4. Struktur Kepengurusan Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat  

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  

Untuk mencapai tujuan bersama, pengurus PSHT Komisariat UIN 

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  terus meningkatkan kinerjanya untuk 

menjalankan visi misi kepengurusan agar terus menjadi lebih baik. Peran 

sebuah pengurus sangat penting bagi suatu komunikasi antar bidang, baik 

vertikal maupun horizontal karena bersinggungan langsung dengan tugas 

masing-masing. Sebagaimana struktur keorganisasian PSHT Komisariat 

                                                           
62 013/Surat_Keputusan/PSHT_UIN_KHAS_Jember/eks/XII/2020 
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UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  secara detailnya akan peneliti 

sajikan di lampiran: 

SUSUNAN KEPENGURUSAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 

KOMISARIAT UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  PERIODE 

2021/2022 
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5. Kondisi Seluruh Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat 

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  

PSHT UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  sendiri fokus bergerak 

pada ranah prestasi yang sesuai dengan visi misi seperti yang penulis 

sebutkan diatas, tanpa menghilangkan tujuan utama organisasi. Adapaun 

tujuan PSHT yaitu, Mendidik manusia berbudi luhur tahu benar salah serta 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam jalinan Persaudaraan dan 

mengikutsertakan para warganya untuk saling “memayu hayuning bawana” 

(menjaga dan melestarikan alam sekitar).  

PSHT Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  pada tahun 

2020/2021 keseluruhan yang berjumlah 26 siswa, yakni sabuk pra-polos 2 

orang, sabuk polos 5 orang, sabuk jambon 6 orang, sabuk putih 13 orang. 

PSHT Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  disamping 

mengutamakan kualitas daripada siswa dan warganya, PSHT Komisariat 

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  sendiri juga mempunyai target 

kuantitas dalam perekrutan calon anggota, hal ini sangat penting dalam 

penyeleksian di ranah kompetisi, dimana seluruh siswa berrminat mengikuti 

latihan akan tetapi tidak semua siswa dapat menyalurkan bakatnya karena 

beberapa faktor di ajang kompetisi kejuaran daerah hingga nasional.
63

 

 

 

                                                           
63 Observasi di tempat latihan, 8 Juli 2021. 
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6. Jadwal Pelaksanaan Latihan Persaudaraan Setia Hati Terate 

Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  

Pelaksanaan latihan PSHT Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember  terbagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah latihan inti atau 

latihan wajib, yang kedua adalah latihan TC atau latihan keatlitan. Jadwa 

latihan inti PSHT Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  senin 

malam, rabu malam dan jum’at jumat atau tiga kali dalam seminggu. 

Dimana latihan inti ini adalah latihan yang wajib dihadiri oleh seluruh siswa 

yang dilaksanakan tepat pada pukul 19:22 WIB sd 03:00 WIB. 

Sedangkan latihan TC dilaksanakan di sela-sela latihan inti. Pada hari 

selasa dan kamis dilaksanakan pukul 15:00 WIB sd 17:00 WIB. Sedangkan 

hari sabtu dan minggu dilaksanakan pada pukul 06:30 WIB sd 09:00 

WIB.Dalam keseluruhan sesi latihan ini para siswa dituntut untuk tetap 

konsisten, totalitas dan disiplin dengan harapan agar menjadi pendekar 

berjiwa ksatria yang berbudi luhur dan mampu bersaing dalam ranah 

prestasi. 

7. Kegiatan Sesi Latihan Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat UIN 

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  

PSHT Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  memiliki 

jadwal latihan yang bertujuan untuk memfokuskan siswa sesuai porsi 

masing-masing sabuk atau tingkatan. Adanya tingkatan ketika baik di 

lembaga formal maupun non formal dikarenakan untuk mempetakan sebuah 

materi sesuai porsi, diharapkan siswa dapat menangkap materi yang 
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disampaiakan oleh seorang pendidik atau pelatih. Kareana materi di PSHT 

yang akan diberikan kepada siswa sangat banyak, maka dipetakan menjadi 

empat tingkatan yang meliputi sabuk polos, jambon, hijau serta putih kecil. 

Sedangkan materi keseluruhan di pencak silat PSHT meliputi senaman, 

jurusan, sambung, toya’an, kripen, dekapan, sekapan, cekikan bebas dan 

tidak bebas. 

Tabel 4.1 

Kegiatan Sesi Latihan PSHT 

Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  

 

Hari Tingkatan Waktu WIB Kegiatan 

Senin, Rabu Dan 

Jum’at 

Pra-Polos & Polos 19:22 Doa Pembukaan & Pemanasan 

  20:30 As Dower 

21:30 Isitrahat dan Wejangan 

21:30 Pemantapan Materi 

22:30 Doa Penutupan & Pulang 

Senin, Rabu Dan 

Jum’at 

Jambon 19:22 Doa Pembukaan & Pemanasan 

  20:30 As Dower 

22:30 Isitrahat dan Wejangan 

23:30 Pemantapan Materi 

01:30 Doa Penutupan & Pulang 

Senin, Rabu Dan 

Jum’at 

Hijau 19:22 Doa Pembukaan & Pemanasan 

  20:30 As Dower 

23:30 Isitrahat dan Wejangan 

12:30 Pemantapan Materi 

02:30 Doa Penutupan & Pulang 

Senin, Rabu Dan 

Jum’at 

Putih 19:22 Doa Pembukaan & Pemanasan 

  20:30 As Dower 

23:30 Isitrahat dan Wejangan 

01:30 Pemantapan Materi 

03:00 Istirahat dan Wejangan 

04:15 Doa Penutupan & Pulang 
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8. Sarana Prasarana PSHT Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember  

Untuk mendukung berjalannya visi misi maka suatu lembaga tidak 

luput dari penyediaan sarana dan prasarana pendukung sesuatu kegiatan. 

Sama halnya seperti lembaga non formal di PSHT Komisariat UIN Kiai 

Haji Achmad Siddiq Jember  untuk mendukung seluruh kegiatan anggota 

baik siswa atau warganya, karena dengan pengolahan yang tepat maka akan 

memberikan kelancaran bersama. Berikut sarana prasarana yang ada di 

PSHT Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember .
64

 

Tabel 4.2 

Sarana Prasarana PSHT 

Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  

 

No. Sarana Prasarana Jumlah 

1. Matras 1 Set (100 Buah) 

2. Samsak 1 

3. Peching Besar 3 ( 1 Rusak ) 

4. Peching Kecil 1 

5. Bendera Merah Putih  1 

6. Bendera PSHT 2 

7. Timbangan 1 

8. Body Protector 2 

9. Toya 13 

10. Dempel 13 Pasang 

11. Stop Kontak 1 

12. Sakral Warga 1 

13. Kep Protector 2 

 

B. Penyajian Data dan Analisis Data 

Penyajian dan analisis merupakan hasil penelitian di UKM/UKK UIN 

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  dan tempat latihan PSHT Komisariat UIN 

                                                           
64 Observasi di UKM/UKK lantai 1 Persaudaraan setia Hati Terate Komisariat UIN KHAS 

Jember,  8 Juli 2021. 
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Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  yang berada di halaman gedung 

pascasarjan. Data ini diperoleh berdasarkan obsevasi, wawancara dengan 

ketua, anggota dan siswa, juga dokumentasi yang sesuai dengan fokus 

penelitian tersebut. 

1. Penanaman Nilai-nilai Aqidah Islam Melalui Wejangan Kerohanian 

Pada Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat UIN 

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember . 

Aqidah ialah suatu keyakinan yang pasti tanpa adanya sedikit pun 

keraguan kepada dasar ajaran islam yang ditekankan oleh ayat-ayat 

alquran dan hadist nabi. Aqidah sama dengan iman, yaitu sesuatu yang 

diyakini oleh hati. Keduanya termasuk dalam amalan hati, ia merupakan 

pokok dan asas fundamen dari sebuah agama. Dengan hal ini pemaknaan 

yang dapat dipadukan antara nilai-nilai aqidah dengan ajaran yang ada di 

PSHT seperti ruang lingkup rukun iman yang terdapat didalam wejangan 

PSHT. Adapun ruang lingkup nilai-nilai aqidah terdapat didalam rukun 

iman yaitu; iman terhadap Allah, Malaikat, Kitab-kitab Allah, Rosul, Hari 

akhir (kiamat) serta iman kepada Qada dan Qodar. Penanaman aqidah atau 

keimanan kepada peserta didik merupakan aspek atau materi paling vital 

dalam Pendidikan Agama Islam. Memperkokoh aqidah atau keimanan 

peserta didik diibaratkan memperkokoh akar sebuah pohon, dimana berdiri 

tegaknya dan kokohnya sebuah pohon bergantung pada kokohnya akar 

pohon tersebut. Begitupun dala hal aqidah atau keimanan, kekokohan 

keislaman peserta didik bergantung pada seberapa kokoh aqidah atau iman 
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yang tertanamWawancara Mas Kholil selaku wakil ketua PSHT 

Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  mengenai aqidah yang 

mengatakan:  

Ajaran Setia Hati Terate itu bukan membentuk keyakinan baru, 

melainkan menguatkan keyakinan itu sendiri, karena  orang yang 

masuk di dalam PSHT sudah membawa keyakinan sendiri seperti 

Islam, kristen, hindu dan lain-lain. Keyakinan disini adalah 

keyakinan terhadap diri sendiri, keyakinan kepada Yang Maha 

Kuasa. Karena ada rumus-rumus tertentu supaya seseorang lebih 

yakin terhadap Tuhannya, yaitu harus kenal terhadap diri sendiri. 

Jadi, didikan di SH Terate bukan memberikan sebuah keyakinan tapi 

menguatkan keyakinan itu sendiri. Kalau Islam ya harus menjadi 

Islam sungguhan, salah satunya dengan cara mengimani rukun 

iman.65 

Maksud wawancara diatas yaitu Organisasi PSHT merekrut anggota 

dengan tidak memandang suku, bahasa, batasan usia maupun golongan 

tertentu termasuk agama. Karena pada dasarnya organisasi PSHT dididik 

untuk memperkuat keyakinan bukan membentuk suatu keyakinan baru. 

Seperti observasi yang dilakukan peneliti bahwa penenaman nilai-

nilai aqidah dilaksanakan pada waktu sesi istirahat, wejangan atau ke-SH-

an sendiri adalah pemberian bekal yang mencangkup sikap spiritual, budi 

luhur, sosial, tingkah laku dan sebagainya. Wejangan atau mewejang 

sendiri disampaikan oleh seorang pelatih berkesan santai dengan harapan 

seorang siswa dapat menerima dan menghayati  lalu mengaktualisasikan 

apa yang disampaikan oleh pelatih.
66

 

                                                           
65 Mas Kholil, diwawancarai oleh Penulis, 10 Juli 2021. 
66 Observasi,  13 Juli 2021 
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Berikut dokumentasi ketika sesi wejangan dilaksanakan oleh salah 

satu seorang pelatih PSHT di Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember .
67

 

Gambar 4.1 

Sesi wejangan kerohanian yang diberikan  

pelatih kepada siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar diatas adalah pembentukan mental dan kerohanian ketika 

sesi wejangan yang dilaukan oleh seorang pelatih terhadap siswa yang 

dilaksanakan pada waktu istirahat. Pituah-pituah luhur yang disampaikan 

seorang pelatih terhadap siswa mengandung unsur mulai dari motivasi, 

norma-norma yang tidaka boleh dilanggar oleh anggota. Dengan  harapan 

seorang pendekar kelak menjadi seseorang yang mempunyai keuledan, 

tekad yang kuat, menjadikan seorang yang percaya diri, berani karena 

benar takut karena salah. Wejangan bertujuan memberi pemahaman 

terhadap para siswa dengan metode ceramah, komunikasi verbal dan 

                                                           
67 Dokumentasi, 13 Juli 2021 
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dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mas Zainal arifin selaku ketua 

Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember priode 2020/2021 juga 

menegegaskan ruang lingkup aqidah mengenai rukun iman yang harus 

diyakini oleh setiap insan Setia Hati bahwa:  

Setia Hati berarti diri ini setia kepada diri sendiri, tidak munafik, 

jujur. Jika kita menyelami lebih dalam makna setia hati akan 

membawa kita ke ranah tasawuf. Karena, setia hati ada sejak 

manusia masih dalam kandungan dan sudah terikat dengan 

perjanjian Allah SWT yang mengatakan, apakah kamu siap 

menjadikan saya sebagai Tuhan yang kamu sembah? Lalu ruh kita 

menjawab: “bala, syahidna”, artinya (Ruh kita menyetujui 

perjanjian tanpa pertimbangan). Jadi makna setia hati mengakui 

bahwa Allah SWT adalah tuhan kita, lebih tepatnya iman dan ruang 

lingkupnya. Dapat disimpulkan bahwa sejatinya ajaran Setia Hati 

adalah ajaran tasawuf  bukan kanuragan maupun klenik. Jika setia 

hati berarti ya harus iman, kalau orang itu masih belum bisa 

menyelaraskan hati dan perbuatannya maka orang itu masih belum 

bisa dikatakan orang yang setia hati, bukan orang yang iman. Karena 

orang setia hati dapat me-wismeproklamirkan kalau namaku, 

predikat diri ini adalah orang Setia Hati (orang yang iman). Maka 

dari itu Eyang Suro pendiri ajaran Setia Hati menamai iman dengan 

nama setia hati agar semua kalangan dapat memahami makna Setia 

Hati dan dapat menjadi jalan alternatif dalam memperkuat Aqidah. 

Kalau sudah iman berarti ya harus percaya penuh kepada Allah 

bahwa Allah, dan jika sudah iman ya harus mengimani ruang 

lingkupnya.
68

 

Observasi yang peneliti lakukan yaitu mengamati seluruh sesi 

latihan di Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  yaing 

meliputi olahraga dan olah rohani. Sepandai apapun beladiri seseorang jika 

tidak dihiasi dengan kerohanian maka akan menjadikan seorang pesilat 

menjadi sombong, hal ini dianggap sudah melenceng dari tujuan utama 

organisasi yang berpedoman kepada sikap budi luhur.
69

 

                                                           
68 Mas Zainal Arifin, diwawancarai oleh Penulis, 10 Juli 2021 
69 Observasi, 10 Juli 2021 
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Berikut adalah dokumentasi dengan Ketua PSHT Komisariat UIN 

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  priode 2020/2021.
70

 

Gambar 4.2 

Wawancara dengan Ketua Komisariat priode 2020/2021 

 

Sejatinya aqidah itu sudah ada sejak manusia di dalam kandungan 

umur tiga bulan, pada waktu itulah ada perjanjian atau ikatan antara roh 

kita dengan Allah dimana perjanjian tersebut ialah suatu ikatan yang sudah 

diikrarkan dalam artian kita telah mengimani bahwa hanya Allah sebagai 

Tuhan yang wajib disembah. Wejangan kerohanian PSHT memberi 

kesadaran akan sebuah iman atau keyakinan tersebut dengan upaya 

penanaman nilai-nilai aqidah kedalam wejangan, sehingga para anggota 

diharapkan mempunyai dasar keimanan yang kuat melalui pembiasaan 

yang positif. 

Fitrah kehidupan manusia berlandaskan aqidah yang ditegaskan Mas 

Soni pada tanggal 12 Juli 2021, beliau mengatakan bahwa:  

                                                           
70 Dokumentasi, 10 Juli 2021 
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Asas PSHT tidak bisa terlepas dari aqidah, karena organisasi bisa lari 

kearah yang kebaikan jika menitikberatkan kepada ajaran islam.  

Yang saya maksud adalah bagaimana fungsi daripada aqidah yaitu 

sebagai patokan seorang pesilat sebagai jalan untuk menjalani hidup 

agar selamat di dunia maupun akhirat.”71 

Ada indikasi mengenai nilai-nilai aqidah didalam wejangan 

kerohanian yang seperti Mas Andik pelatih PSHT Komisariat UIN Kiai 

Haji Achmad Siddiq Jember  bahwa: 

Setia Hati merupakan sebuah tekad suci menuju keselamatan (jalan 

Tuhan). Setia hati mengajarkan bagaimana cara agar kita melepas 

dari belenggu masalah dengan menggabungkan kebutuhan jasmani 

dan rohani terutama rohaninya, kebutuhan ini yang kemudian luluh 

menjadi gerak keindahan yang kemudian dinamakan dengan pencak. 

Pencak silat sendiri berfungsi sebagai benteng dan kepercayaan diri 

sebagai syarat mempertahankan harkat martabat.
72

 

Persaudaraaan setia hati terate adalah sebuah alat alternatif dalam 

menempuh suatu tujuan. Yang dimaksud disini adalah tujuan yang 

ditempuh PSHT sendiri adalah tujuan agama, sebagaimana dalam agama 

islam yaitu untuk kemaslahatan hidup manusia itu sendiri yang didasari 

dengan syariat atau tatanan yang mutlak dari Allah SWT dan dijadikannya 

prinsip kehidupan manusia.  

Banyak cara didalam PSHT untuk memperkuat suatu keyakinan 

seorang individu seperti observasi yang dilakukan peneliti dalam 

mengukuhkan nilai aqidah seorang siswa PSHT Komisariat UIN Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember  ditemuinya siswa ketika pengambilan sabuk yang 

dilaksanakan di tempat pemakaman umum (TPU). Selain mengukur 

mental para calon anggota juga mempunyai makna filosofi yang terdapat 

dalam kegiatan tersebut bahwasannya semua makhluk hidup khususnya 

                                                           
71 Mas Soni, diwawancarai oleh Penulis, 12 Juli 2021. 
72 Mas Andik, diwawancarai oleh Penulis, 12 Juli 2021 
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manusia akan menemeui kematian. Dengan demikian para calon anggota 

akan menyadari lalu mengupayakan cara untuk mempertebal keimanannya 

terhadap Tuhan karena ingat akan kematian.
73

   

Berikut adalah dokumentasi waktu pengambilan sabuk di tempat 

pemakaman umum (TPU).
74

 

Gambar 4.3 

Proses pengambilan sabuk di makam oleh salah satu siswa 

PSHT Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diatas memperlihatkan salah seorang siswa mendapatkan  

sabuk hijau, yang mana sabuk hijau sendiri dapat ditempuh siswa PSHT 

jika sudah mampu menguasai materi sabuk jambon (merah muda) dan 

pantas untuk menyandang tingkatan selanjutnya. Proses pengambilan 

sabuk ini biasanya akan dilaksanakan pada pertengahan malam sampai 

adzan subuh. Prosedur pengambilan sabuk bukan hanya sekedar 

mengambil sabuk yang sudah diletakan oleh seorang pelatih, akan tetapi 

                                                           
73 Observasi, 12 Juli 2021 
74 Dokumentasi, 12 Juli 2021 
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ada aturan yang harus dipatuhi oleh peserta tes kenaikan sabuk seperti, 

dilarang melebihi batas maksimum dari jangkauan yang telah ditentukan 

ditandainya dengan lilin yang dinyalakan membentuk segi empat, dilarang 

merusak makam, mencabut batu nisan, merusak pohon dan semacamnya. 

Alasan filosofisnya adalah bagaimanapun sebuah makam adalah tempat 

peristirahatan terakhir seorang manusia yang dulu juga pernah hidup 

seperti kita serta menjadi pengingat bagi kita untuk selalu mengingat 

kematian akan selalu menjemput kita, maka dari itu kita seorang manusia 

harus berbuat kebaikan semaksimal mungkin di dunia karena kelak kita 

akan kembali kepada Tuhan sang pencipta.  

Wawancara Mas andik mengenai aqidah islamiyah yang terdapat 

didalam pencak silat PSHT juga ditegaskan Mas Rudi yang mengatakan:  

Orang SH Terate ya harus menjadi bunga Terate. Yang saya maksud 

disini adalah seorang warga PSHT harus bisa memaknai filosofis 

hidup seperti bunga teratai selalu menghadap ke atas mempunyai 

makna filosofis kawulo mung sadermo, mobah mosik kersaning 

hyang sukma (lakukanlah yang menjadi tugas manusia, selebihnya 

pasrahkan kepada Tuhan). Orang SH Terate ketika meminta 

petunjuk, pertolongan serta pasrah secara penuh kepada kehendak 

Allah, hal tersebut tentu menjadi pembeda bagi bunga-bunga yang 

lain. Orang SH Terate juga belajar memaknai seperti tangkai bunga 

teratai yang terlihat padat dari luar namun ternyata berongga seperti 

sedotan mempunyai makna filosofis bahwa seorang warga SH Terate 

tidak boleh sombong, karena sejatinya manusia adalah makhluk yang 

rapuh tiada daya kekuatan melainkan kekuatan Allah. Yang terakhir 

adalah makna filosofi bunga teratai yang mekar dengan waktu yang 

sangat singkat mengingatkan kita hidup didunia hanya sesaat, 

dengan memaknai ajaran wejangan dari filosofi bunga teratai dapat 

kita hayati bahwa manusia setia hati terate haruslah benar-benar 

memanfaatkan kehidupan.
75

 

                                                           
75 Mas Rudi, diwawancarai oleh penulis, 12 Juli 2021 
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Observasi dilakukan peneliti untuk meelihat bunga teratai. Observasi 

ini bertujuan untuk mengetahui bagian-bagian bunga teratai mulai dari 

bunga sampai akarnya.
 76 

Dokumentasi bunga teratai yang diambil di Desa Serut, Kecamatan 

panti Kabupaten Jember.
77

 

Gambar 4.4 

Bunga teratai (nymphaea) 

 

 

 

 

 

 

 

Jika seorang pendekar mampu memaknai dan menghayati kehidupan 

seperti bunga teratai pada gambar diatas, maka dapat dipastikan orang 

tersebut akan selamat dalam berkehidupan dunia dan akhirat, dijauhkan 

dari penyakit hati seperti sombong dan hati selalu diselimuti ketentraman 

dalam menjalani hidup. Itulah alasan mengapa Tuhan menciptakan alam 

semesta dan seisinya semata-mata untuk sarana belajar dari alam lalu 

memaknainya bukan hanya sekedar menikmati keindahannya.  

                                                           
76 Observasi, 14 Juli 2021 
77 Dokumentasi, 14 Juli 2021 
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Dari segi materi PSHT baik fisik maupun wejangan kerohanian 

harus saling melengkapi, jika fisik yang diandalkan maka seorang pesilat 

tanpa adanya wejangan kerohanian akan lepas kendali dan menjadikan 

seorang pesilat yang sombong. Untuk mencapai titik budi luhur, 

kesempurnaan hidup dan bekal jiwa maka seseorang memerlukan aqidah 

islamiyah dalam proses pencapaiannya, karena didikan dari aqidah 

islamiyah senantiasa mengarahkan kepada lajur yang tepat sesuai jalan 

Tuhan.  

Wawancara dari narasumber yang berbeda bahwasa jika melihat dari 

sudut pandang kelima panca dasar yang terdapat di ajaran PSHT yaitu; 1. 

Persaudaraan, 2. Beladiri, 3. olahraga, 4. Kerohanian Dan 5. Kesenian. 

Kita dapat melihat bahwasannya didikan pencak silat PSHT tidak 

mengarah kepada olah jasmani saja, akan tetapi juga membangun 

kerohanian dan juga ketasawufan, dengan alasan manusia tidak selamanya 

akan menjadi kuat karena fisiknya sudah terlatih, seiring bertambahnya 

umur pasti daya tahan tubuh juga akan menurun. Maka dari itu wejangan 

yang terdapat di ajaran PSHT memang betul ditekankan dari tingkat ke 

tingkat guna membekali seorang warga atau anggota dalam menjalani 

kehidupan. Dalam ajaran wejangan kerohanian organisasi PSHT yaitu 

menguatkan  keyakinan yang telah ada di dalam diri seorang anggota 

bukan mencampur adukan atau membentuk sebuah keyakinan yang telah 

diyakini dengan sesuatu yang ada didalam ajaran PSHT, dengan kata lain, 
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jika manusia itu berpredikat muslim maka manusia itu akan menjadi 

penganut muslim yang baik serta bertaqwa kepada Tuhannya. 

2. Penanaman Nilai-Nilai Ibadah Melalui Wejangan Kerohanian Pada 

Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat UIN Kiai 

Haji Achmad Siddiq Jember . 

Setelah menaruh dasar yang kuat (aqidah) melalui gemblengan 

rohani, maka kita perlu adanya ekspresi nyata dari pada aqidah tersebut 

yakni nilai Ibadah. Adapun yang dimaksud dengan nilai ibadah yakni 

sesuatu perbuatan atau amalan yang berbentuk kegiatan fisik, lalu seperti 

apa kegiatan tersebut dalam pengaplikasiannya dan bagaiman upaya yang 

dilakukan insan setia hati khususnya komisariat UIN dalam menjalankan 

segala kewajiban, karena aqidah tanpa adanya ibadah berarti akar tanpa 

pohon. Hasil wawancara dari Mas Haidar selaku ketua UBM (Unit 

Beladiri Mahasiswa) sekaligus pelatih tetap sabuk pra-polos PSHT 

Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  menuturkan:  

Dalam wejangan kerohanian siswa PSHT Komisariat UIN Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember  dikenalkan dengan yang namanya Tri 

Bhakti (Berbakti terhadap Allah, Berbakti terhadap kedua orang tua 

serta Berbakti terhadap guru atau pelatih). Bakti kepada Allah berarti 

taat, tunduk, mengabdi sebagai hamba dilakukan dengan cara beroda 

sebelum dan sesudah latihan, membaca yasin dan tahllil sebelum 

latihan dan melaksanakan sholat berjamaah dengan harapan agar 

menjadi pribadi yang religius. Yang kedua adalah berbakti kepada 

orang tua, biasanya dilakukan dengan berbahsa halus dengan orang 

tua, dilarang menentang atau membentak kedua orang tua, tunduk 

dan patuh kepada perintahnya terutama seorang Ibu. Yang ketiga 

adalah berbakti kepada seorang guru atau pelatih, karena perantara 

seorang guru-lah kita mengenal sebuah ilmu pengetahuan. Dengan 

dikenalkannya Tri Bhakti kepada seorang anggota diharapkan 
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seorang anggota akan lebih memperkuat Aqidahnya dan berjiwa 

religius.
78

 

Mas Zainal Arifin juga menegaskan:  

Penanaman nilai pendidikan Islam yang menyangkut tentang nilai 

ibadah melalui wejangan kerohanian Persauadaan Setia hati Terate 

Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  dengan mengenal 

Tri Bhakti maka diharapkan akan menyadarkan anggota kita akan 

kewajiban menjalankan segala perintahn serta menjauhi 

laranganNya. Adapun upaya yang dilakukan segenap anggota 

Persauadaan Setia hati Terate Komisariat UIN Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jember  seperti wudlu sebelum latihan, berdoa dan membaca 

surah yasin, puasa senin dan kamis. Dengan harapan agara bisa 

menjadi pembiasaan sehingga mereka melaksanakan ibadah tersebut 

dengan continue.
79

 

Observasi yang telah dilakukan peneliti di tempat latihan mengenai 

kegiatan yang bersifat positif seperti membaca surah yasin bersama setiap 

akan melakukan latihan dengan tujuan memupuk spiritual anggota PSHT 

Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember .
80

 

Berikut dokumentasi anggota PSHT Komisariat UIN Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember  membaca surat yasin secara bersamaan.
81

 

Gambar 4.5 

Membaca surat yasin bersama sebelum dilaksanakan latihan 

 

                                                           
78 Mas Haidar, diwawancarai oleh Penulis, 15 Juli 2021. 
79  Mas Zainal Arifin, diwawancarai oleh Penulis, 15 Juli 2021 
80 Observasi, 15 Juli 2021 
81 Dokumentasi, 15 Juli 2021 
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Gambar diatas adalah pembacaan surat yasin yang dilaksanakan oleh 

anggota PSHT Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember . Setelah 

meletakkan dasar aqidah yang kuat tehadap anggota melalui wejangan 

kerohanian, maka timbulah sebuah output nyata dari pada aqidah tersebut 

seperti gambar diatas adalah wujud dari pada Tri Bhakti yang 

diinternalisasikan melalui wejangan kerohanian lalu diwujudkan secara 

nyata dalam kehidupan. 

Mas Dodon sendiri mengatakan nilai-nilai ibadah terkait dalam 

ajaran wejangan kerohanian PSHT bahwa:  

Ojo lali marang asal-usulmu, (jangan lupa akan asal-usulmu), 

maksudnya adalah, orang hidup itu ya harus tahu untuk siapa dari 

mana dan kemana perjalanan akhir hidup ini. Oleh sebab itu kita 

tidak boleh melupakan asal-usul kita sebagai makhluk Tuhan Yang 

Maha Esa bahwa Tuhanlah yang melatar belakangi alasan kita hidup, 

maka dari itu kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, beribadah, 

belajar dan menjalani apa yang menjadi kewajiban kita di dunia 

maka kita senantiasa selalu ingat kepada Tuhan dimanapun dan 

kapanpun.
82

 

Menurut Mas Rony sebagai siswa di PSHT Komisariat UIN Kiai 

Haji Achmad Siddiq Jember  juga berpendapat yaitu:  

Sebegai seorang muslim sekaligus warga (anggota) PSHT senantiasa 

diajarkan untuk selalu ingat kepada Allah, salah satunya dengan 

berdoa di awal dan diakhir sesi latihan serta melakukan meditasi. 

Sebenarnya banyak jalan alternatif yang dapat dilakukakan tapi, di 

dalam sh terate kami daiajarkan hal tersebut karena sesuatu yang 

menjadi alasan dasar mengapa perlunya doa dan meditasi menurut 

saya adalah tidak lain dan tidak bukan sebagai sarana untuk 

mendekatkan diri terhadap Allah agar jiwa kita menjadi tentram, 

tenang bahkan bahagia.
83

 

 

                                                           
82 Mas Dodon, diwawancarai oleh Penulis, 16 Juli 2021 
83 Mas Rony, diwawancarai oleh Penulis, 16 Juli 2021 



69 

 

 

Mengenai nilai-nilai Ibadah yang ditekankan dalam wejangan 

kerohanian lalu diaplikasikan kedalam kehidupan juga ditegaskan oleh 

Mas Miftah salah satu anggota PSHT Komisariat UIN Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jember  bahwa:  

Sebelum melaksanakan kegiatan latihan, tes kenaikan sabuk dan 

kegiatan yang berkaitan dengan PSHT maka seluruh anggota 

diwajibkan untuk melakukan pembukaan, pembukaan mempunyai 

dua gerakan, jumlah tersebut mengandung makna filosofi dua 

kalimat syahadat, dan pembukaan yang kami maksud adalah berdoa 

dan meminta perlindungan kepada Allah. Sebagai seorang warga 

atau anggota sikap berdiri tegak membentuk huruf alif yang 

mempuanyi makna bahwa Allah itu Esa dan benar-benar 

menancapkan dalam hati bahwa tidak ada sumber kekuatan kecuali 

dari Allah dan hanya kepada Allah SWT kami meminta 

perlindungan. Jika kita bisa memaknai lebih dalam arti sikap berdoa 

yaitu bahwa kita senantiasa selalu mengingat Allah.”
84

 

 

PSHT mempunyai hubungan erat dengan agama islam. Karena jika 

kita mau memandang dari kacamata sejarah  banyak tokoh PSHT 

disamping pandai dalam bermain pencak silat seperti Ki Ngabehi Suro 

Diwiryo adalah seorang santri, Ki Hadjar Hardjo Oetomo tokoh Sarikat 

Islam (SI) dan tokoh perjuangan RI, Raden Mas Imam Kosoepangat yang 

dijuluki dengan satrio wesi kuning karena kesabarannya. Bahkan KH. 

Zuhdi pengasuh pondok pesantren Takeran Magetan yang selaku murid 

langsung Ki Hadjar Hardjo Oetomo dan Ki Ngabehi Suro Diwiryo 

mengatakan bahwa beliau-beliau adalah seorang waliyullah. Maka tidak 

heran jika ajaran PSHT jika di dalami akan semakin dalam karena ajaran 

Setia Hati sejatinya adalah tasawuf. Dan beliau-beliau adalah orang yang 

mempunyai bekal agama yang kuat, karena permainan pencak silat 

                                                           
84 Mas Miftah, diwawancarai oleh Penulis, 16 Juli 2021 
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dijadikan sebagai media dakwah islamiyah sekaligus alat perlawanan guna 

mengusir penjajah serta alat untuk mempertebal kepercayaan diri adalah 

beladiri.  

Hasil observasi yang peneliti lakukan ada beberapa penanaman nilai-

nilai Ibadah melalui wejangan kerohanian Persauadaan Setia Hati Terate 

Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  salah satunya adalah 

berdoa sebelum dan sesudah latihan, guna memperkuat hubungan manusia 

itu sendiri dengan Tuhannya.
85

 

Dokumentasi berdoa khas PSHT yang dilaksanakan saat pembukaan 

dan penutupan khas kegiatan.
86

 

Gambar 4.6 

Berdoa khas PSHT setiap membuka dan menutup kegiatan latihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diatas adalah berdoa khas ala Persauadaan Setia Hati Terate 

yang dipimpin oleh seorang pelatih. Sikap diatas mempunyai makna 

filosofis berdiri tegak membentuk huruf alif bahwa Tuhan itu Esa (satu), 

                                                           
85 Observasi, 18 Juli 2021 
86 Dokumentasi, 18 Juli 2021 
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dan yakin seyakin-yakinnya bahwa benarnya Allah pasti benar (mutlak). 

Sikap diatas dilaksanakan ketika hendak melaksanakan kegiatan latihan 

atau menutup kegiatan latihan dengan harapan agar kelak menjadi ilmu 

yang berguna. Secara umum pencak silat bertujuan untuk mendekatkan 

diri kepada sang Pencipta, para leluhur menciptakan sebuah seni gerakan 

yang disetiap gerakannya mengandung filososfi kehidupan serta di 

imbangi dengan sebuah kerohanian agar menjadi manusia yang 

berperilaku baik, karenakan pondasi gerakan lahir terdorongan oleh gerak 

batin. Maksud disini adalah jika rohani kita sehat, damai, tenang dan 

bahagia maka uotput yang keluar dalam berperilaku sehari-hari kita akan 

positif. 

3. Penanaman nilai-nilai akhlak melalui wejangan kerohanian pada 

pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat UIN Kiai 

Haji Achmad Siddiq Jember . 

Dalam mewujudkan visi misi organisai maka diperlukannya upaya 

penanaman nilai akhlak terhadap anggota, karena sesuatu yang dapat 

terlihat dengan jelas ketika kita terjun di masyarakat adalah perilaku dari 

individu itu sendiri. Harapan organisasi PSHT adalah bagaimana kelak 

seorang pendekar bisa menjadi panutan dan tokoh di tengah masyarakat. 

Dalam suatu proses pembentukan karakter khususnya hal yang paling 

menonjol adalah akhlak, maka upaya penginternalisasian serta tujuan 

umum organisasi sangat ditekankan seperti menjaga ucapan, menjaga 

perasaan lawan bicara, mengayomi yang muda, menghormati yang tua dan 
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juga ikut memayu hayuning bawana (menjaga dan melestarikan alam 

sekitar) dan masih banyak lagi. Adapun pendidikan akhlak yang 

ditekankan di dalam ajaran PSHT sama persis dengan ajaran agama islam 

yaitu, akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama manusia, akhlak 

terhadap lingkungan. 

a. Akhlak terhadap Allah  

Akhlak terhadap Allah SWT suatu keharusan hamba sebagai 

ciptaanNya, berakhlak kepada Allah berarti taat, beribadah, dzikir, 

pasrah, berdoa hanya kepada Allah. Mas Feri salah satu pelatih di 

Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  mengatakan dalam 

wawaancaranya yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2021 tentang 

akhlak terhadap Allah SWT pada saat wejangan bahwa:  

Dalam materi wejangan kerohanian kita diajarkan bagaiman cara 

beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan, seperti setiap akan 

melaksanakan latihan hendaknya wudlu, berdoa serta pasrah 

kepadaNya agar kita senantiasa diberi keselamatan. Pembiasaan 

tersebut dilakukan secara terus-menerus agar kelak seorang 

anggota dapat menjiwai dan menganggap pembiasaan tersebut 

menjadi bagian dari dirinya.”87  

Senada dengan wawancara Mas Zainal Arifin yaitu:  

Kita ingat ada kalimat budi luhur dalam tujuan PSHT, yang 

dumaksud dengan budi luhur adalah sebuah tingkah laku yang 

harus dijunjung tinggi, budi luhur sendiri jika diartikan sangat luas 

dan berbeda-beda tergantung konteksnya. Berbudi luhur terhadap 

Allah ya harus menaati segala perintahNya dan menjauhi 

laranganNya, seperti beribadah kepadaNya, bersyukur atas 

nikmatNya dan senantiasa tunduk, dengan kata lain akhlak 

                                                           
87 Mas Feri, diwawancarai oleh Penulis, 22 Juli 2021. 
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terhadap Allah juga ditekankan dalam wejangan yang berupa Tri 

Bhakti.
88

 

Pemberian bekal kerohanian bertujuan untuk membentuk karakter 

seorang pendekar PSHT yang berbudi luhur terhadap Allah dilakukan 

dengan menginternalisasiakan kata-kata mutiara melalui wejangan. 

Dalam proses internalisasi melalui wejangan kerohanian, seorang 

pelatih menyampaikan materi terkait akhlak terhadap Allah. 

Observasi yang dilakukan peneliti dalam menginternalisasikan 

nilai-nilai akhlak melalui wejangan yaitu dengan menginternalisasikan 

kata-kata mutiara jawa yaitu:
89

 

1) Mohon, mangesti, magestuti, marem (selalu meminta petunjuk 

Tuhan untuk selalu menyelaraskan antara ucapan dan perbuatan 

agar dapat berguna bagi sesama). 

2) Natas, nitis, netes  (dari Tuhan kita ada, bersama Tuhan kita hidup 

dan bersatu kembali kepada Tuhan kita kembali). 

3) Kawula mung saderma, mobah-mosik kersaning Hyang Sukmo 

(lakukan apa yang kita bisa, setelahnya serahkan kepada Tuhan) 

4) Sopo sing atine resik bakal disayang Gusti Allah (siapa yang 

hatinya bersih akan disayang Gusti Allah) 

5) Nerimo ing pandum (menerima segala ketetapanNya). 

b. Akhlah terhadap sesama manusia 

Akhlak terhadap manusia yakni suatu rangka dimana kita sebagai 

manusia dengan manusia yang adalah sama derajatnya di mata Tuhan, 

                                                           
88 Mas Zainal Arifin, diwawancarai oleh Penulis, 22 Juli 2021. 
89 Observasi, 22 Juli 2021 
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maka dari itu kita saling menjaga ucapan dan perbuatan sekiranya tidak 

menyakiti orang lain, hal ini berkaitan dengan panca dasar nomor satu 

yang dikuatkan dari hasil wawancara dengan Mas Muham pada tanggal 

5 Agustus 2021 selaku anggota aktif Komisariat UIN Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jember yang menuturkan:  

Persaudaran menurut pandangan organisasi PSHT lebih dikenal 

dengan tali batiniah antara manusia satu dengan manusia lain yang 

kekal dan tidak bisa dipisahkan oleh apapun, kecuali kematian. 

Dengan persaudaraan, manusia diakui serta diperlakukan sesuai 

dengan harkat martabatnya dan sama derajatnya sebagai makhluk 

Tuhan.90 

Wawancara dengan Mas Nailul salah satu siswa sabuk putih 

mengenai Persaudaraan Setia Hati Tertae Komisariat UIN Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember  menyampaikan beberapa point persaudaraan 

yaitu: 

1. Berjabat tangan, yang dilakukan setiap kali bertemu sesama 

anggota PSHT, 2. Sambung, yang merupakan penerapan teknik, 

strategi serta pengevaluasian sejauh mana perkembangan gerak 

langkah seorang siswa, 3. Silaturahmi, yaitu anjangsana ke rumah 

saudara yang bertujuan untuk memupuk rasa persaudaraan antar 

sesama. Jika kita maknai lebih dalam tidak hanya mengarah kepada 

ruang lingkup PSHT saja, akan tetapi persaudaraan yang 

sesungguhnya adalah persaudaraan sesama manusia sebagai 

makhluk Tuhan.91 

Observasi yang dilakukan peneliti di PSHT Komisariat UIN Kiai 

Haji Achmad Siddiq Jember  dalam menanamkan rasa persaudaraan 

antar sesama anggota salah satunya yaitu sambung, dimana sambung 

sendiri bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan siswa 

dalam mengaplikasikan teknik senam jurus selama latihan jasmani, 

                                                           
90 Mas Muham, diwawancarai oleh Penulis, 5 Agustus 2021 
91 Mas Nailul, diwawancarai oleh Penulis, 8 Agustus 2021. 
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disisi lain sambung sendiri bertujuan untuk mengetahui rasa saudara 

ketika terkena pukulan atau tendangan. Goalnya adalah mengasah 

kepekaan terhadap sesama saudara.
92

 

Berikut dokumentasi sambung persaudaraan anggota PSHT 

Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  yang dilaksanakan 

rutin setiap dua minggu satu kali.
93

 

Gambar 4.7 

Sambung persaudaraan siswa Komisariat UIN Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember  

 

 

 

 

 

 

 

Sambung PSHT Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  

dilakukan secara rutin pada setiap dua minggu satu kali atau ketika ada 

agenda kenaikan tingkat, karena sambung merupakan salah satu 

penilaian penting bahwa pantas tidaknya seorang siswa ketika 

menempuh jenjang sabuk selanjutnya ditentukan ketika baik buruknya 

aplikasi materi ketika sambung. Selain mengasah mental, memperkuat 

kepercayaan diri dan fisik, aplikasi teknik selama latihan para calon 

                                                           
92 Observasi, 9 Agustus 2021 
93 Dokumentasi, 9 Agustus 2021 
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anggota harus benar-benar diaplikasikan. Mekanisme sambung diawali 

dan diakhiri dengan berjabat tangan dengan i’tikad bahwa salaman 

pembuka mengikhlaskan dalam hati jika nantinya tubuh kita terkena 

pukulan atau tendangan oleh saudara kita, dan salaman penutup 

memiliki filosofi saling memafkan jika salah satu dari lawan terkena 

pukulan atau tendanagan baik sengaja maupun tidak sengaja maka kita 

harus menerima dengan lapang dada (ikhlas) serta memafkannya, 

karena prinsip seorang pendekar PSHT adalah semua yang dilalui 

sudah berlalu dan tidak boleh diungkit-ungkit. Maka dari itu emosinal 

para siswa dan warganya harus terkontrol ketika sambung. Sambung 

sendiri juga mempunyai filosofi bahwa kita sebagai sesama manusia 

haruslah bersaudara dan tidak boleh menyakiti antar sesama, terlebih 

lagi jika kita menyakiti saudara, teman dan prang lain secara sengaja, 

karena sebagai orang PSHT mengetahui akan sakitnya jika terkena 

pukulan atau tendangan, maka dari sinilah kita tidak boleh menyakiti 

orang lain baik ucapan maupun perilaku kita yang merugikan orang 

lain. 

Sejatinya persaudaraan yang dikenal dalam ajaran PSHT dijadikan 

alat dalam rangka bersosial di masyarakat, karena persaudaraan di 

PSHT tidak hanya berlaku sessama anggota PSHT saja melainkan 

sesama manusia bahkan kepada hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. 

Karena ruang lingkup persaudaraan di PSHT mengacu kepada 

persaudaraan dalam prespektif islam yaitu, saudara seiman saudara 
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sebangsa dan saudara sesama manusia. Karena ajaran PSHT senantiasa 

mengajarkan bagaimana kita belajar menghargai perbedaan. 

Observasi yang peneliti temukan bagaimana langkah 

penginternalisasian nilai akhlak terhadap sesama manusia yaitu dengan 

cara menginternalisasikan kata-kata mutiara yang selaras dengan nilai-

nilai akhlak terhadap sesama mansusia. Adapun kata mutiara PSHT 

Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  yaitu:
94

 

1) Urip iku urup (hidup itu harus bisa menghidupi atau memberi 

manfaat bagi orang lain).  

2) Ojo seneng gawe olo ing liyan, apa alane gawe seneng ing liyan 

(jangan suka menyusahkan orang lain, apa salahnya membuat 

senang orang lain).  

3) Ngunduh wohing pakerti, sapa nandur bakal ngunduh (siapa yang 

berbuat pasti akan menerima hasil perbuatannya). 

4) Amemangun karyenak tyasing sesama (membuat nyaman perasaan 

orang lain). 

Kata mutiara yang diinternalisasikan melalui wejangan kerohanian 

PSHT Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  merupakan 

falsafah orang jawa, organisasi pencak silat PSHT adalah salah satu 

organisasi yang menjadikan filosofi jawa sebagai pakem ajaran. 

Dengan harapan kelak anak muda mengenal dan mempunyai peran 

dalam melestarikan budaya. Jika melihat dari historis falsafah jawa ini 

                                                           
94 Observasi, 10 Agustus 2021 
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ada beberapa kata mutiara yang digunakan sebagai media untuk 

menyebarkan agama islam oleh Sunan Kalijaga dan beberapa tokoh 

lainnya, tidak heran jika setiap kalimat falsafah jawa ini mengandung 

makna filosofi budi luhur terhadap Allah, budi luhur terhadap manusia 

dan budi luhur terhadap lingkungan. Tugas organisai PSHT sendiri 

hanya meneruskan tongkat perjuangan para leluhur agar budaya tetap 

lestari dan dikenal di berbagai golongan. 

c. Akhlak terhadap lingkungan 

Yang penulis maksud dengan lingkungan adalah sesuatu yang 

berdampingan dengan kita seperti, manusia, udara, air, hewan 

tumbuhan dan lain-lain. Alasan mengapa kita harus berakhlak terhadap 

lingkungan karena manusia diciptakan sebagai pemimpin untuk 

menjaga bumi dari kerusakan serta demi kebaikan bersama. Mas 

Usamah siswa Komisariat mengatakan, “lahirnya manusia setia hati 

harus mendatangkan kedamaian, ketenangan, kesejahteraan, 

ketentraman dan kenyamanan, seperti halnya makna daun bunga teratai 

yang lebar berwarna hijau. Hal inilah yang menjadi harapan besar bagi 

organisasi jika orang-orang PSHT mau mengamalkan dan 

mengaktualisasikan ajarannya.”95 

Dimanapun warga PSHT berpijak dia wajib menjadi contoh yang 

baik di masyarakat. Lebih-lebih bisa tampil menjadi pemimpin. Dalam 

                                                           
95 Mas usamah, diwawancarai oleh Penulis, 8 Agustus 2021 
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sesi wawancara ini berlangung pada tanggal 13 Agustus 2021 Mas 

Nuril mengatakan:  

Kalau di ruang lingkup kampus wujud dari memayu hayuning 

bawana (menjaga dan melestarikan alam sekitar), selalu 

membersihkan tempat latian sebelum dan sesudah latihan, menjaga 

kesucian badan pada saat tertentu. Karena dengan kebersihan, maka 

kita akan lebih mudah dalam menyerap ilmu pengetahuan dan hati 

akan menjadi tentram.96 

 

Mas Slamet salah satu siswa PSHT Komisariat UIN Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember  juga menambahkan:  

Kita didalam SH terate dididik untuk selalu berbuat baik kepada 

siapapun. Karena kita kenal yang namanya hukum timbal balik, 

hukum alam atau biasa disebut dengan karma. Hukum timbal balik 

sendiri ada dua, langsung dan tidak langsung. Maka dari itu itu jika 

kita berbuat baik kepada siapapun bahkan alam kita akan mendapat 

kebaikan dari alam. Jika kita berbuat seenaknya dan semena-mena 

maka imbasnya juga ke diri kita. Kalau didalam wejangan sopo 

sing nandur bakal ngunduh.
97

 

Maksud wawancara dari beberapa marasumber diatas adalah, kita 

sebagai manusia diajarkan untuk selalu berbuat kebaikan, budi luhur 

sesama makhluk Allah termasuk dan termasuk alam. Hukum timbal 

balik dalam alquran juga dijelaskan didalam surat al-zalzalah ayat 7-8 

bahwasanaya kebaikan dan keburukan seberat dzarrahpun akan 

dipertimbangkan kelak. 

Peneliti melakukan observasi mengenai akhlak terhadap 

lingkungan yang ditanamkan dalam wejangan kerohanian ke anggota 

PSHT Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  adalah 

                                                           
96 Mas Nuril, diwawancarai oleh Penulis, 13 Agustus 2021 
97 Mas Slamet, diwawancarai oleh Penulis, 13 Agustus 2021 
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memayu hayuning bawana (senantiasa menjaga dan melestarikan alam 

sekitar), dengan diwudjkannya kerja bakti disekitar lingkup kampus.
98

 

Berikut adalah dokumentasi wujud dari memayu hayuning 

bawana.
99

 

Gambar 4.8 

Kerja bakti anggota PSHT Komisariat UIN Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jember  di lingkup kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diatas adalah wujud gotong royong dengan membersihkan 

sampah yang dilaksanakan oleh seluruh anggota baik siswa maupun 

pelatih aktif PSHT Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  

dengan membersihkan area lingkup kampus UIN Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jember, agenda ini dilaksanakan dalam rangka world cleanup 

day (hari sampah sedunia), dan PSHT baik Komisariat UIN KHAS ikut 

andil, karena memayu hayuning bawana sendiri adalah lima dari watak 

atau karakter pendekar PSHT yang harus dimiliki. Yaitu, bertaqwa 

                                                           
98 Observasi, 18 September 2021 
99 Dokumentasi, 18 September 2021 
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kepada Tuhan Yang Maha Esa, berani dan tidak takut mati, sederhana, 

mengalah dalam hal spele, bertindak dalam hal prinsip dan memayu 

hayuning bawana.  

Tabel 4.3 

Temuan hasil penelitian 

No Fokus Penelitian Hasil Temuan 

1 Bagaimana penanaman 

nilai-nilai aqidah slam 

melalui wejangan 

kerohanian pada pencak 

silat PSHT komisariat 

UIN Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jember ? 

 

Adapun upaya yang ditemukan dilapangan para 

pelatih memberikan pituah tentang ruang lingkup 

rukun iman yang disampaikan melalui wejangan. 

Hal ini dilakukan untuk memperkuat aqidah para 

anggota. 

2 Bagaimana penanaman 

nilai-nilai ibadah melalui 

wejangan kerohanian 

pada pencak silat PSHT 

komisariat UIN Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember ? 

Upaya yang dilakukan anggota dalam 

menanamkan nilai-nilai ibadah dengan 

memberikan wejangan tentang ruang lingkup 

rukun islam yang nantinya dapat terwujud 

seperti membeca yasin bersama, sholat 

berjamaah, berdoa sebelum dan sesudah latihan. 

3 Bagaimana penanaman 

nilai-nilai akhlak melalui 

wejangan kerohanian 

pada pencak silat PSHT 

komisariat UIN Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember ? 

 

Upaya penanaman nilai-nilai Akhlak melalui 

wejangan kerohanian meliputi akhlak kepada 

Allah, akhlak kepada sesama manusia dan 

akhlak kepada lingkungan. Seperti memberi 

pituah tentang menjauhi segala laranganNya dan 

menjalankan segala perintahNya, berjabat tangan 

setiap saat bertemu dan memayu hayuning 

bawana. 

 

C. Pembahasan Hasil Temuan 

Dalam sub bab ini merupakan gagasan peneliti mengenai data temuan-

temuan peneliti dilapangan. Peneliti juga memberikan tanggapan terhadap 

hasil dari temuan dilapangan. Data-data berikut dibahas dan dikaitkan dengan 

toeri yang ada, berikut pembahasannya tentang intenalisasi nilai-nilai ajaran 

Islam melalui wejangan kerohanian PSHT Komisariat UIN Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jember : 
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1. Penanaman Nilai-nilai Aqidah Islam Melalui Wejangan Kerohanian 

Pada Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat UIN 

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember . 

Aqidah ialah suatu keyakinan tanpa ada sedikit pun keraguan. 

Aqidah bisa dikatakan iman, meyakini rukun iman dan yakin akan ajaran 

islan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun hasil dari 

penanaman nilai-nilai Aqidah melalui wejangan kerohanian yaitu 

ditemukannya upaya para anggota dalam menanamkan nilai-nilai aqidah 

melalui wejangan kerohanian tentang Rukun Iman yang pertama adalah 

iman kepada Allah seperti ditemukannya wejangan para pelatih kepada 

siswanya untuk menghayati makna filosofi bunga teratai ketika mekar 

selalu menghadap ke atas hal tersebut mempunyai makna bahwa orang SH 

Terate ketika meminta petunjuk, pertolongan harus kepada Allah. Secara 

tidak langsung orang SH Terate harus beriman kepada Allah SWT. Iman 

kepada malaikat berarti percaya akan sesuatu yang ghaib, dalam rangka 

mengimani rukun iman yang kedua para pelatih memberikan wejangan 

tentang “budi luhur” yang mana seorang siswa akan percaya bahwa segala 

tindak tanduk, amal baik maupun buruk akan selalu dicatat oleh malaikat 

yang bernama Raqib dan Atid, hal ini menjadi motivasi agar semua 

anggota akan senantiasa berusaha mengamalkan nilai-nilai budi luhur 

sesuai dengan ajaran islam.  Adapun cara mengimani rukun iman yang ke 

tiga yaitu para pelatih memberi wejangan tentang kitab-kitab Allah, dan 

sebagai orang muslim haruslah senantiasa membaca dan mengamalkan. 
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Hal ini terwujud ketika saat sebelum dilaksanakannya latihan para anggota 

membaca surat yaasin bersama-sama.  

Menurut Hadi Purnomo tentang aqidah keimanan mengatakan bahwa 

Akidah adalah sejumlah konsep yang diimani manusia, sehingga ia 

berupaya dengan penuh kerelaan menyesuaikan seluruh sikap, perkataan 

dan perbuatannya dengan konsepsi tersebut. Akidah Islam terkait dengan 

keimanan kepada hal-hal gaib, seperti malaikat dan hari Akhir. Dengan 

demikian, keimanan merupakan landasan akidah, bahkan sebagai soko 

guru dan pilar utama dalam membangun sistem pendidikan Islam dalam 

pengertian yang sebenarnya.
100

 

Upaya yang dilakukan anggota dalam rangka menanmkan nilai-nilai 

aqidah yang dilakukan melalui wejangan kerohanian bertujuan untuk 

memperkuat aqidah seorang anggota, karena tanpa adanya aqidah yang 

baik seorang pendekar akan hilang kendali, sombong bahkan rusak 

rohaninya.  Pembiasaan tersebut dilakukan secara berulang-ulang agar 

suatu nilai tersebut meresap kedalam bagian dari dirinya yang nantinya 

terwujud dalam kehidupan sehari-hari.  

2. Penanaman Nilai-Nilai Ibadah Melalui Wejangan Kerohanian Pada 

Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat UIN Kiai 

Haji Achmad Siddiq Jember . 

Setelah kita meletakan dasar aqidah yang kuat maka timbulah output 

nyata atau manifestasi dari aqidah tersebut. Penanaman nilai-nilai ibadah 

                                                           
100 Hadi Purnomo, Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Absolute Media, 2016), 87. 
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ditekankan kepada dua aspek yaitu batin dan sikap, dimana aspek tersebut 

merupakan bentuk nyata dalam rangka pendekatan diri kepada Allah. 

Dalam upaya menanamkan nilai-nilai ibadah para pelatih memberikan 

pituah luhur tentang rukun islam yang nantinya terwujud seperti kegiatan-

kegiatan membeca yasin bersama-sama, sholat berjamaah, berdoa sebelum 

dan sesudah latihan, meditas atau dzikir bersama. Pada umumnya suatu 

ibadah itu dilakukan dengan bentuk sikap dan perbuatan, maka usaha-

usaha yang penulis sebutkan merupakan sebuah wujud keataatan, 

ketundukan serta pengabdian hamba sebagai makhluk Allah. 

Ibn Kasir dalam menafsirkan kalimat “iyyaka” dan “na‟budu”  QS 

Al Fatihah bahwasannya beridabah meliputi gerakan menundukan badan 

dalam sholat, rukuk, sujud, duduk atau bisa disebut dengan gerak 

jasmaniah, akan tetapi yang paling penting adalah gerak batin, dengan 

menancapkan kesadaran di dalam jiwa kita tentang keagunganNya serta 

keikhlasan hati seorang hamba dalam menjalankan ibadah terhadap Allah 

SWT.
101

 

PSHT Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  senantiasa 

berupaya dalam menjalin komunikasi antara manusia dengan Tuhannya 

dengan berbagai metode dan cara. Karena dengna cara tersebut harapannya 

akan menjadi pendekar yang berjiwa religius. 

                                                           
101 Abu Al-Fida Muhammad Ismail Bin Kasir, Tafsir Al-Quran Al-Karim, Juz I (Semaranag: Toha 

Putra, t.th), 6. 
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3. Penanaman Nilai-nilai Akhlak Melalui Wejangan Kerohanian Pada 

Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat UIN Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember. 

Batasan ajaran islam selain aqidah dan ibadah yaitu akhlak yang juga 

mempunyai posisi penting bagi kehidupan, karena akhlak menjadi ukuran 

baik buruknya tingkah laku seseorang dalam berperilaku. Akhlak sendiri 

kalau didalam materi wejangan sama seperti budi luhur yang artinya tingkah 

laku. Adapun usaha penanaman nilai-nilai akhlak melalaui wejangan 

kerohanian meliputi akhlak kepada Allah SWT, akhlak kepada sesama 

manusia dan akhlak kepada lingkungan. Dalam wejangan berakhlak kepada 

Allah berarti taat, menjahui segala laranganNya dan menjalankan segala 

perintahNya. Penanaman nilai seperti ini disampaikan secara berulang-ulang 

kepada anggota sabuk putih agar nilai tersebut menyatu kedalam jiwa. 

Contoh yang ditemui peneliti seperti berdoa saat sesudah dan sebelum 

latihan, makan, minum, karena semua nikmat itu berasal dari Allah. 

Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya ulum al-din Mengatakan akhlak 

merupakan gambaran jiwa seseoang, semua perbuatan berasal dari dalam 

dirinya dengan penuh kemudahan tanpa butuh tahapan berfikir (reflek).
102

  

Adapun upaya penanaman nilai-nilai akhlak terhadap sesama manusia 

melalui wejangan kerohanian adalah penulis menemukan adanya nilai 

persaudaraan dan ajaran Tribhakti, yang mana penulis menemukan 

bahwasannya ada keunikan tesendiri pada setiap anggota PSHT setiap kali 

                                                           
102 Imam Al-Ghazali, Ihya‟ Ulum Al Din, Juz III, (Mesir: Isa Bab Al-Halaby), 53. 
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bertemu senantiasa berjabat tangan ataupun memberi salam. Sedangkan 

ajaran Tribhakti penulis menemukan adanya wujud nyata bakti seorang 

anggota dengan mencuci kaki kedua orang tua yang dilakukan sebelum 

diadakan acara pengesahan.   

Sedangkan penanaman nilai-nilai akhlak terhadap lingkungan 

disampaikan melalui wejangan kerohanian seperti memayu hayuning bawan 

yang artinya menjaga dan melestarikan alam sekitar, hal ini terwujud dalam 

kegiatan seperti world cleanup day (hari sampah sedunia), dalam kegiatan 

ini para anggota bergotong-royong membersihkan area kampus sampai 

sungai belakang UIN KHAS Jember. 

Menurut Erma Fatmawati di dalam Pendidikan Agama Islam haruslah 

diberikan pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak adalah proses pembentukan 

sikap dan perilaku mulia, pola pikir yang benar dan tepat, serta 

pembentukan jiwa yang luhur. Di samping diajarkan tentang benar dan 

salah, halal dan haram, peserta didik harus diajarkan tentang baik dan buruk. 

Hal ini sangat penting karena akhlak yang baik atau budi pekerti yang luhur 

merupakan sifat terbaik yang dapat dimiliki oleh manusia serta bentuk dari 

kesempurnaan iman. Pemberian pendidikan akhlak diharapkan dapat 

membuat peserta didik mampu membawa dirinya dengan sebaik-baiknya di 

segala tempat dan kondisi.
103

 

  

                                                           
103 Erma Fatmawati, Pendidikan Agama Untuk Semua, (Yogyakarta, CV Pustaka Ilmu Group, 

2020), 10. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Sesudah dilaksanakannya penelitian mengenai nilai-nilai ajaran Islam 

melalui wejangan kerohanian Pencak Silat PSHT Komisariat UIN Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember , lalu dimuatlah  hasil sebagaimana pemaparan pada 

bab-bab sebelumnya. Adapun kesimpulan yang ditarik adalah: 

1. Penanaman nilai-nilai aqidah melalui wejangan kerohanian yaitu 

memberikan petuah luhur dengan cara komunikasi verbal dan dilanjutkan 

dengan sesi tanya jawab. Dalam proses memperkuat keimanan upaya yang 

dilkukan seperti, wudlu sebelum latihan, berdoa sebelum dan sesudah 

latihan, memahami makna filosofi “Setia Hati” dan mengambil sabuk di 

tempat pemakaman umum (TPU). Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan 

memperkuat aqidah para anggota. Karena dengan dasar aqidah yang kuat 

maka manifestasi dari aqidah tersebut akan terlihat di dalam kehidupan. 

2. Usaha yang dilakukan anggota PSHT Komisariat UIN Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jember  proes penanaman nilai-nilai ibadah seperti membeca yasin 

bersama, sholat berjamaah, memaknai filosofi bunga teratai dan makna 

pembukaan, berdoa khas setia hati, meditasi atau dzikir dan ajaran 

Tribhakti. Upaya tersebut merupakan wujud ekspresi dari aqidah tidak lain 

hanya untuk pendekatan diri terhadap Allah serta upaya untuk membentuk 

pendekar yang religius. 

3. Penanaman nilai-nilai akhlak melalui wejangan kerohanian PSHT 

disampaikan melalui wejangan kerohanian seperti mengenalkan ajaran 



 

 

Tribhakti, saling menyayangi, menghormati yang tua, mengayomi yang 

muda, menginternalisasikan kata mutiara jawa, memaknai arti 

persaudaraan, berjabat tangan, sambung, menjaga ucapan, memaknai daun 

bunga teratai dan ikut serta memayu hayuning bawana (menjaga dan 

melestarikan alam sekitar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

B. Saran-saran  

Setelah memaparkan kesimpulan maka perlu adanya saran yang 

nantinya dijadikan bahan evaluasi kepada pihak internal PSHT Komisariat 

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember . Adapun saran ditujukan kepada: 

1. Ketua Komisariat PSHT UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  

Peran seorang ketua sebagai peemegang kendali organisasi yang 

dibekali visi misinya dengan harapan mencetak kader yang unggul tidak 

hanya dibidang skill tetapi juga dalam bidang kecerdasan spiritual, serta 

memiliki sarana dan prasarana memadai demi tercapainya internalisasi 

nilai-nilai ajaran islam serta visi misi organisasi. 

2. Pelatih 

a. Faktor yang mempengaruhi berjalannya internalisasi nilai islam adalah 

seorang pelatih yang didukung dengan kedekatan emosionalnya 

terhadap siswa. Maka penulis berharap kepada pelatih agar senantiasa 

menginternalisasikan nilai ajaran islam kedalam wejangan keorhanian. 

Karena tingkat keberhasilan dalam mencetak siswa yang berjiwa 

religius senantiasa diiringi oleh seorang pelatih yang hebat.  



 

 

b. Para pelatih harus membuat kesadaran bahwaannya organisasi PSHT 

jika tidak merujuk kepada asas ajaran islam dan menjadikan ajaran 

islam sebagai pegangan hidup maka tidak akan bisa melahirkan 

seorang pendekar yang amar ma‟ruf nahi munkar. 

c. Hendaknya selalu mendampingi dan mengawasi para anggota, karena 

status pendekar tingkat I bukanlah batas untuk saling mengingatkan, 

mengayomi dan mengarahkan. 

3. Siswa PSHT Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 

Seorang siswa harus mempunyai pemahaman lebih tentang perlunya 

nilai ajaran islam serta menggali lebih dalam mengenai ajaran islam yang 

disampaikan pelatih saat wejangan. Karena dalam menjalani kehidupan 

seorang pendekar harus mempunyai kecerdasan spritual.  

4. Anggota aktif  

Kami berharap ada kontribusi dari anggota aktif untuk selalu 

memberikan dukungan melalui visi misi organisasi demi tercapainya 

internalisasi nilai-nilai islam melalui wejangan kerohanian pencak silat 

PSHT Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember . 

5. Anggota Kehormatan (alumni).  

Kami berharap bagi senior untuk selalu memberikan bimbingan, 

pengarahan serta pengawasan langsung kepada adik-adiknya agar dalam 

proses menginternalisasikan nilai-nilai islam benar-benar maksimal. 

 

 



 

 

C. Penutup  

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmatNya yang 

senantiasa mengiringi kita, sehingga dalam proses penyusuanan skripsi ini 

hambatan demi hambatan dapat terlewati dan terselesaikannya skripsi ini 

merupakan persyaratan dalam menempuh gelar sarjana (S1) Pendidikan 

Agama Islam. 

Penulis sadar dalam proses pengerjaan karya ilmiah ini jauh dari 

sempurna, oleh sebab itu penulis menanti kritik serta saran membangun demi 

kesempurnaan karya ilmiah ini. 

Hanya kepada Allah SWT kami berdatang sembah. Mudah-mudahan 

amalan ini senantiasa diterima Allah SWT dan semoga selalu diberikan 

kemudahan kepada kami semua. Amin ya robbal „alamin. 
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MATRIKS PENELITIAN 

JUDUL VARIABEL SUB VARIABEL INDIKATOR SUMBER DATA METODE 

PENETIAN 

FOKUS PENELITIAN 

Internalisasi 

Nilai-Nilai 

Ajaran Islam 

Dalam 

Wejangan 

Kerohanian 

Pada Pencak 

Silat 

Persaudaraan 

Setia Hati 

Terate 

Komisariat 

UIN Kiai Haji 

Achmad 

Siddiq Jember  

1. Internalisasi 

Nilai-nilai 

Ajaran Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wejangan 

kerohanian 

Pencak silat 

Persaudaan 

Setia Hati 

Terate 

1. Nila-nila Aqidah Islam 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nila-nilai Ibadah 

 

 

 

 

 

 

3. Nilai-nilai Akhlak 

 

 

 

 

 

1. Wejangan 

kerohanian 

 

 

 

2. Pencak silat 

Persaudaraan Setia 

Hati Terate 

a. Iman kepada Allah. 

b. Iman kepada Malaikat. 

c. Iman kepada Kitab, 

d. Iman kepada Rasul. 

e. Iman kepada Hari Akhir 

f. Iman kepada Qadha dan 

Qadar. 

 

a. Syahadat 

b. Sholat 

c. zakat 

d. puasa 

e. haji 

 

 

a. Akhlak terhadap Allah 

b. Akhlak terhadap manusia 

c. Akhlak terhadap 

lingkungan 

 

 

a. Memahami makna 

wejangan kerohanian 

 

 

 

a. Pencak silat 

b. Sejarah Persaudaraaan 

Setia Hati Terate 

1. informan  

a. ketua 

komisariat 

persaudaraaan 

setia hati 

terate UIN 

Kiai Haji 

Achmad 

Siddiq Jember  

b. anggota 

komisariat 

persaudaraaan 

setia hati 

terate UIN 

Kiai Haji 

Achmad 

Siddiq Jember  

c. siswa 

komisariat 

persaudaraaan 

setia hati 

terate UIN 

Kiai Haji 

Achmad 

Siddiq Jember  

 

 

2. dokumentasi 

3. wawancara 

1. Pendekatan 

dan jenis 

penelitian: 

Pendekatan 

Kualitatif  

 

2. Metode 

pengumpulan data 

a. Observasi  

b. Wawancara 

c. Dokumentasi 

 

3. Metode Analisis 

data: 

a. Pengumpulan 

data 

b. Kondensasi  

c.  Penyajian 

data 

d. Conclution/ve

rivication 

 

4. Keabsahan Data:  

a. Triangulasi 

tehnik 

b. Triangulasi 

sumber 

1. Bagaimana penanaman nilai-

nilai Aqidah dalam wejangan 

keorhanian pada pencak silat 

Persaudaraan Setia Hati Terate? 

2. Bagaimana penanaman nilai-

niali ibadah dalam wejangan 

keorhanian pada pencak silat 

Persaudaraan Setia Hati Terate? 

3. Bagaimana penanaman nilai-

niali akhlak dalam wejangan 

keorhanian pada pencak silat 

Persaudaraan Setia Hati Terate? 

 

 



 

 

PEDOMAN PENELITIAN 

A. Pedoman Wawancara 

1. Bentuk internalisai nilai-nilai Aqidah melalui wejangan kerohanian 

Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat UIN Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jember  

2. Bentuk internalisasi nilai-nilai Ibadah melalui wejangan kerohanian 

Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat UIN Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jember  

3. Bentuk internalisasi nilai-nilai Akhlak melalui wejangan kerohanian 

Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat UIN Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jember  

4. Bentuk internalisasi nilai-nilai akhlak terhadap Allah SWT melalui 

wejangan kerohanian Setia Hati Terate Komisariat UIN Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember  

5. Bentuk internlaiasi nilai-nilai akhlak terhadap sesama manusia 

melalui wejangan kerohanian Persaudaraan Setia Hati Terate 

Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  

6. Bentuk internlaiasi nilai-nilai akhlak terhadap alam melalui wejangan 

kerohanian Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat UIN Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember  

 

 

 



 

 

B. Pedoman Observasi 

1. Letak geografis dan keadaan lokasi penelitian yaitu di tempat latian 

yang berada didalam Kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  

tepatnya di halaman Pascasarjana 

2. Keadaan sarana prasana demi tercapainya visi dan misi sebagai 

pendukung internalisasi nilai-nilai ajaran Islam Persaudaraan Setia 

Hati Terate Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  

3. Kegiatan internalisasi nilai-nilai ajaran Islam melalui wejangan 

kerohanian di Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat UIN Kiai 

Haji Achmad Siddiq Jember  

C. Pedoman Dokumentasi 

1. Sejarah berdirinya Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat UIN 

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  

2. Visi dan misi Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat UIN Kiai 

Haji Achmad Siddiq Jember  priode 2020/2021 

3. JStruktur keorganisasian Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat 

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  

4. Kegiatan pelaksanaan internalisasi nilai-nilai ajaran Islam melalui 

wejangan kerohanian di Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat 

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  

  



 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 



 

 

DOKUMENATASI 

INTERNALISASI NILAI-NILAI AJARAN ISLAM MELALUI 

WEJANGAN KEROHANIAN PADA PENCAK SILAT PERSAUDARAAN 

SETIA HATI TERATE KOMISARIAT UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ 

JEMBER  

 
1. Wawancara  

 

 

 

 

Wawancara dengan wakil ketua 

Persaudaraan Setia Hati Terate 

Komisariat UIN KHAS Jember Kang 

Mas Kholil 

Tanggal 10 Juli 2021 

Wawancara dengan salah satu sesepuh 

Persaudaraan Setia Hati Terate 

Komisariat UIN KHAS Jember Kang 

Mas Rudi 

Tanggal 12 Juli 2021 

Wawancara dengan Ketua Unit Beladiri 

Mahasiswa (UBM) Kang Mas Haidar 

Tanggal 15 Juli 2021 

Wawancara dengan pelatih aktif 

Persaudaraan Setia Hati Terate 

Komisariat UIN KHAS Jember Kang 

Mas Soni 

Tanggal 12 Juli 2021 



 

 

 

 

 

2. Bentuk internalisasi nilai-nilai ajaran Islam melalui wejangan 

kerohanian 

 

 

Wawancara dengan pelatih aktif 

Persaudaraan Setia Hati Terate 

Komisariat UIN KHAS Jember Kang 

Mas Feri 

Tanggal 22 Juli 2021 

Wawancara dengan pelatih aktif dan 

salah satu siswa Persaudaraan Setia Hati 

Terate Komisariat UIN KHAS Jember  

Kang Mas Nuril dan Kang Mas Nuril 

Tanggal 13 Agustus 2021 

Wejangan kerohanian yang diberikan 

oleh pelatih tetap Persaudaraan Setia 

Hati Terate Komisariat UIN KHAS 

Jember Kang Mas As’ad 

Tanggal 15 Agustus 2021 

Wejangan kerohanian yang diberikan 

perintis pertama Persaudaraan Setia Hati 

Terate Komisariat UIN KHAS Jember  

Kang Mas Feri Abdullah 

Tanggal 2 September 2021 



 

 

 

 

3. Bentuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Persaudaraan Setia 

Hati Terate Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bentuk sanksi/hukuman yang 

diberikan oleh pelatih terhadap siswa 

saat wejangan kerohanian 

dikarenakan membuat kesalahan-

kesalahan tertentu 

Tanggal 13 Agustus 2021 

Persaudaraan Setia Hati Terate 

Komisariat UIN KHAS Jember  

menggelar latihan Training Center 

(TC) dalam rangka mencetak atlet 

berprestasi 

Tanggal 25 Agustus 2021 

 

Latihan alam empat devisi Unit 

Beladiri Mahasiswa (UBM) yang 

dilaksanakan di tempat wisata 

Rembangan 

Tanggal 30 September 2021 

 

 

Pelaksanaan tes kenaikan sabuk jambon 

(ping) ke sabuk hijau siswa 

Persaudaraan Setia Hati Terate 

Komisariat UIN KHAS Jember  

Tanggal 16 Agustus 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Persaudaraan Setia Hati Terate 

Komisariat UIN KHAS Jember  

menggelar sarasehan anggota aktif atau 

alumni (Temu Kadang) serta sesepuh 

Persaudaraan Setia Hati Terate 

Komisariat Cabang Jember 

Tanggal 15 Agustus 2021 

Salah satu wujud Tribakti seorang siswa 

sabuk putih sebelum melaksanakan 

pengesahan dengan meminta restu 

kepada kedua orang tua. 

Tanggal 19 Agustus 2021 
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