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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

yang berisi “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.
1
 

Di dalam Undang-undang tersebut satu point penting yang harus dimiliki oleh 

peserta didik yakni spiritual keagamaan. Spiritual keagamaan yang dimaksudkan 

ialah suatu pendidikan untuk mewujudkan peserta didik mengenali TuhanNya 

(Allah) dengan keimanan dan keyakinan melalui proses pembelajaran secara aktif 

diterapkan dalam keadaan apapun. Menjadikan Allah Dzat yang paling utama 

dalam berbagai keadaan yang dirasakan peserta didik baik maupun buruk 

sehingga, peserta didik mampu mengingat Allah dalam keadaan apapun.  

Pendidikan merupakan fasilitator dalam pengembangan intelektual. Berbicara 

fasilitas berarti memberikan harapan untuk memenuhi segala yang diperlukan 

dalam proses pembelajaran peserta didik baik dari sarana maupun prasarana serta 

penunjang ilmu rohani peserta didik. Sarana dan prasarana dalam 

mengembangkan spiritual keagamaan yang sangat diperlukan peserta didik untuk 
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kelangsungan hidup di masa mendatang sebagai generasi peradaban bangsa yang 

intelektual, produktif, inovatif dan berakhlak Mulia.    

Tujuan Undang-undang pendidikan Nasional diatas sudah tertera 

mengembangkan intelektual dan membentuk kepribadian serta peradaban bangsa 

dengan lebih mengutamakan Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa, dengan 

mengimani, bertaqwa, serta beribadah hanya kepadaNya serta menjadi manusia 

yang berakhlakul karimah, cerdas, sehat secara lahiriyah maupun bathiniyah,  

serta menjadi anggota masyarakat yang baik serta bertanggung jawab.
2
   

Pendidikan Islam menjadi ranah penting untuk kelangsungan bersosialisasi 

serta berfikir kritis sesuai hukum Allah dan RasulNya dalam menangani 

problematika kehidupan yang kini bangsa Indonesia menjadi tempat yang kerap 

disalah gunakan. Berangkat dari banyaknya korupsi, pembunuhan, pencurian dan 

keadaan lain yang menyimpang berawal dari kurangnya pendidikan agama Islam 

yang kaffah.  

Pendidikan Islam  menurut Musthapa Al-Gulayani dalam jurnal pendidikan, 

Universitas Garut memaparkan bahwa pendidikan Islam ialah proses penanaman 

akhlakul karimah ke dalam jiwa pribadi peserta didik dengan rata sejalan 

membubuhi pengarahan dan kasih sayang pada pertumbuhannya sehingga tumbuh 

mengakar/melekat pada diri peserta didik hingga mewujudkan kedamaian dan 

kasih sayang untuk kebaikan masyarakat.
3
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3
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Pendidikan Islam mengajarkan akhlak bertutur kata serta beretika sopan 

santun dengan berinteraksi kepada lawan atau orang lain dengan baik. Dengan 

begitu, perlu penanaman sejak dini serta perekat yang kuat, kokoh, berpondasi dan 

berbenteng supaya mengakar dalam jiwa sehingga tak mudah rapuh kembali. 

Menurut Ramayulis dalam jurnal pendidikan Universitas Garut, Pendidikan 

Islam sama dengan pendidikan lainnya yang mana berusaha membentuk pribadi 

manusia harus melewati proses yang cukup lama, dengan hasil yang tidak 

diketahui dengan segera. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan dalam pendidikan agama Islam sangat perlu dipertimbangkan secara 

matang, sistematis, dan tepat sasaran berdasarkan sudut pandang serta berbagai 

senjata alat tempurnya.
4
 

Pendidikan Islam merupakan salah satu bentuk kegiatan yang berguna untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa, karena pendidikan mampu melahirkan 

pendidikan karakter. Menurut Drs. Ahmad D. Marimba menyatakan bahwa 

pendidikan merupakan bimbingan, pengarahan pendidik terhadap perkembangan 

jasmani dan rohani dalam menuju terbentuknya kepribadian atau karakter yang 

utama. Dalam pendidikan, tujuan akhir merupakan kristalisasi (peleburan) nilai-

nilai yang ingin diwujudkan dalam pribadi peserta didik.
5
  

Pendidikan Islam harus melahirkan tujuan akhir yang jelas, serta berintegrasi 

dalam pola kepribadian sesuai apa yang  diharapkan. Keberhasilan pendidikan 

bukan sekedar materi maupun teknologi yang digunakan akantetapi keberhasilan 

pendidikan tercipta dengan tertancapnya pendidikan karakter Islam yang 
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dinamakan akhlak. Dalam taraf pendidikan kecerdasan intelektual bukan salah 

satu pokok utamanya akantetapi kecerdasan emosi dan sosial masyarakatlah yang 

perlu diperhatikan. Maksud dari kecerdasan emosi dan sosial ialah etika yang 

mengutamakan adab atau dalam bahasa jawanya unggah-ungguh (sopan santun) 

dan totro kromo (tutur kata).  

Konsep pendidikan karakter telah Allah sampaikan sejak Rasulullah menerima 

wahyu dengan mendapatkan amanah untuk menyempurnakan akhlak manusia. 

Sebagaimana dalam hadist dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu ‘Alaihi 

Wassallama bersabda:  

َا بُِعْسُت ِِلََُتَِّم َمَكارَِم اَلَََْلقْ   ِاَّنم

Yang Artinya: “Sesungguhnya Aku diutus hanya untuk menyempurnakan 

keshalihan akhlak.” (HR. Al-Baihaqi). 

 

Berjalannya waktu, penyebaran Islam, pendidikan karakter terus 

berkesinambungan dengan pendidikan Islam sehingga, menjadikannya benar-

benar Islam yang utuh yaitu keutuhan iman, taqwa, amal shalih dan akhlakul 

karimah sebagai imbalan atas iman dan amal shalihnya. 

Pendidikan karakter Islam menurut Marzuki diatas bisa dicerna lebih lugas, 

bahwasannya pendidikan karakter atau akhlak merupakan bagian inti dalam segala 

amalan-amalan dalam agama Islam sehingga sangat diperlukan dalam pendidikan 

Islam. Misalnya amalan shalat, shalat merupakan ibadah yang sakral. Peribadahan 

dengan berkomunikasi kepada Allah semata-mata hanya interaksi antara satu 

insan dengan Allah. Segala penunjang terwujudnya interaksi ini berjalan dengan 

baik yakni iman dengan kekhusukan serta amalan-amalan lainnya yang memberi 
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support. Dari sinilah pendidikan karakter harus benar-benar tertanam dalam diri 

peserta didik. sebagaimana telah tertera dalam Al-Qur’an yang berbunyi: 

لمِذْيَن ُهْم ِِف َصَلوِِتِْم َخاِشُعْونَ ا َقْداَفْ َلَح اْلُمْؤِمنُ ْونَ   

“Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk 

dalam shalatnya” (Qs. Al-Mu’minun: 1-2) 

 

Pendidikan karakter Islam dapat kita ketahui dalam kegiatan Ekstrakurikuler 

lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya. Kegiatan ekstrakurikuler 

merupakan suatu bagian point terpandang dalam titik berat pendidikan yang ada di 

dalamnya termuat dalam bentuk keseluruhannya. Kegiatan ekstrakurikuler 

terkesan memberikan obyek pandangan secara langsung atas kualitas yang 

dimiliki sekolah/lembaga tersebut untuk meningkatkan nilai plus kepada calon 

peminatnya. Tujuan dari ekstrakurikuler mampu memperkaya dan memperluas 

wawasan pengetahuan peserta didik, serta mendorong nilai dan sikap untuk 

mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Dengan demikian ekstrakurikuler 

merupakan tempat penyaluran minat dan bakat sesuai kemampuan peserta didik 

diluar pelajaran Sekolah.   

Salah satu ekstrakurikuler yang menerapkan pendidikan karakter Islam 

terdapat dalam ekstrakurikuler bela diri tapak suci. Bela diri tapak suci merupakan 

perguruan pencak silat Indonesia. Berdiri pada tanggal 10 Rabi’ulawwal 1383 

Hijriyah bertepatan dengan tanggal 31 juli 1963 Miladiyah. Ikatan pencak silat 

silat Indonesia (IPSI) ialah tempat bersatunya keluarga besar pencak silat se 

Indonesia. Anggota IPSI beranggotaan 10 perguruan sehingga disebut sebagai 

sepuluh perguruan historis. Kesepuluh historis tersebut diantaranya  Tapak suci, 
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KPS Nusantara, Kelatnas  Perisai diri, Pasadja Mataram, PERPI Harimurti, Perisai 

Putih, Putera Betawi, Persaudaraan Setia Hati, Persaudaraa Setia Hati Terate dan  

Persatuan Pencak Silat Seluruh Indonesia (PSSI).6 

Bela diri tapak suci tidaklah berdiri sendiri akantetapi ia memiliki 9 saudara 

yang memiliki perbedaan satu dari yang lain. IPSI merupakan wadah atau base 

came perguruan Bela diri seluruh Indonesia. Akantetapi perguruan bela diri tapak 

suci berstatus dibawah nauangan Muhammadiyah. Bela diri tapak suci merupakan 

organisasi otonom yang ibarat anak dari Muhammadiyah. Organisasi 

Muhammadiyah ibarat seperti sebuah keluarga yang mana Muhammadiyah 

sebagai Ayah, Aisyiyah sebagai Ibu, Nasyiatul Aisyiyah sebagai anak perempuan, 

pemuda Muhammadiyah sebagai anak laki-laki, Ikatan Pelajar Muhammadiyah 

sebagai anak yang terkecil, Hisbul Wathan (HW) dan Tapak Suci (TS) adaah 

saudaranya.  

Bela diri tapak suci sendiri memiliki motto “Dengan iman dan akhlak saya 

menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah” dengan berpegang 

teguhnya iman dan akhlak bela diri tapak suci akan terus kokoh dan berdiri tegak. 

Ekstrakurikuler bela diri tapak suci merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang 

menyenangkan dan mengajak peserta didik untuk terus bertaqwa kepada Allah, 

bersikap jujur, bertanggung jawab, sopan dan dapat dipercaya serta masih banyak 

lagi. 

Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu (SDMT) merupakan Sekolah dasar 

yang mengedepankan pengembangan pendidikan berbasis tauhid dan lifeskill 
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Suci (Jakarta: Golden Trayon Press, 2011), hal. 45. 
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serta pembiasaan membangun karakter. Sebagaimana yang tertera dalam profil 

Sekolah yang sudah menjadi rumus dalam pendidikan karakter bahwa pendidikan 

karakter itu adalah pembiasaan yang dilakukan peserta didik berawal dari apa 

yang selalu dipikirkan akan diucapkan, apa yang selalu diucapkan akan 

dikerjakan, apa yang selalu dikerjakan akan menjadi kebiasaan.  

Program penguatan karakter yang dirancang Pemerintah di Tahun 2011 lebih 

menjadi konsen Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu (SDMT) Ponorogo sejak 

awal berdiri. Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu (SDMT) Ponorogo 

memiliki banyak titik antrian panjang yang menjadi wahana penanaman budaya 

antri, seperti: antri wudhu, antri cuci piring, antri di kantin, antri masuk masjid, 

antri piket makan dan antri lainnya yang hal ini merupakan bentuk materi 

pendidikan anak. Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu (SDMT) Ponorogo 

adalah Sekolah semi fullday. Peserta didik wajib mengikuti proses pembelajaran 

dari pukul 07:00-14:00 WIB. Usai proses pembelajaran peserta didik Sunnah 

mengikuti ekstrakurikuler pilihan dari pukul 14:30-16:00 WIB. 

Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu (SDMT) Ponorogo dalam memenuhi 

kebutuhan peserta didik dalam menyalurkan minat dan bakatnya mengadakan 

sejumlah ekstrakurikuler baik seni, olahraga agama maupun akademik, yang 

diwujudkan dalam bentuk: renang, panahan, tapak suci, panjat dinding, club 

bahasa/literasi, club MIPA, klub bahasa Arab, club bahasa Inggris. Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Terpadu (SDMT) Ponorogo menjadikan kegiatan-kegiatan ini 

sebagai kegiatan pilihan agar tidak menjadi beban peserta didik, adapun untuk 

kepaduan Hisbul Wathan (HW) maka seluruh peserta didik wajib mengikuti.  
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Bidang Ekskul Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu (SDMT) Ponorogo 

memberikan informasi Ekstrakurikuler Tapak Suci telah meraih kejuaraan di 

tahun 2019 yang terdiri dari 5 atleat, dengan tekun berusaha serta berdo’a 3 atleat 

akhirnya meraih juara diantaranya yang pertama, juara 2 kejuaraan Nasional 

Openturnament pencak silat Tugu Muda Campionship Semarang. Kedua, juara 

1,2,3 Tapak Suci Berlian Open di SD Muhammadiyah Gresik. Ketiga, juara 3 

02SN Cabang Olahraga pencak silat.7 

Sesuai pengalaman penulis, ketika sebelum mengikuti ekstrakurikuler bela diri 

tapak suci dan setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bela diri tapak suci 

memiliki perbedaan. Ekstrakurikuler bela diri tapak suci sangat berkesan dalam 

hidup penulis karena telah membangun karakter Islam yang sebelumya karakter 

Islam tersebut belum sepenuhnya tertanam dalam diri penulis. Melalui kegiatan 

ini pendidikan karakter Islam sudah tercerminkan dalam ekstrakurikuler bela diri 

tapak suci.  

Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu (SDMT) Ponorogo merupakan salah 

satu lembaga yang peneliti ambil karena dalam mengikuti ekstrakurikuler bela diri 

tapak suci ini peserta didik hanya diperbolehkan mengikuti ekstrakurikuler setelah 

selesai mengaji jilid, dan yang berkukuh keras ingin mengikuti ekstrakurikuler 

peserta didik diwajibkan membuat surat pernyataan bermaterai yang siap 

dipertanggung jawabkan jika terjadi sesuatu serta penulis rasa lembaga tersebut 

mampu membantu dalam penyelesaian penelitian sehingga penulis mengambil 

penelitian dengan judul “Pengaruh ekstrakurikuler bela diri tapak suci terhadap 
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 Dzakka, Wawancara ketua bidang Ekskul Sekolah Dasar Muhammadiyah 

Terpadu(SDMT) Ponorogo dengan penulis, 9 Maret 2020.    
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pendidikan karakter Islam peserta didik di Sekolah Dasar Muhammadiyah 

Terpadu (SDMT) Ponorogo” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti memperoleh 

2 rumusan masalah yang akan diidentifikasi sebagai berikut:  

1. Bagaimana pendidikan karakter Islam di Sekolah Dasar Muhammadiyah 

Terpadu (SDMT) Ponorogo? 

2. Seberapa besar pengaruh Ekstakurikuler bela diri tapak suci terhadap  

pendidikan karakter Islam peserta didik di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Terpadu (SDMT) Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pendidikan karakter Islam di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Terpadu (SDMT) Ponorogo.  

2. Untuk mengetahui seberapa pengaruh Ekstakurikuler bela diri tapak suci 

terhadap  pendidikan karakter Islam peserta didik di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Terpadu (SDMT) Ponorogo.  

D. Hipotesis Penelitian 

Untuk memudahkan jalan bagi penelitian ini, penulis mengajukan hipotesa 

yang nantinya akan diuji kebenarannya. Berikut ini hipotesa yang penulis ajukan 

yakni:  
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H0: Tidak adanya pengaruh ekstrakurikuler bela diri tapak suci terhadap 

pendidikan karakter Islam di Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu (SDMT) 

Ponorogo.   

H1: Adanya  pengaruh ekstrakurikuler bela diri tapak suci terhadap pendidikan 

karakter Islam di Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu (SDMT) Ponorogo.   

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

a. Memperkaya khasanah keilmuan dan pengetahuan di bidang pendidikan 

baik dalam lembaga formal maupun nonformal.  

b. Menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan bagi pendidikan untuk 

meningkatkan konsep pendidikan yang efektif dan membentuk generasi 

bangsa yang berkarakter. 

c. Memberikan prospek positif mengenai pendidikan karakter Islam terhadap 

ekstrakurikuler bela diri tapak suci. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Sekolah: bagi Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu (SDMT) 

Ponorogo, hasil penelitian ini diharapkan menjadi ispirasi untuk 

mempertahankan bela diri tapak suci sebagai pendidikan  berkarakter 

Islam.  

b. Bagi Guru : bagi  guru  Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu (SDMT) 

Ponorogo, diharapkan dapat menambah wawasan dalam menanamkan 

pengembangan pendidikan karakter Islam peserta didik.  
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c. Bagi Pelatih: bagi pelatih, mampu berinovasi dalam menciptakan suasana 

yang tepat untuk membentuk karakter Islam peserta didik.   

d. Bagi Peserta Didik: bagi  peserta didik Sekolah Dasar Muhammadiyah 

Terpadu (SDMT) Ponorogo, diharapkan bertambahnya wawasan 

pendidikan karakter Islam melalui ekstrakurikuler bala diri tapak suci 

sehingga, lebih semangat dalam berlatih.  

e. Bagi Pemerintahan Daerah (PEMDA) Tapak Suci : bagi Pemerintahan 

Daerah (PEMDA), diharapkan penelitian ini menambah wawasan dalam  

khasanah keilmuan dan dapat sebagai referensi. 

f. Bagi Peneliti selanjutnya: bagi  peneliti, diharapkan menambah wawasan 

pengetahuan dan lebih memperdalam keilmuan peneliti tentang kegiatan 

ekstrakurikuler yang efektif dan religius. Selanjutnya, hasil penelitian ini 

menjadi acuan penelitian yang akan datang.  

F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

Terdapat banyak hal yang yang dapat menyebabkan siswa kurang memiliki 

sikap atau perilaku yang baik. berdasarkan identifikasi masalah yang ada, penulis 

mempunyai batasan ruang lingkup dalam penelitian ini. Peneliti membatasi bahwa 

yang akan diteliti adalah pengaruh ekstrakurikkuler bela diri terhadap ppendidikan 

karakter Islam peserta  didik di Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu (SDMT) 

Ponorogo. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh 

kegiatan ekstrakurikuler bela diri tapak suci terhadap pendidikan karakter Islam.  
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G. Penegasan Istilah atau Definisi Operasional 

Dalam bentuk wujud penjagaan pengambilan judul atau tema yang penulis 

angkat tidak menimbulkkan sudut pandang atau arah tuju yang keliru atau tidak 

jelas, maka diperlukan penjelasan lebih rinci terkait penelitian yang akan peneliti 

tuliskan.  

1. Definisi Operasional 

a. Ektrakurikuler Bela Diri Tapak Suci  

Menurut Pengurus Besar ikatan pencak silat Indonesia Tapak 

Suci ialah hasil karya manusia secara turun temurun guna 

mempertahankan diri terhadap lingkungan sekitas untuk mencapai 

tujuan hidup dan mampu menambah keimanan dan ketaqwaan kepada 

Allah SWT.
8
  

Perguruan Seni Bela Diri Indonesia (PSBI) yang bernama tapak 

suci dalam Anggaran Dasar Muktamar Bab I terkait Nama, Asas, Sifat, 

Waktu dan Tempat Kedudukan dalam Pasal 1 adalah suatu organisasi 

otonom dibawah naungan persyarikatan Muhammadiyah yang 

bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah, yang mengutamakan jiwa 

persaudaraan. Pendidikan pengajaran perguruan bela diri bersumber 

pada aliran yang suci terhindar dari noda kesyirikan dan penghalang 

kedamaian. Bela diri tapak suci resmi terlahir di Yogyakarta pada 

tanggal 10 Rabi’ulawwal 1383 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 31 

Juli 1963 Miladiyah untuk waktu yang tidak ditentukan. Pimpinan 

                                                           
8
 Mulyana, Pendidikan Pencak Silat: Membangun Karakter Dan Jatidiri Bangsa 

(Bandung: Rosda, 2013), hal. 86. 
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pusat tapak suci berkedudukan di tempat berdirinya, mempunyai 

wilayah dan daerah di Indonesia serta Perwakilan di Luar Negeri.
9
 

Maksud dan tujuan dari bela diri tapak suci dalam Bab III 

Usaha pasal 3 bela diri tapak suci memperteguh Iman, 

menggembirakan dan memperkuat ibadah serta mempertinggi akhlaq 

yang mulia sesuai dengan ajaran Islam. Menyelenggarakan pembinaan 

dan sesuai untuk melahirkan pesilat tangguh yang ber-Iman ber-

Akhlak dan mengamalkan amar ma’ruf nahi munkar.
10

 

b. Pendidikan karakter Islam  

Tujuan dari pendidikan karakter Islam ialah menjadikan peserta 

didik yang beriman serta bertaqwa. Meyakini, memahami, 

mengamalkan segala perintah agama Islam dengan baik sehingga 

lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 

tujuan ini dengan menyediakan sarana dan prasarananya.
11

 

2. Definisi Konseptual 

a. Pengaruh Ektrakurikuler Bela Diri Tapak Suci  

  Ekstrakurikuler bela diri tapak suci merupakan salah satu ekskul 

yang memberikan wadah penyaluran minat bakat peserta didik menjadi 

pesilat yang tangguh. Pesilat yang mampu mengembangkan 

pendidikan karakter Islam (akhlak) dalam bersosialisasi baik terhadap 

                                                           
9
 Tim PP Tapak Suci Putera Muhammadiyah, Matrix Konsep Perubahan Anggaran 

Dasar Tapak Suci Putera Muhammadiyah (Jakarta: Muktamar XIII Tapak Suci Putera 

Muhammadiyah, 2006), hal. 6. 
10

 Ibid., hal. 8. 
11

 Novan Ardy Wiyani, Pendidikan Karakter Berbasis Iman Dan Taqwa (Yogyakarta: 

Teras, 2012), hal. 15–16. 
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Allah maupun kepada sesama manusia dengan iman akhlak dan 

mengajak kepada kebaikan serta mencegah keburukan.  

b. Pendidikan karakter Islam  

Suatu lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab terhadap 

Pendidikan karakter Islam karena tujuan dari pendidikan karakter 

Islam ialah pendidikan yang mengupayakan peserta didik menjadi 

insan kamil dengan beriman, bertaqwa serta menjunjung tinggi nilai-

nilai agama Islam.  

Pengupayaan proses pendidikan menjadikan pendidik yang 

kuat dan tangguh dalam segala aspek nurani dan sosial. Penanaman 

pendidikan karakter merupakan pendidikan yang mengembangkan 

karakter mulia (good character) dari peserta didik dengan 

mempraktikkan dan mengajarkan nilai-nilai moral serta beradab dalam 

hubungan dengan sesama manusia maupun dalam hubungannya 

dengan Tuhannya  dalam berkelangsungan menjadikan peserta didik 

yang mulia dan berakhlaqul karimah. 

 


