
 

 

1 

 

FILOSOFI GERAKAN PEMBUKAAN 

PENCAK SILAT PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (PSHT) 

DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBANGAN PERSONALITY 

(Studi kasus pada UKM Beladiri di IAIN Ponorogo) 

SKRIPSI 

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyusun Menyelesaikan Sarjana 

Pendidikan Agama Islam 

 

 

 

 

 

 

OLEH : 

NUR SAHID 

NIM: 210311145 

JURUSAN TARBIYAH 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 

(IAIN) PONOROGO 

NOVEMBER 2017 



 

 

2 

 

ABSTRAK 

Sahid, Nur (NIM: 210311145). 2017. Filosofi Gerakan Pembukaan Pencak Silat 

Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan Implikasinya Terhadap 

Pengembangan Personality. Skripsi. Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Kata Kunci : Filosofi Gerakan Pembukaan Pencak Silat, Pengembangan Personality 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui filosofi gerakan pembukaan pada pencak silat. 

2. Untuk mengetahui proses perkembangan Personality dalam proses latihan ilmu 

pencak silat. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 

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

perilaku yang diamati. Metode pengumpulan data menggunakan metode interview 

(wawancara), metode observasi, metode dokumentasi dan juga angket. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa filosofi gerakan pembukaan pencak silat 

PSHT memiliki hasil yang cukup baik, karena selain berkonsentrasi pada pembinaan 

jasmani pencak silat juga dapat digunakan sebagai pembinaan kejiwan, keberagamaan 

dan sikap sosial. Sehingga terbentuk kepribadian yang tangguh dan tidak mudah putus 

asa serta siap untuk terjun dalam kehidupan masyarakat. 

Semua warga PSHT dilatih dan didik mempunyai keteguhan hati sehingga 

mempunyai pendirian kokoh, tidak mudah goyah oleh bujuk rayu apapun sehingga 

warga PSHT bisa menjahui dari sifat-sifat munafik. Artinya semua warga PSHT 

diharapkan selalu setia dan percaya pada dirinya sendiri. Jadi setia pada hatinya berarti 

setia pada kebenaran atau dengan kata lain beriman kepada Allah Swt. Sesuai bunyi 

falsafah PSHT, “manusia dapat dihancurkan, manusia dapat dimatikan, namun manusia 

tidak dapat dikalahkan, selama manusia itu setia pada hatinya sendiri. Saat manusia 

telah mantap pada pendiriannya yang benar dan selalu percaya pada kemampuan pada 

dirinya sendiri, maka dengan petunjuk dan lindungan Allah Swt, manusia tersebut akan 

terjaga dalam kebaikan, maka manusia itu tidak dapat dikalahkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berlandaskan pada konsep ilmu pengetahuan pada surat Al-Alaq dan 

pemahamannya terhadap kesederajatan ilmu agama dan ilmu kealaman, 

Muhammad Adduh mempunyai pandangan tentang manusia yang sesuai dengan 

konsep ilmu tersebut. Konsep manusia inilah yang akan menentukan corak 

modernisasi pendidikan Muammad Abduh. 

Karena kentalnya Abduh dengan penafsiran Al-Qur‟an, maka pandangannya 

terhadap manusiapun tidak akan menyimpang dari penafsiran terhadap ayat-ayat 

Al-Qur‟an tentang manusia. Abduh menggambarkan manusia sebagai mahluk 

pilihan Tuhan, sebagai khlifah-Nya dibumi, serta sebagai mahluk “semi” samawi 

dan semi „duniawi‟ yang dalam dirinya ditanamkan sifat mengakui Tuhan, bebas, 

terpercya, rasa tanggungjawab terhadap dirinya maupun alam semesta, langit dan 

bumi. Manusia dibekali potensi yang cenderung kepada kebaikan daripada 

kejahatan. Oleh karena itu fungsi pendidikan yang lebih utama ialah pengembangan 

terhadap petensi kebaikan.
1
 

Pemuda sekarang adalah pemimpin masa depan. Seharusnya pepatah tersebut 

mampu menggelitik kaum muda, khususnya mahasiswa. Fungsi dan peran 

mahasiswa sebagai pemuda-pemudi harapan bangsa sangat penting, sehingga 

                                                           
1
Abdurracman Asegaf-Suyadi, Pendidikan Islam Mazhab Kritis  (Yogyakarta: Gama 

Media, 2008), 73. 
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merekapun disebut-sebut sebagai agent of change. Agar dapat menjadi mahasiswa 

tersebut, tidak cukup kalau hanya belajar di dalam kelas saja, akan tetapi juga 

didukung dengan kegitan intra kampus  maupun kegitan ekstra kampus. 

Salah satu organisasi intra kampus yang dapat memberikan kita pengalaman, 

wawasan, serta pembelajaran adalah UKM Beladiri. Didalam UKM ini mahasiswa 

dididik bagaimana berorganisasi, bermasyarakat serta dengan beladiri pencak silat 

dapat membetuk personal yang diidamkan oleh masyarakat. 

Namun akhir-akhir ini masyarakat menganggap bahwa pencak silat hanya 

digunakan sebagai ajang untuk tawuran yang membuat lingkungan resah, tidak 

aman, menimbulkan korban. Sebagai contohnya puluhan pendekar perguruan dari 

sejumlah daerah kediri terlibat bentrok dengan warga desa Jabang, Kecamatan 

Mojo, Kabupaten Kediri, Kamis (24/04/2014) malam hingga Jum‟at (25/04/2014) 

dini hari. 

Bentrok bermula dari aksi pelemparan kelompok pendekar terhadap warung 

disekitar pasar Jabang. Bahkan Bus pariwisata Ekasari bernomor plat AG 7103 UG 

yang membawa rombongan penziarah dengan tujuan ke makam Gus Mik di Mojo 

juga di cegat kelompok pendekar, serta dilempari dan sopirnya dianiaya. Kejadian 

itu merujut aksi balasan dari warga sekitar yang menghadang rombongan pendekar. 

Bentrokan warga dengan rombongan pendekar tidak terhindarkan sehingga sempat 

terjadi aksi lempar.
2
 

                                                           
2
Didik Mashudi, 20 April 2014. Pendekar SH Terate kocar-kacir diserbu warga Kediri 

(online), (Tribunnews.com/regional, diakses 13 Januari 2015). 
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Tragedi yang sama juga terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), pendekar 

dari dua perguruan silat di kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, 

Kabupaten Kupang NTT, bentrok terjadi pada hari Jum‟at (28/11/2014) malam. 

Kepala bidang HUMAS POLDA NTT AKBP Agus Santoso yang di hubungi 

kompas.com Jum‟at malam membenarkan adanya aksi saling serang antara 

pendekar dari dua perguruan silat. Namun Agus enggan berkomentar lebih jauh 

mengenai masalah ini, ia meminta kompas.com  untuk menghubungi KAPOLRES 

Kupang AKBP Michel Ken Linga. 

Informasi yang dihimpun kompas.com menyebutkan, kejadian tersebut 

berawal ketika warga Nabibonat sedang melaksanakan pemakaman salah seorang 

warga lainnya dibelakang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) 

Naibonat sekitar pukul 18.00 WITA sore tadi. Saat iringan jenazah memenuhi 

badan jalan diwilayah tersebut tanpa diduga datang dari arah berlawanan sejumlah 

pemuda yang tak dikenal langsung menerobos barisan pembawa mayat dengan 

mengeber-ngeber sepeda motor. Perilaku pemuda itu membuat pengiring jenazah 

yang mayoritas pendekar itu tersinggung. Setelah pemakaman jenazah sekitar pukul 

19.00 WITA, para pengiring jenazah itu mencari para pemuda di perkampungan. 

Lantaran tidak terima didatangi warga dari perguruan lain, anggota perguruan 

setempat marah, lalu menyerang. Akibatnya bentrokan antar pendekar pun tak 

terelakan.
3
 

                                                           
3
Sigiranus Marutho Bere, 28 November 2014. Pendekar Dari Dua Perguruan Silat di NTT 

Bentrok (Online), (regional.kompas.com/read/2014, diakses  13Januari 2015). 
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Hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran dari pencak silat sebagaimana yang 

dikatakan oleh Pandji Oetojo bahwa pencak silat sebagai hasil krida atau karya 

pengolahan akal, kehendak, dan rasa yang dilandasi dengan kesadaran atau kodrat 

manusia sebagai pribadi dan mahkluk sosial ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, terdiri 

dari 4 aspek yang merupakan satu kesatuan yang bulat, yakni aspek mental-

spiritual, beladiri, seni dan olahraga. Keempat aspek tersebut baik masing-masing 

maupun keseluruhan, mengandung materi pendidikan yang menyangkut sikap dan 

sifat ideal, yaitu sifat yang menjadi idaman bagi hidup pribadi, hidup 

bermasyarakat dan bernegara.
4
 

Pernyataan senada juga disampaikan juga oleh Sucipto bahwa pencak silat 

telah menunjukkan jati dirinya dan telah terbukti membentuk kepribadian yang 

kokoh bagi para pengikutnya, tidak hanya pada pembinaan terhadap aspek 

olahraga, seni dan beladiri semata, melainkan juga dapat mengembangkan watak 

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

Maha Esa.
5
 

Dari  beberapa pernyataan diatas apabila dikorelasikan dengan pernyatatan 

Ahmad Tafsir yang memngungkapkan, bahwa “sekolah adalah lembaga pendidikan 

yang bertujuan pada pembinaan jasmani, pembinaan akal, dan pembentukan sikap 

keagamaan dengan inti penanaman iman dihati”6
 

                                                           
4
 Pandji Oetojo, Pencak Silat (Semarang:Fakutas Ilmu Keolahragaan,2000),8.  

5
 Sucipto, Materi Pokok Pencak Silat (Jakarta:Universitas Terbuka DEPDIKNAS, 2009), 1. 

6
 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam  (Bandung:PT. Remaja Rosda Karya, 

1996), 132. 
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Karena begitu pentingnya kematangan personality pada generasi muda maka, 

peneliti mengadakan penelitian tentang bagaimana filosofi gerakan pembukaan 

pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dalam proses mengembangkan 

personality. Dan judul dari penelitian ini adalah “FILOSOFI GERAKAN 

PEMBUKAAN PENCAK SILAT PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 

(PSHT) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBANGAN 

PERSONALITY (Studi Kasus Pada UKM Beladiri di IAIN Ponorogo)”. 

B. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui filosofi gerakan 

pembukaan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), untuk 

mengembangkan personality pada mahasiswa UKM Beladiri IAIN Ponorogo 

Ponorogo. 

Filosofi gerakan pembukaan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate 

(PSHT) dalam mengembangkan personality pada mahasiswa UKM Beladiri IAIN 

Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana makna gerakan pembukaan pencak silat Persaudaraan Setia hati 

Terate (PSHT)? 

2. Bagaimana filosofi dari makna gerakan pembukaan pencak silat PSHT dalam 

mengembangkan personality pada Mahasiswa UKM Beladiri IAIN Ponorogo? 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui makna gerakan pembukaan pencak silat Persaudaraan Setia 

hati Terate (PSHT). 

2. Untuk mengetahui filosofi gerakan pembukaan pencak silat PSHT dalam 

mengembangkan personality pada Mahasiswa UKM Beladiri IAIN Ponorogo. 

 

E. Manfaat Peneliti 

Manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

a. Menambah teori tentang pengembangan personality melalui pencak silat. 

b. Sebagai acuan dan panduan bahan penelitian dalam lanjutan atau 

kembangan oleh pihak yang berkepentingan. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi organisasi 

Bagi organisasi sendiri, lebih meningkatkan peran dan fungsinya dalam 

mengembangkan personality pada anggotanya. 

b. Bagi penulis. 

Untuk menanbah dan memperluas wawasan berfikir serta mendapat 

pengalaman dalam caramengembangkan personality melalui pencak silat. 
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c. Bagi anggota organisasi 

Mampu memehami dan mengembangkan personalitynya yang telah 

diperoleh selama proses latiahan, serta menambah khazanah keilmuan. 

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan pendekatan 

kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

dialami.Penelitian kualitatif memiliki karakteristik alami (natural setting) 

sebagai sumber data langsung. Deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada 

hasil, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis 

induktif, dan makna merupakan hal yang esensial.
7
 

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah studi kasus penelitian 

lapangan (field research) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam 

penelitian kualitatif. Ada pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke 

“lapangan” untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu 

keadaan alamiah.
8
 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, keikutsertaan peneliti sangat menentukan 

dalam pengumpulan data.Selain itu, dalam penelitian kualitatif kehadiran 

                                                           
7
Lexy. J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2000), 3. 
8
Ibid, 26. 
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peneliti di lapangan mutlak diperlukan karena peneliti bertindak sebagai aktor 

sekaligus pengumpul data.Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti bertindak 

sebagai instrumen kunci, partisipasi penuh, sekaligus pengumpul data. 

Sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.
9
 

3. Lokasi Penelitian 

Mengambil lokasi penelitian di UKM Beladiri IAIN Ponorogo.Sebab satu-

satunya Perguruan Tinggi di Ponorogo yang ada pencak silat Persaudaraan Setia 

Hatin (PSHT) hanya di IAIN Ponorogo.UKM Beladiri ini secara geografis 

terletak di sebelah timur kota Ponorogo, tepatnya di Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negri (IAIN), Ponorogo Jl. Pramuka, No. 135, Kelurahan Ronowijayan, 

Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih UKM Beladiri ini 

sebagai tempat penelitian karena sekolah ini merupakan salah satu sekolah tinggi 

yang mewadahi, dan mengembangkan  bakat dan minat seorang Mahasiswa 

dalam bidang pencak silat, ini yang membuat peneliti tertarik dan akhirnya 

memutuskan untuk mengambil lokasi penelitian di sekolah ini. 

4. Sumber Data 

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

(hasil wawancara maupun pengamatan langsung di lapangan), selebihnya adalah 

tambahan seperti dokumen dan lainnya.
10

Adapun sumber data utama adalah 

sebagai berikut:  

                                                           
9
Ibid, 175. 

10
Ibid, 112. 
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a. Manusia, meliputi: Ketua UKM Bela Diri, senior UKM Bela Diri,  pelatih, 

dan Warga PSHT sekitar. 

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

inventaris serta lainnya yang di perlukan. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam prosedur pengumpulan data penelitian ini meliputi wawancara, 

observasi dan dokumentasi.Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat di 

mengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan intraksi dengan subjek 

melalui wawancara mendalam dan diobservasi pada latar, dimana fenomena 

tersebut berlangsung dan di samping itu untuk melengkapi data yang diperlukan 

dokumentasi (tentang bahan yang ditulis oleh atau subjek). 

Adapun pengumpulan data ini, peneliti menggunakan beberapa metode 

sebagai berikut: 

a. Teknik wawancara 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan 

secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga 

dalam wawancara mendalam ini data-data bisa dikumpulkan semaksimal 

mungkin. 

Pada teknik ini peneliti dapat menyakan secara langsung kepada 

informan maupun narasumber tentang hal-hal yang berhubungan dengan data 

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

4informan, yaitu diambil secara purposive, yaitu: 

1) Ketua UKM Bela Diri Persaudaraan Setia Hati Terate. 

2) Senior UKM Bela Diri Persaudaraan Setia Hati Terate. 

3) Pelatih siswa dan masyarakat sekitar. 

4) Warga baru UKM Bela Diri Persaudaraan Setia Hati Terate. 

b. Teknik Observasi 

Observasi adalah sebagai aktivitas untuk memperhatikan sesuatu 

dengan menggunakan alat indra, yaitu melalui penglihatan, penciuman, 

pendengaran, peraba, dan pengecap.
11

 

Ada beberapa alasan mengapa teknik observasi atau pengamatan 

digunakan dalam penitian ini. Pertama, pengamatan didasarkan atas 

pengalaman secara langsung.Kedua, pengamatan memungkinkan peneliti 

untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku, dan 

kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. 

c. Teknik Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

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

rapat, agenda dan sebagainya. Dibandingkan yang lain metode ini agak tidak 

                                                           
11

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

Cipta, 1993), 107. 
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begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, 

belum berubah.
12

 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
13

 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber 

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

tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan oleh atau untuk individual atau 

organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa. Sedangkan 

dokumen digunakan untuk mengacu atau bukan selain rekaman, yaitu tidak 

dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti surat-surat, buku 

harian, catatan khusus, foto-fotodan sebagainya. 

Teknik dokumentasi ini sengaja digunakan dalam  penelitian  ini sebab: 

pertama, sumber ini selalu tersedia dan murah terutama ditinjau dari 

konsumsi waktu, kedua, rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi 

yang stabil, baik keakuratannya dalam mereflesikan situasi yang terjadi di 

masa lampau, maupun depan, dan dianalisis kembali tanpa mengalami 

perubahan, ketiga, rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang 

kaya, secara kontekstual relevan dan mendasar dalam konteksnya, keempat, 

sumber ini sering merupakan pernyataan yang legal yang dapat memenuhi 

                                                           
12

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

13
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&R (Bandung: Alfabeta, 2007), 

240. 
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akuntabilitas. Hasil pengumpulan data dokumentasi ini dicatat dalam format 

rekaman dokumentasi. 

6. Teknik analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

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

sehingga dapat mudah dipahami dan temuannaya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

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

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajaridan membuat 

kesimpulanyan dapat diceritakan kepada orang lain. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang mengemukan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan 

datanya sampai jenuh.Aktivitas dalam analisis data, meliputi data reduction, 

datadisplay, dan coclusion. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar 

berikut:
14

 

                                                           
14

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

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

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang penting, 

dan membuat kategori. Dengan demikian data yang telah direduksikan 

memberikan  gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data adalah menyajikan data dalam pola yang dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, network dan 

chart.Dengan ini lebih memudahkan untuk memahamiyang terjadi dan 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami tersebut. 

c. Conclution/ Drawing/ Verification 

Langkah yang terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang 

Penyajian 

data 

Reduksidata 

Kesimpulan 

Pengumpulan 

data 
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diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya masih remang-remang sehingga menjadijelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Selanjutnya 

menyajikan data ke dalam pola baku, memilih mana yang penting dan 

dipelajari yang selanjutnya akan disajikan dalam  bentuk kesimpulan. 

Adapun analisisa yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini 

dilakukan secara analisis induktif. 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Pengecekan Keabsahan Temuan hasil penelitian dilakukan dengan 

perpanjangan keikutsertan, ketekunan, pengamatan, triangulasi, pengecekan 

sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, dan pengecekan anggota
15

. 

Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan temuan atau kepercayaan 

terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan: 

a. Perpanjangan Keikutsertaan Peneliti 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. 

Dalam hal ini keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu 

singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikuisertaan peneliti pada latar 

penelitian. Maka perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam penelitian ini 

akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data  dikumpulkan.  
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b. Pengamatan yang tekun  

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

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

dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Jadi kalau perpanjangan 

keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan 

menyediakan kedalaman. 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah 

dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap penalitian tersebut adalah:  

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

lapangan penelitian, megurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. Tahapan ini 

dilakukan pada Februari 2015 

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

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperanserta sambil mengumpulkan 

data. Tahap ini dilakukan pada bulan Juni 2016 

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

data. 

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian yaitu Juli 2016. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Bab I :PENDAHULUAN. 

Bab ini merupakan pendahuluan, yang befungsi sebagai pola dasar dari 

seluruh bahasan yang ada dalam penelitian. Terdiri dari Latar belakang 

masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, 

Methode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 

Bab II:LANDASAN TEORI 

Bab ini berfungsi sebagai landasan teori sekaligus karangka teoritik. 

Bab III  :DESKRIPSI DATA 

Bab ini berfungsi sebagai penyajian data yang diperoleh dari hasil 

penelitian, yakni  berisi gambaran umum tentang pencak Silat 

Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), yang meliputi :Sejarah 

Berdirinya Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate, Asas Dasar Ajaran 

Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate, Filosofi Gerakan 

Pembukaan Bagi Warga Persaudaraan Setia Hati Terate, Penanaman 

Personality Melalui Gerakan Pembukaan Persaudaraan Setia Hati Terate. 

Bab IV: ANALISIS DATA 

Analisa pada bab ini terkait dengan Analisis Tentang filofofi gerakan 

pembukaan pencak silat PSHT dalam memgembangkan personality pada 

anggota UKM Beladiri IAIN Ponorogo. 
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Bab V:   PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari pembahasan  ini yang merupakan 

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

Dua hal ini signifikan dihadirkan sebagai pertimbangan untuk 

mengetahui sejauh mana keberhasilan penelitian ini dilakukan, dan saran 

apa yang dapat direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN ATAU 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

A. Kajian Teori 

1. Tipe Kepribadian 

Kepribadian merupakan salah satu kajian psikologi yang lahir 

berdasarkan pemikiran, kajian atau temuan-temuan (hasil pratek penanganan 

kasus) para ahli. Objek kajian kepribadian adalah “human behavior”, perilaku 

manusia, yang pembahasannya terkait dengan apa, mengapa, dan bagaimana 

perilaku tersebut.
16

 

Kepribadian atau psyche adalah mencangkup keseluruhan fikiran, 

perasaan dan tingkahlaku, kesadaran dan ketidak sadaran. Kepribadian 

pembimbing orang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan 

lingkungan fisik. Sejak awal kehidupan, kepribadian adalah kesatuan atau 

berpontensi membentuk kesatuan. Ketika mengembangkan kepribadian, orang 

harus berusaha mempertahankan kesatuan dan harmoni antar semua elemen 

kepribadian.
17

  

Adapun kepribadian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris 

personality. Kata personality sendiri berasal dari Bahasa Latin persona yang 
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17
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berarti topeng yang digunakan oleh para aktor dalam suatu permainan atau 

pertunjukan.
18

 

Menurut Alwisol ada lima persamaan yang menjadi ciri bahwa definisi 

itu mengandung suatu definisi kepribadian, yaitu sebagai berikut:
19

 

a. Kepribadian bersifat umum: kepribadian menunjuk kepada sifat umum 

seseorang pikiran kegiatan dan perasaan yang berpengaruh secara sistematik 

terhadap keseluruhan tingkah lakunya. 

b. Kepribadian bersifat khas: kepribadian dipakai untuk menjelaskan sifat 

individu yang membedakan dia dengan orang lain, semacam tanda tangan 

atau sidik jari psikologi, bagaimana individu berbeda dengan orang lain. 

c. Kepribadian berjangka lama: kepribadian digunakan untuk menggambarkan 

sifat individu yang tahan lama, tidak mudah berubah sepanjang hidupnya. 

Walaupun terjadi perubahan biasanya bersifat bertahap atau perubahan 

tersebut akibat merespon sesuatu kejadian yang luar biasa. 

d. Kepribadian bersifat kesatuan: kepribadian dipakai untuk memandang diri 

sebagai unit tunggal, struktur atau organisasi internal hipotetik yang 

membentuk kesatuan dan konsisten. 

e. Kepribadian bisa berfungsi baik atau berfungsi buruk. Kepribadian adalah 

cara bagaimana berada di dunia. Apakah individu tersebut dalam tampilan 
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 Syamsul Dan Nurishan, Landasan Bimbingan dan Konseling (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), 3. 
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yang baik, kepribadiannya sehat dan kuat, atau tampil dalam keadaan yang 

baik yang berarti kepribadiannya menyimpang. 

Menurut Yusuf dan Nurihsan menjelaskan bahwa kata kepribadian 

adalah terjemah dari Bahasa Inggris yang berarti personality. Kata personality 

sendiri berasal dari bahasa latin yaitu persona  yang berarti topeng yang 

digunakan oleh para aktor dalam suatu permainan atau pertunjukan. Para artis 

bertingkah laku sesuai dengan ekspresi topeng yang dipakainya, seolah – olah 

topeng itu mewakili ciri kepribadian tertentu. Sehingga, konsep awal dari 

pengertian personality (pada masyarakat awam) adalah tingkah laku yang 

ditampakkan ke lingungan sosial, kesan mengenai diri yang diinginkan agar 

dapat ditangkap oleh lingkungan sosial.
20

 

Yusuf dan Nurihsan juga menjelaskan bahwa kata kepribadian digunakan 

untuk menggambarkan : 

a. Identitas diri, jati diri seseorang 

b. Kesan umum seseorang tentang diri anda atau orang lain 

c. Fungsi-fungsi kepribadian yang sehat atau bermasalah 

Yusuf mendefinisikan kepribadian dalam beberapa unsur yang perlu 

dijelaskan yaitu sebagai berikut:
21
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a. Organisasi dinamis, maksutnya adalah bahwa kepribadian itu selalu 

berkembang dan berubah walaupun ada organisasi sistem yang mengikat 

dan menghubungkan sebagai komponen kepribadian. 

b. Psikologi, ini menunjukkan bahwa kepribadian bukanlah semata – mata 

fisik, tetapi merupakan perpaduan kerja anatara aspek dan fisik dalam 

kesatuan kepribadian. 

c. Istilah menentukan, berarti bahwa kepribadian mengandunga 

kecenderungan – kecenderungan menetukan (determinasi) yang 

memainkan peranan aktif dalam tingkah laku individu. 

d. Unique (khas), ini menunjukkan bahwa tidak ada dua orang yang 

mempunyai kepribadian yang sama. 

e. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan, ini menunjukkan bahwa 

kepribadian mengantar individu dengan lingkungan fisik dan lingkungan 

adalah sesuatu yang mempunyai fungsi atau arti adaptasi dan menentukan.  

Menurut Adler memberikan tekanan pada oentingnya sifat khas 

kepribadian, yaitu individualitas, kebulatan serta sifat – sifat pribadi individu, 

sehingga segala tingkah laku yang dilakukan oleh indivisu membawa corak 

khas gaya kehidupan yang bersifat individual.
22

 

2. Struktur Kepribadian 

Struktur kepribadian merupakan unsur-unsur atau komponen yang membentuk 

diri seseorang secara psikologis. Jung sebenarnya tidak membahas struktur 
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kepribadian secara khusus melainkan tentang jiwa. Kepribadian adalah seluruh 

pemikiran, perasaan dan perilaku nyata yang disadari maupun yang tidak 

disadari.
23

 

Struktur kepribadian manusia terdiri dari : 

a. Dimensi Kesadaran 

Dimensi kesadaran adalah penyesuaian terhadap dunia luar individu.
24

 

Dimensi kesadaran manusia mempunyai dua komponen pokok yaitu: 

1) Fungsi jiwa 

Fungsi jiwa adalah bentuk suatu aktivitas kejiwaan yang secara teori 

tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda. Pikiran dan 

perasaan bekerja dengan penilaian. Penilaian menilai atas dasar benar 

dan salah. Adapun perasaan menilai atas dasar menyenangkan atau 

tidak menyenangkan. 

2) Sikap jiwa 

Sikap jiwa ialah arah dari energi psikis atau libido yang menjelma 

dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Begitu juga arah 

orientasi manusia terhadap dunianya, dapat keluar ataupun kedalam 

dirinya. 
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b. Dimensi ketidaksadaran 

Dimensi ketidaksadaran adalah suatu dimensi yang melakukan 

penyesuaian terhadap dunia dalam individu. Dimensi ketidaksadaran 

kepribadian seseorang mempunyai 2 lingkaran yaitu: 

1) Ketidaksadaran pribadi 

Ketidaksadaran pribadi berisi hal yang diperoleh individu selama 

hidupnya namun tertekan dan terlupakan. Ketidaksadaran pribadi 

terdiri dari pengalaman yang disadari tetapi kemudian ditekan, 

dilupakan, diabaikan serta pengalaman yang terlalu lemah untuk 

menciptakan kesan sadar pada pribadi seseorang. 

2) Ketidaksadaran kolektif 

Ketidaksadaran kolektif atau transpersonal adalah gudang bekas 

ingatan laten yang diwariskan dari masa lampau leluhur seseorang. 

Ketidaksadaran kolektif adalah sisa psikis perkembangan evolusi 

manusia yang menumpuk akibat dari pengalaman yang berulang 

selama banyak generasi. 

3. Proses Pembentukan Kepribadian 

Menurut Sobur kepribadian merupakan suatu kesatuan aspek jiwa dan badan, 

yang menyebabkan adanya kesatuan dalam tingkah laku dan tindakan 

seseorang, hal ini disebut integrasi. Integrasi dari pola-pola kepribadian yang 

dibentuk oleh seseorang dan pembentukan pola kepribadian ini terjadi melalui 
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proses interaksi dalam dirinya sendiri, dengan pengaruh-pengaruh dari 

lingkungan luar.
25

 

Menurut Yusuf dan Nurishan menjelaskan bahwa secara garis besar ada dua 

faktor utama yang mempengaruhi proses pembentukan dan perkembangan 

kepribadian, yaitu faktor hereditas (genetika) dan faktor lingkungan 

(environment), yaitu: 

a. Faktor Genetika (Pembawaan) 

Faktor genetika menjelaskan bahwa kepribadian juga dapat dipengaruhi 

oleh salah satu faktor tersebut. Bermula adanya hereditas individu yang 

akan lahir dibentuk oleh 23 kromoson (pasangan x x) dari ibu, dan 23 

kromoson (pasangan x y) dari ayah. Berbagai studi tentang perkembangan 

prenental (sebelum kelahiran atau masa dalam kandungan menunjukkan 

bahwa kemampuan menyesusaikan diri terhadap kehidupan setelah 

kelahiran (post natal) berdasarkan atau bersumber pada masa konsepsi. 

b. Lingkungan 

Walaupun begitu, bahwa fungsi hereditas dalam kaitannya dengan 

perkembangan kepribadian adalah sebagai berikut : 

1) Sumber bahan mentah (raw materials) kepribadian seperti fisik, 

intelegensi, dan tempramen. 

2) Membatasi perkembangan kepribadian (meskipunm kondisi 

lingkungannya sangat baik atau kondusif, perkembangan kepribadian 
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itu tidak dapat melebihi kapasitas atau potensi hereditas) dan 

mempengaruhi keunikan kepribadian.
26

 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepribadian 

Faktor yang mempengaruhi perubahan dan dinamika kepribadian seseorang di 

pengaruhi oleh banyak faktor. Kepribadian merupakan karakteristik yang 

relatif stabil. Perubahan dalam kepribadian tidak bisa terjadi secara spontan, 

tetapi merupakan hasil pengamatan, pengalaman, tekanan dari lingkungan 

sosial budaya, rentan usia dan faktor-faktor dari individu : 

a. Pengalaman Awal 

Sigmund menekankan tentang pentingnya pengalaman awal (masa kanak-

kanak) dalam perkembangan kepribadian. Trauma kelahiran, pemisahan 

dari Ibu adalah pengalaman yang sulit dihapus dari ingatan. 

b. Pengaruh Budaya 

Dalam menerima budaya banyak anak mengalaimi tekanan untuk 

mengembangkan pola kepribadian yang sesuai dengan standart yang 

ditentukan budayanya. 

c. Kondisi Fisik 

Kondisi fisik berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap 

kepribadian seseorang. Kondisi tubuh menentukan apa yang dapat 

dilakukan da apa yang tidak dapat dilakukan seseorang. Secara tidak 

langsung seseorang akan merasakan tentang tubuhnya yang juga 
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dipengaruhi oleh perasaan orang lain terhadap tubuhnya antara lain adalah 

kelelahan, gangguan fisik, penyakit demam yang membuat gelisah, 

pemarah, hiperaktif, depresi dan sebagainya. 

d. Daya Tarik 

Orang yang dinilai oleh lingkungan menarik biasanya memiliki lebih 

banyak karakteristik kepribadian yang diinginkan dari pada orang yang 

dinilai kurang menarik, dan bagi mereka yang memiliki karakteristik akan 

memperkuat sikap sosia yang menguntungkan. 

e. Intelegensi 

Perhatian lebuh terhadap abak yang pandai dapat menjadikan sombong, 

dan anak yang kurang pandai merasa bodoh. Apabila berdekatan dengan 

orang yang pandai tersebut, dan tidak jarang memberikan perlakuan yang 

kurang baik. 

f. Emosi 

Ledakan emosional tanpa sebab yang tinggi sebgai orang yang tidak 

matang. Penekanan ekspresi emosional membuat seseorang murung dan 

cenderung kasar, tidak mau bekerja sama dan sibuk sendiri. 

g. Nama 

Walaupun hanya sekedar nama, tetapi memiliki sedikit pengaruh terhadap 

konsep diri, namin pengaruh itu hanya terasa apabila anak menyadari 

bagaimana nama itu mempengaruhi orang yang berarti dalam hidupnya. 
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Nama yang dipakai memanggil akan mewarnai penilaiannya orang 

terhadap dirinya. 

h. Keberhasilan dan Kegagalan 

i. Keberhasilan dan kegagalan akan mempengaruhi konsep diri, kegagalan 

diri dapat merusak konsep diri, sedangkan keberhasilan akan menunjang 

konsep diri. 

j. Pengaruh Keluarga 

Pengaruh keluarga sangat mempengaruhi kepribadian anak, sebab waktu 

terbanyak anak adalah keluarga dan di dalam keluarga itulah diletakkan 

sendi-sendi dasar kepribadian. 

k. Perubahan Fisik 

Perubahan kepribadian dapat disebabkan oleh adanya perubahan 

kematangan fisik yang mengarah kepada perbaikan kepribadian. Akan 

tetapi, perubahan fisik yang mengarah pada klimakterium dengan 

meningkatnya usia dianggap sebagai suatu kemunduran menuju kearah 

yang lebih buruk. 

Menurut Sujanto bahwa pribadi tumbuh atas dua kekuatan, yaitu 

kekuatan dalam diri, yang dibawa sejak lahir, berwujud benih, bibit atau juga 

disebutkan kemampuan-kemampuan dasar. 

B. Kajian Pustaka (Penelitian Terdahulu) 

Dalam penelitian ini ada penelitian yang relevan dengan judul penelitian 

yang peneliti sedang teliti yaitu: “Peran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bela 
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Diri dalam membentuk karakter (Studi Kasus Pada UKM Bela Diri Persaudaraan 

Setia Hati Terate (PSHT) Di IAIN Ponorogo)”oleh Aziz Muslim (210309151) 

Jurusan Tarbiyah prodi PAI IAIN Ponorogo Tahun 2014. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan 

adalah pada fokus penelitiannya, pada peneliti tersebut yang menjadi focus 

penelitian adalah membentuk karakter dan objek penelitiannya pada pada UKM 

Beladiri IAIN Ponorogo, sedangkan pada penelitian ini yang menjadi fokus adalah 

mengembangkan personality melalui gerakan pembukaan pencak silat PSHT dan 

objek penelitiannya sama, yaitu pada UKM Beladiri IAIN Ponorogo. 

Kontribusi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bela Diri Persaudaraan Setia 

Hati Terate dalam membentuk karakter tanggungjawab pada anggotanya. 

Membentuk karakter adalah suatu proses pembentukan watak atau budipekerti. 

Tentunya dalam pengertian yang positif, tujuan dari pembentukan watak atau 

budipekerti ini adalah menjadi lebih baik dan terpuji dalam kapsitasnya sebagai 

pribadi yang mempunyai akal budi dan jiwa. 

Mengenaikontribusi UKM Bela Diri PSHT IAIN Ponorogo dalam 

membentuk karakter tanggungjawab pada anggotanya sangat besar. Keberadaan 

kegiatan-kegiatan UKM Bela Diri PSHT sangat membantu membentuk karakter 

tanggungjawab pada anggotanya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UKM BelaDiri PSHT di IAIN 

Ponorogo memberikan kontribusi dalam memotivasi anggotanya dalam pembentukan 

karakter tanggungjawab pada anggotanya. Adapun karakter tanggungjawab yang 
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dimiliki oleh anggota UKM BelaDiri PSHT antara lain: Tanggungjawab terhadap 

Tuhan, tanggungjawab terhadap diri sendiri, tanggungjawab terhadap keluarga, dan 

tanggungjawab terhadap masyarakat. 
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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Pencak Silat 

Pencak silat adalah seni beladiri Indonesia asli yang telah berumur 

beradab-abad dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi 

kegenerasi berikutnya. Pada zaman dahulu ketika manusia masih hidup 

berdampingan dengan binatang cara kita membedakan antara manusia dan 

binatang yang sama-sama mencari makan pada waktu itu, maka terdaapat 

perbedaan yang nyata ialah pada manusia keadaan tubuhnya sangat lemah 

bila dibandingkan dengan yang dipuanyai binatang. Misalnya singa, 

harimau, srigala dan sebagainya, mereka mempunyai taring yang tajam 

tenaganya sangat kuat sekali, kerbau, lembu dan banteng mempunyai 

tanduk besar dan kokoh, kuda dan rusa mempunyai kuku yang kuat 

laksana besi, sedang mempunyai tenaga yang besar dan luar biasa. 

Sebaliknya manusia mempunyai kuku yang tumpul dan gampang robek, 

giginya tidak tajam dan gampang keropos, tenaganya tidak kuat dan 

kulitnya tipis, namun begitu manusia mempunyai keistimewaan lain, yaitu 

mahluk yang dapat berfikir (mempunyai kelebihan akal dan budi). 

Sadar akan posisinya yang buruk itu maka manusia menggunakan 

otaknya untuk memperkecil bahaya saat keluar mencari makan, maka 

manusia mula-mula menggunakan batu untuk dilontarkan ke arah 

30 
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lawannya. Kemudian manusia mencontoh gerakan-gerakan binatang saat 

berkelahi, dari gerakan-gerakan tersebut, menagkis dan menyerang, maka 

terciptalah jurus-jurus harimau (jurus 12 dan 13), merak (11), katak (28), 

naga (35), dan sebagainya. Lalu melihat seekor bertempur, bagaimana kera 

memanjat, mengelak serangan lawan, meloncat dengan lincahnya, lalu 

terciptalah jurus kera (1-4). 

Sejak saat itu manusia tidak mudah untuk dikalahkan oleh 

binatang. Bahkan untuk mempercepat proses mengalahkan lawan maka 

diciptakanlah berbagai jenis senjata untuk melengkapi beladirinya, 

misalnya kayu untuk pentungan, batu lancip untuk mata tombak dan lain 

sebagainya.
27

 

Pencak Silat diciptakan manusia untuk memperoleh keamanan dari 

ancaman binatang buas. Tidak ada yang tau kapan, dimana dan bagaimana 

pertama kali proses tersebut berlangsung karena informasi yang tersedia 

sangat terbatas. Namun demikian menurut catatan sejarah, pencak silat 

berkembang dikawasan Indonesia seperti diungkap oleh Dreager.
28

 

Pencak silat sebagai bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia 

berkembang sejalan dengan sejarah masyarakat Indonesia. Dengan aneka 

ragam situasi geografis dan etnologis serta perkembangan zaman yang 
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dialami oleh bangsa Indonesia, Pencak Silat dibentuk oleh situasi dan 

kondisinya.
29

 

2. Sejarah berdirinya Orgnisasi Persaudaraan Setia Hati Terate 

Untuk mengetahui apa yang mungkin terjadi nanti alangkah bijaksananya 

kalau kita mau mempelajari dan mengerti apa yang sekarang sedang 

berlangsung. Sedangkan untuk mengerti apa yang sekarang sedang 

berlangsung ada baiknya kalau kita mau mempelajari kejadian yang tidak baru 

saja berlangsung, akan tetapi juga kejadian yang sudah silam. 

Demikian juga apabila kita ingin menulis sejarah Persaudaraan Setia Hati 

Terate yang mencakup suatu masa yang lamanya lebih dari pada setengah 

abad, dapatlah dipertanggung jawabkan sepenuhnya apabila kita menengok 

lebih jauh kebelakang lagi, dari pada masa yang ingin kita teropong itu yaitu 

zaman dari Ki Ngabei Surodiwijo yang merupakan Guru dari Ki Hajar Hadjo 

Oetomo pendiri Persaudaraan Setia Hati Terate. 

a. Riwayat Hidup Singkat Ki Ngabei Surodiwirjo 

Ki Ngabei Surodiwirjo semasa kecilnya bernama Mas Muhammad 

Masdan lahir pada hari Sabtu Pahing tahun 1869 (tidak diketahui tanggal 

dan bulannya) berasal dari Gresik dan keturunan Bupati Gresik. Beliau putra 

sulung dari Ki Ngabei Surowihardjo, mantri cacar di Ngimbang Jombang 

dan mempunyai 4 Saudara, yaitu: 

1) Noto (Gunari) 
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2) Adi (Suradi) 

3) Wongsohardjo 

4) Kartowidirjo
30

 

Menurut sislsilah Ki Ngabei Surodiwirjo dapat menarik garis 

keturunan sampai dengan keturunan Betoro Katong, Putro Brawijaya Ratu 

terakhir dari kerajaan Mojopahit. Karena Ayah Beliau mempunyai Saudara 

yang bernama Mas Ngabei Suromiprodjo, Semula Wedono di Wonokromo 

kemudian menjadi wedono di Sedayu. Mas Ngabei Suromiprodjo adalah 

saudara sepupu dari R.A.A Kusumo Dinoto Bupati di Kediri. Bupati Kediri 

adalah keturunan Bupati Gresik. Sewaktu Ki Surodiwirjo merntau di Padang 

Sumatra Barat menikah dengan seorang wanita putri seorang penduduk 

yang mengerti/ahli kebatinan berdasarkan ke-Islaman (tasawuf). Setelah 

Beliau kembali dari perantauan dan menetap di Jakarta sebelum pindah ke 

Bandung pernikahan ini putus, dari pernikahan ini Beliau tidak memperoleh 

putra. 

Pada tahun 1905 di Surabaya, untuk kedua kalinya beliau menikah 

dengan wanita bernama Sarijati. Pada waktu itu beliau berusia 36 tahun. 

Dari pernikahan ini beliau memperoleh keturunan sebanyak 5 orang, yaitu 3 

putra dan 2 putri. Tetapi kelima keturunan beliau telah meninggal dunia 

semua sewaktu masih kecil. 
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Ki Ngabei menyelesaikan pendidikan formal setingkat SD, beliau 

mendapat pekerjaan magang sebagai juru tulis pada seorang kontroler 

(orang Belanda). Selain bekerja, beliau tetap meneruskan belajar di 

Pesantren Tebuireng (Jombang). Dari Pesantren inilah, Eyang Suro mulai 

mendalami ilmu agama dan pencak silat sekaligus. Kombinasi ini terus 

menjadi pola belajar yang beliau dapatkan selepas dari Tebuireng. Seperti 

ketika kemudian ditugaskan sebagai pegawai pengawas di Bandung, dimana 

selain menambah wawasan agama dari guru setempat, juga mendapatkan 

ilmu pencak silat aliran Pasundan seperti Cimande, Cikalong, Cipetir, 

Cibaduyut, Cimalaya dan Sumedangan. 

Ki Ngabei Surodiwirjo pulang ke rahmatullah pada hari Jum‟at Legi 

tanggal 10 November 1944 di Desa Winongo Madiun.dalam usia 75 tahun 

setelah sakit asma beberapa tahun dan dimakamkan di pemakaman winongo 

(sebelah barat kodtya Madiun). Ibu Sarijati setelah meninggal dunia, 

makamnya berada di samping makam Ki Ngabei Surodiwirjo. Rumah dan 

pekarangannya atas prsetujuan adik-adik beliau di wakafkan seluruhnya 

kepada setia hati.
31

 

b. Sejarah Persaudaraan Setia Hati 

Pada tahun 1903 bertempat di kampung Gringsing Surabaya, Ki 

Ngabei Surodiwirji membentuk persaudaraan yang anggota keluarganya 
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disebut “Sedulur Tunggal Kecer”. Sedangkan permainan pencak silatnya 

disebut “Joyo Gendhilo”. 

Tahun 1912 Ki Ngabei Surodiwirjo berhenti bekerja karena merasa 

dikecewakan disebabkan alasannya seringkali tidak menepati janji. Selain 

itu suasana tidak menyenangkan karena pemerintah Hindia Belanda 

menaruh curiga mengingat beliau pernah melempar seseorang pelaut 

Belanda kesungai, dan beliau telah membetuk perkumpulan penak silat 

sebagai alat pembela diri ditmbah pula beliau adalah seorang yang 

pemberani. Pemerintah Hindia Belanda mulai khawatir beliau membentuk 

kekuatan bangsan Indonesia dan menentang mereka. Setelah beliau keluar 

dari pekerjaannya beliau pergi ke Tegal. 

Tahun 1914 beliau kembali ke surabaya dan bekerja di jawatan kereta 

api kalimas. 

Tahun 1915 pindah di bengkel kereta api di Madiun. Disini beliau 

mengaktifkan lagi persaudaraan yang telah dibentuk di surabaya, yaitu 

“Sedulur Tunggal Kecer”. Hanya pencak silatnya disebut “Djojo Gendilo 

Tjipto Mulyo”. 

Tahun 1917 di Madiun ada pasar malam, siswa Djojo Gendilo Tjipto 

Mulyo berdemontrasi pencak silat di Alun-alun Madiun dan banyak orang 

yang kagum, namanya populer dan siswanya menjadi banyak. Atas usul dari 

saudara-saudara OSVIA dan MULO nama Djojo Gendilo Tjipto Mulyo 
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dirubah menjadi SETIA HATI. Beliau menyetujui dan memang lebih serasi 

dengan tujuan kekeluargaan, keprawiran, kautraman dan budi luhur. 

Tahun 1933 beliau pensiun. 

Tahun 1944 beliau wafat di Desa Winongo Madiun tepatnya hari 

Jum‟at Legi 10 November 1944 pada usia 75 tahun pukul 14.00 WIB. 

Beliau meninggalkan wasiat supaya rumah dan pekarangannya diwakafkan 

kepada Setia Hati dan selama Bu Soero masih sugeng.
32

 

c. Sejarah Singkat Ki Hajar Hardjo Oetomo 

Tahun 1890 bapak Hardjo dilahirkan. Beliau adalah salah satu murit 

kinasih dari Ki Ngabei Suro Diwirjo dan merupakan salah satu siswa yang 

setia dari SH yang bertempat/berkedudukan di Winongo Madiun dan telah 

menyelesaikan pelajarannya tingkat III dari gurunya Ki Ngabei Suro 

Diwirjo. 

Tahun 1905 lulus SD, terus magang guru SD di Beteng Madiun, 

karena tidak cocok dengan bakatnya lalu pindah kerja di SS (PJKA) sebagai 

learling reambte di Bondowoso, penarukan dan tapen.sikapnya yang berani 

apalagi atasannya tidak cocok kemudian meninggalkan pekerjaan terus 

pulang ke Madiun. 

Tahun 1906 menjadi mantri pasar spoor Madiun, 4 bulan di tempatkan 

di Mlilir. Karena dapat memungut pleser dari jual kayu kemudian dapat 
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promosi diangkat menjadi Ajunt Opsiner pasar Mlilir, Dolopo, Uteran dan 

Pagotan, tetapi belum satu tahun keluar. 

Tahun 1916 bekerja di pabrik gula Rejo Agung Madiun. 

Tahun 1917 setelah keluar dari pabrik gula dan bekerja pada rumah 

gadai. Pada tahun itu pula beliau bertemu orang tua dari Tuban dan kemudia 

diajak jalan-jalan di Order Knal Jiwan Madiun dan mendampat perlambang 

baik yaitu bekerja di Stasiun Madiun dan sebagai pekerja harian. Karena 

wataknya yang tidak senang melihat orang lain tertindas di tempat kerjanya 

mendirikan perkumpulan Harta Jaya tujuannya memberantas rentenir. Pada 

tahun ini lahir VSTP (Perstuan Pegawai Kereta Api). Beliau diangkat 

menjadi komisaris Madiun. Pada tahun ini pulalah beliau nyantrik (belajar) 

ke KI Ngabei Soerodiwirjo menjadi Calon SH wan yang pada tahun itu pula 

SH berdiri yang sebelumnya bernama Djojo Gendilo Tjipto Muljo. Ki Hajar 

Hardjo Oetomo kemudian menjadi SH wan yang di sayangi Ki Ageng 

Soerodiwirjo.
33

 

d. Sejarah Setia Hati Terate 

Pada tahun 1922 bapak Hardjo masuk Serikat Islam (SI) menjadi 

pengurus, kemudian mengadakan kegiatan menentang penjajah. Dalam 

keadaan meganggur beliau mendirikan SH Pencak Sport Club di Desa 

Pilang Bangao Kodya Madiun. Dikarenakan ada kata-kata pencak maka 

dibubarkan oleh penjajah Belanda. Kemudian berubah menjadi SH Pemuda 
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Sport Club sampai tahun 1942. Murid beliau yang pertama ialah Idris dari 

Dandang Jati Loceret Nganjuk, kemudian Mujini, Jayapana, dan tersebar di 

Madiun, Kertosono, Jombang Nganteng, Lamongan, Sala, dan Jogja. 

Nama Pemuda Sport Club semata-mata untuk mengelabuhi penjajah 

Belanda agar tidak dibubarkan. Berdirinya SH PSC adalah untuk 

menanamkan jiwa dan semangat keberanian untuk berbuat melawan 

penjajah Belanda, dengan kegiatannya yang terus menerus tersebut beliau 

sering keluar masuk tahanan. 

Pada tahun 1926 karena keberaniannya mengadakan perlawanan pada 

penjajah ditahan di penjara Madiun, karena dalam penjara ada gejala akan 

mengadakan pemberontakan, maka berpindah lagi ke penjara Cipinang 

Jakarta, kemudian dipindah lagi ke penjara Padang Panjang Sumatra. 

Tahun 1931 kembali dari masa pembagunan dan kemudian menetap 

seterusnya di Pilang Bangau Madiun dan memberikan pelajaran pencak SH 

Pemuda Sport Club. 

Tahun 1942 pada waktu Jepang datang ke Indonesia nama SH PSC di 

rubah menjadi SH Terate. Nama Terate adalah atas usul Bapak Soeratno 

Surengpati Warga SH PSC dan tokoh Pergerakan Indonesia Muda. Pada 

waktu itu SH Terate bersifat perguruan tanpa organisasi. 

Tahun 1948 atas prakarsa Bapak Soetomo Mangkudjojo, Bapak 

Darsono dkk diadakan konferensi menyetujui bahwa Warga SH Terate yang 

bersifat perguruan di ubah menjadi organisasi Persaudaraan Setia Hati 
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Terate sampai sekarang. Ketua yang pertama kali adalah Bapak Soetomo 

Mangkodjojo, Bapak Darsono sebagai wakilnya. 

Tahun 1950 karena Bapak Soetomo Mangkudjojo pindah ke 

Surabaya, maka selanjutnya ketua pusat dipegang oleh Bapak Irsyad. Pada 

tahun itu pula Bapak Hardjo Oetomo pendiri Persaudaraan Setia Hati Terate 

mendapat pengakuan dari pemerintah sebagai salah satu pejuang perintis 

kemerdekaan, karena jasa-jasa beliau dalam melawan penjajah Belanda. 

Kemudian yang menjadi ketua pusat secara berganti-ganti, dari bapak Irsad 

lagi kepada Bapak Soetomo Mangkudjojo. 

Pada tahun 1971, mulai Tahun 1974-1977 ketua pusat dipegangoleh 

Bapak RM Imam Koessoepangat. 

Tahun 1977-1981 ketua umum pusat dipegang oleh Bapak Badini 

dengan ketua dewan pusat Bapak RM Imam Koessoepangat. 

Pada tahun 1985-1990 ketua umum pusat dipegang oleh Bapak 

Tarmadji Budi Harsoo dengan ketua dewan pusat Bapak RM Imam 

Koessoepangat. 

Pada tahun 1987 RM Imam Koessoepangat meninggal dunia pada 

tanggal 16 November, maka jabatan ketua dewan pusat di jabat oleh Bapak 

Drs. Marwanto MS.
34
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2. Asas Dasar Ajaran Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate 

Lewat konsep pembelajaran yang terangkum dalam panca dasar 

tersebut, SH Terate berupaya membimbing warganya untuk memiliki lima 

watak dasar yaitu: 

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

Maha Esa. 

Pengertian tentang watak berbudi luhur, tahu benar dan salah serta 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini sesungguhnya lebih merupakan 

suatu kausalitas yang satu dan lainnya saling terkait.Sebab dalam 

prakteknya, watak budi luhur ini sering dicerminkan sebagai sikap 

seseorang yang telah berhasil menghayati makna diri dan keberadaannya 

dan mampu menempatkan dirinya di tengah masyarakatnya, serta bertakwa 

kepada Tuhannya. 

Persaudaraan Setia Hati Terate dalam konteks ini ingin mengajak dan 

menghendaki setiap warga atau anggotanya mempunyai jiwa dan 

kepribadian yang luhur. Dalam praktik keseharian orang yang telah 

memiliki budi pekerti luhur akan nampak dari sikapnya, rela berkorban 

untuk kepentingan orang banyak dan selalu mendahulukan kepentingan 

masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi maupun 

golongan, dan yang tidak bisa dipisahkan dari orang yang berbudi luhur 

adalah selalu berusaha menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-

Nya, dalam artian selalu bertaqwa kepada Tuhannya. 
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Dengan demikian, setiap warga atau anggota Persaudaraan Setia 

Hati Terate mutlak wajib mengakui adanya Tuhan dan wajib melaksanakan 

perintah-Nya serta wajib menjauhi segala larangan-Nya.Kaharusan 

mengakui adanya Tuhan dalam Persaudaraan Setia Hati Terate merupakan 

harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.Dengan adanya keharusan ini, 

maka setiap warga atau anggota Persaudaraan Setia Hati Terate harus 

menganut suatu agama yang diyakininya dan wajib memvisualisasikan rasa 

taqwanya itu sesuai agama dan keyakinan masing-masing.
35

 

b. Pemberani dan Tidak Takut Mati  

Persaudaraan Setia Hati Terate menganjurkan kepada setiap insan 

yang bernaung di bawahnya untuk memiliki jiwa pantang menyerah, berani 

dan tidak takut mati, berani dalam konteks ini adalah berani karena 

membela kebenaran. Hal ini senada dengan jiwa “merah putih” yang telah 

ditunjukkan oleh para pejuang bangsa kita ketika berperang melawan 

penjajah betapa dengan gigih mereka mempertahankan apa yang telah 

menjadi haknya agar tidak jatuh ke tangan penjajah. 

Sementara sifat tidak takut mati harus dimiliki oleh setiap insan 

Peraudaraan Setia Hati Terate lebih didasarkan pada keyakinan bahwa 

kematian itu hukumnya wajib bagi makhluk hidup. Tidak ditakutipun 

kematian itu akan datang menjemput kita, apalagi ditakuti. Oleh karena itu 
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setiap insan Persaudaraan Setia Hati Terate harus mendasari perjuangan 

hidupnya dengan semangat baja. 

c. Berhadapan dengan masalah kecil dan sepele mengalah dan baru bertindak 

jika berhadapan dengan persoalan besar dan prinsip. 

Dalam menghadapi setiap persoalan ada prinsip yang harus dipegang 

oleh orang PSHT yakni ngalah (mengalah), ngalih (menghindar), ngamuk 

(bertindak).Artinya rela menahan diri untuk tidak bertindak di luar batas 

toleransi jika berhadapan dengan masalah yang tidak prinsip (sepele).Jika 

perlu, menghindar dari saling pandang dan persengketaan, namun jika tetap 

dipepet dan dipojokkan, apalagi terus diinjak-injak dan dilecehkan, betapun 

kita tetap harus bertindak demi mempertahankan eksistensi. 

Dalam kaitan ini, insan Persaudaraan Setia Hati Terate dituntun 

untuk sedapat mungkin bersikap bijaksana dan dapat memilah-milah dengan 

cermat, mana persoalan yang prinsip dan mana persoalan yang tidak prinsip, 

serta harus selalu berusaha menempatkan manusia pada proporsi 

kemanusiaannya (nguwongake wong).
36

 

d. Sederhana 

Setiap insan PSHT harus senantiasa bersahaja di kehidupannya, tidak 

berlebihan dan apa adanya. Orang SH Terate harus sederhana dan wajar, 

segala tindakannya tidak perlu pamer atau sombong.Hal ini penting 

terutama sebagai bekal untuk dapat melaksanakan sifat (watak) yang 
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berikutnya yakni mamayu hayuning bawono, untuk mencapai kondisi itu, 

minimal harus dimulai dari diri sendiri. 

e. Ikut mamayu hayuning bawono (menjaga keselamatan dan ketentraman 

dunia). 

Bahwa kehadiran insan PSHT harus senantiasa membawa kedamaian 

dan manfaat bagi lingkungan sekitar.Kapan pun dan dimana pun insan 

PSHT berada harus senantiasa mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat 

di sekelilingnya.Hal ini selaras dengan amanat yang tertuang dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial.” 

Maknanya, dimana pun warga PSHT berada ia harus bisa menjadi 

cermin laku teladan baik di lingkungan keluarga besar PSHT sendiri, 

masyarakat pada khususnya dan cermin teladan bagi nusa dan bangsa. 

Lebih-lebih bisa tampil ke depan memimpin masyarakat dan menjadi 

panutan serta teladan yang baik.
37

 

Kelima watak tersebut di atas merupakan cerminan watak dari satria 

atau manusia seutuhnya. Pada Persaudaraan Setia Hati Terate, jika seorang 

warga atau anggota telah mampu menghayati dan mempraktikkan lima 

watak tersebut pada kehidupannya, disebut warga anggota yang telah 

mencapai tataran. 

                                                           
37

Ibid, 45-46. 



 

 

46 

 

3. Struktur Kepengurusan Lembaga Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati 

Terate Madiun 

SUSUNAN PENGURUS PUSAT 

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 

PUSAT MADIUN – INDONESIA 

PERIODE 2017-2021 

No. Jabatan  Nama 

1. Ketua Umum : Drs. R. Moerdjoko H.W. 

2. Ketua I (Korbid. Organisasi) : Sigid Agus Hari Basoeki, SH.M.Si 

3. Ketua II 

(Korbid. Teknik Pencak Silat) 

: Rumasetyo 

4. Ketua III (Korbid. Kerokhanian) : Dr. K.H Sutoyo, M.Ag. 

5. Ketua IV 

(Korbid. Pengabdian – Masyarakat) 

: Drs. P.W. Widodo 

6. Ketua V 

(Korbid. Hub. Antar Lembaga) 

: H. Bagus Rizki Dinarwan, S.Si. MT. 

7. Sekertaris Umum : Drs. H. Djoko Wahardi 

8. Sekertaris I : Ir. Suwito 

9. Sekertaris II : Gunarto, SH. 

10. Bendahara Umum : Sudirman, S.Sos. 

11. Bendahara I : Dr. Ir. Gatot Kustyadji, SE.M.Si. 

12. Bendahara II : Harto, S.Pd, MM. 

13. Biro Administrasi : 1. Riyanto 

2. Drs. Gondo Hariyono, M.Si. 

3. Mahmawanto 

4. Moch. Zaenuri 
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14. Biro Umum : 1. H. Yahmin Suradin, ST. 

2. H. Benu Wiryono 

3. Tjiptadi Suryo Kusumo 

4. Kasno 

15.  Biro Hubungan Masyarakat : 1.  Drs. Heru Suprobo 

2. Drs. Bambang Munawar 

3. Suyadi 

4. Parno Sedyo 

16. Departemen Pembinaan Organisasi : 1. Drs. H. Nuzulul Hudaya, M.Si. 

2. H. Hari Wuryanto, SH, M.Ak. 

3. Sumarno, SH, M.Pd. 

4. H. Jono Wasinudin, M.Kes. 

17. Departemen Teknik Pencak Silat 

Prestasi 

: 1. KRT Tjatur Njoto Rijanto, S.Sos, 

M.Si. 

2. Drs. H. Sudarmadji, MBA, MM. 

3. Slamet Widodo 

4. Briliant Hendrat Kusuma, S.Pd. 

M.Pd. 

18. Departemen Teknik Pencak Silat 

Ajaran 

: 1. Suyidno, BA. 

2. Y. Aryo Bimo Putro, ST. 

3. Joko Susilo 

4. Tri Wahyu Utomo, S.Pd. 

19. Departemen Teknik Pencak Silat 

Prestasi  

: 1. Ir. Tono Suharyanto 

2. M. Mastur, S.Pd, M.Pd. 

3. Lamidi, SP. 

4. Ir. Nurhudiana 

20. Departemen Teknik Beladiri Praktis : 1. Puryanto 

2. Suyitno 

3. Arbayana, SH, M.Hum. 

4. H. M.G. Suyatno 

21. Departemen Ajaran Budi Luhur  : 1. Drs. H. Yusuf Supandju 

2. Hadi Purnomo, SIP. 

3. Suwarno 

4. H. Mudhofir, BA. 

22.  Departemen Kurikulum 

Pembelajaran 

: 1. Drs. Jaka Prasetya 

2. Nurhadi, ST. 

3. Ir. Sumiran  

4. Sairin, S.Pd. 



 

 

48 

 

23. Departemen Pemberdayaan Anggota : 1. Wahyu Subakdiono, S.Sos. 

2. Sugeng Haryono, S.Pd. 

3. Heri Mulyono 

4. Mursito  

 

4. Struktur Kepengurusan UKM Beladiri IAIN Ponorogo 

Ketua Umum  : Sunaryo ( 210214346 / Muamalah / Fasya ) 

Ketua I  :  M. Taher ( 210314351 / PAI / Fatik ) 

Ketua II  :  Ahmad Saddam H ( 210114091 / Ahwal Syakhsiyah / Fasya ) 

Sekretaris  :  Nisaul Mustabsiroh ( 210115077 / Ahwal Syakhsiyah / Fasya ) 

Bendahara   : Hasna Khoirul Nikmah ( 210214038 / Muamalah / Fasya ) 

Divisi Keorganisasian 

Koordinator : Muhammad Khoiri ( 210314073 / PAI / Fatik ) 

Anggota  : Jalil Nur Taqiyudin ( 210215089 / Muamalah / Fasya ) 

    Adhie Handika R.D ( 210115069 / Ahwal Syakhsiyah / Fasya ) 

    Doddy Pranoto ( 210316367 / PAI / Fatik ) 

    Laili Al Fiyah ( 210315360 / PAI / Fatik ) 

    Davi Fairuz Zah riya  ( 210314235 / PAI / Fatik ) 

    Nurul Fatimah ( 211014031 / KPI / Fuad ) 

Divisi Kepelatihan   

Koordinator : Wiamril ( 210315086 / PAI / Fatik ) 

Anggota  :  Ipon Nonitasari  ( 210614088 / PGMI / Fatik ) 

    Robiatun ( 210215062 / Muamalah / Fasya ) 

    Rizki Yulian Prisnanda  ( 210315361 / PAI / Fatik ) 

Divisi Pengembangan Bakat dan Keatlitan 

Koordinator : Kahfi Arum Kuncoro  ( 210215123 /  Muamalah / Fasya ) 

Anggota  : Amalia Nur Sholika ( 210314182 / PAI / Fatik ) 
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    Wasis Sugianto  ( 211016006 / KPI / Fuad ) 

    Uli Durrotunnasikha ( 211016022 / KPI / Fuad ) 

    Sony Prima Atmaja ( 210316155 / PAI / Fatik ) 

    Muh. Fatkhul A ( 210715042 / Ekonomi Syariah / Febi) 

    Muhammad Zainul Huda (210316402/ PAI / Tarbiyah) 

Divisi Rumah Tangga 

Koordinator : Hadi Nurahmad Dasapratama  ( 210915066 / TBI / Fatik ) 

Anggota  : Miftahul Huda ( 210315354 / PAI / Fatik ) 

    Moh. Fatkul Nijar ( 210315220 / PAI / Fatik ) 

    Nurul Fajar Khoiriyah ( 210214009 / Muamalah / Fasya ) 

Alif Ibnus Sholeh ( 210316076 / PAI / Fatik ) 

    Rita Kasturiani  ( 210214010 / Muamalah / Fasya ) 

Divisi Jaringan dan Komunikasi  

Koordinator : Hanif Munawwirulloh ( 2103114122 / PAI / Fatik ) 

Anggota  : Jarwati ( 210916056 / TBI / Fatik ) 

    Tatik Yuliana  ( 210616219 / PGMI/ FATIK ) 

    Ahmad Surya  ( 210314098 / PAI / Fatik ) 

    Ari Cahya Kurnia (210115093 / Ahwal Syakhsiyah / Fasya) 
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Makna Gerakan Pembukaan Pencak Silat Persaudaraan Setia hati Terate. 

Falsafah atau makna dalam pencak silat merupakan tuntunan yang harus 

diterapkan dalam proses latihan. Artinya, selama proses latihan harus 

mengutamakan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai falsafah dari pencak silat. 

Penerapan tersebut memiliki tujuan agar pesilat mampu memiliki kepribadian 

yang positif sehingga  berguna bagi diri sendiri, agama, masyarakat, dan 

bangsa. 

a. Arti Pembukaan Pencak Silat PSHT 

1) Berdiri Tegak Seperti Huruf Alif 

Pembukaan diawali dengan huruf alif, dengan penjelasan pengakuan 

adanya Tuhan Yang Maha Esa. Tidak hanya sekedar pengakuan, tetapi 

juga harus diyakini seyakin-yakinnya, sehingga dapat membuktikan 

adanya Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai pengantar dapat diberikan 

contoh sebagai berikut : 

a) Kalau diangkasa ada awan berarak, maka kita yakin bahwa disana 

ada angin, meskipun kita tidak merasakan dan melihat angin 

tersebut. 

b) Juga kita melihat daun pepaya yang bergerak, pasti daun tersebut 

ditiup angin. 

Angin tidak nampak, yang nampak adalah beraraknya awan 

dan bergeraknya daun kelapa, maka kita yang sehat akal ini harus 
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yakin seyakin-yakinnya tentang adanya angin tersebut. Demikian 

juga dengan dunia seisinya ini, tidak mungkin ada kalau tidak ada 

yang mengadakan. 

Karena kita orang yang beriman, tentunya kita yakin kalau 

yang mengadakan/menciptakan dunia seisinya dan bahkan diluar 

dunia ini adalah Tuhan Yang Maha Esa (Allah). Untuk itulah 

seorang warga SH Terate dituntut untuk mempertebal imannya 

sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dipeluknya. 

Selain itu berdiri tegak dilambangkan : 

a) Berdiri tegak ditengah-tengah kebenaran dan keadilan. 

b) Siap dan sanggup melaksanakan dan mengamalkan ajaran SH 

Terate dengan baik dan benar. 

c) Kuat dan tangguh menghadapi segala cobaan hidup dan 

menyelesaikan dengan hasil yang baik dan bertanggung jawab. 

d) Teguh dalam iman kepada Tuhannya, tidak dapat terpengaruh 

dan lurus dalam budinya. 

e) Dalam arti kiasan harus bias “menegakkan barang yang 

doyong dan meluruskan barang yang bengkok” 

f) Kenceng pikire, gede karepe, mantep tekade sehingga akan 

tercapai apa yang di cita-citakan. 

g) Cocok lahir lan batine dalam kata dan perbuatan atau tidak 

munafik. 
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2) Kaki Dibuka Dengan Mbegagah 

Setelah berdiri alif, kemudian kaki dibuka dengan mbegagah. Artinya, 

gagah perkasa, selalu mempunyai sifat kesatria, jauh dari sifat tercela, 

dan selalu berani mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam 

bahasa jawa “luwih becik mati mbegagah tinimbang mati nguncupne 

tangan nekuk dengkul”. 

3) Duduk Pada Tumit 

Pada posisi ini, berat badannya dibebankan pada tumit, artinya tahu dan 

mengerti pada beban hidupnya atau masalah dalam hidupnya atau 

tanggungjawabnya. Disinilah letak Warga SH Terate yang mempunyai 

rasa narimo/menyadari tanggung jawabnya. 

4) Telapak Kaki Jinjit 

Artinya, dalam segala tindak tanduk harus selalu berhati-hati. Berhati-

hati dalam berfikir, berhati-hati dalam berkata dan perbuatan. Inilah 

yang dikatakan “nestiti ngati-ngati”. 

5) Tangan Menyilang (Membantu Meringankan Beban Tumit) 

Artinya suka menolong pada yang membutuhkan dan senang gotong-

royong pada hal-hal baik. 

6) Dua Jari (Jari Telunjuk dan Jari Tengah) 

Dua jari melambangkan isi dunia ini ada 2 yang saling berlawanan 

namung saling membutuhkan. Misalnya, ada pria ada wanita, ada atas 

ada bawah, ada gelap ada terang, dan sebagainya. Dua jari juga 
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melambangkan hubungan antara al-Kholiq dan Mahkluknya (antara 

pencipta dan yang diciptakan). 

7) Kedua Jari Menunjuk ke Tanah 

1) Menurut yang tersurat, menunjuk pada ibu pertiwi/tanah air. Kita 

bisa hidup ini salah satunya karena dari makan hasil ibu pertiwi 

ini. Oleh sebab itu warga SH Terate diharapkan mempunyai 

kecintaan terhadap tanah airnya atau negaranya dalam arti harus 

berani membela tanah airnya dari serangan musuh yang 

mengancamnya sampai titik darah penghabisan (rela mati demi 

ibu pertiwi). 

2) Menurut yang tersirat, adalah betul-betul menunjuk kepada Ibu 

yang melahirkan kita, oleh sebab itu warga SH Terate haruslah 

berbakti kepada Ibu yang melahirkannya. 

8) Kedua Jari Menunjuk ke Atas 

1) Menurut yang tersurat, menunjuk kepada bopo angkoso atau 

udara, oleh sebab itu warga SH Terate haruslah mencintai Negara 

Indonesia yang dihirup udaranya ini. 

2) Menurut yang tersirat, menunjuk kepada Bapak kita yang telah 

mengukir jiwa dan raga kita. Oleh karena itu warga SH Terate 

haruslah berbakti kepada Orang tua laki-laki kita. 
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9) Tangan Mengepal (Sikap Kepruk) 

Artinya ngregem sedulur  papat kalimo pancer. Warga SH Terate tidak 

kehilangan arah dalam menghadapi persoalan maupun dalam 

kehidupannya dimasyarakat, harus selalu eling/ingat akan posisinya 

yang benar sebagai apa dan kewajibannya. 

Tangan mengepal juga berarti mohon perlindungan untuk menghalau 

lawan lahir maupun batin dengan suatu keyakinan bahwa kita dapat 

menyelesaikan semua masalah dengan baik. 

10) Dua Jari Menempel di Pilingan 

Berarti berfikir untuk selalu eling untuk ingat dan menghormat kepada 

Tuhan, Orang tua, dan Gurunya, sesama hidup dan menghormati pada 

agama lain. Dengan memiliki watak hormat dan tansah eling, maka 

merendahkan orang lain, sombong, kikir dan sifat yang tidak baik 

lainnya, tidak akan mendapat tempat di hati warga SH Terate. 

11) Badan Diputar Dari Kiri Kekanan 

Artinya luwes dalam pergaulan, karena luwes dalam pergaulan 

merupakan modal hidup dalam bermasyarakat. Untuk itu warga SH 

Terate diharapkan dalam hidup bermasyarakat selalu supel dalam 

pergaulan namun kukuh dalam pendirian, kukuh dalam memegang 

prinsip yang baik dan luhur. 
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12) Tangkisan Dengan Siku 

Artinya bisa mbengkas karyo atau mrantasi gawe, bisa menyelesaikan 

masalahnya dengan baik dan dengan hasil yang baik pula. 

13) Dari Berdiri, Jongkok, Berdiri Lagi 

Artinya tahu atas tahu bawah, atau tahu muda tahu tua, atau dapat 

menempatkan diri dalam pergaulan, tahu anggah-ungguh/sopan 

santun, karena ini bekal penting dalam pergaulan. 

14) Dari Berdiri, Jongkok, Terus Gerak Lingkup Dalam Pembukaan, 

Sampai Akhirnya Berdiri Tegak Lagi 

Melambangkan lahir, hidup, dan matinya manusia, dari tidak ada, lalu 

ada, lalu kembali ke tidak ada lagi (mulih marang mulo mulaniro).
38

 

 

Selain dari pada itu, didalam Persaudaraan Setia Hati Terate harus jumbuh 

jobo njero yang bisa diartikan setia pada hatinya sendiri, setia pada jalan menuju 

kebenaran atau bisa diartikan menjalankan perintah-Nya menjauhi larangan-

Nya, daan harus percaya pada diri sendiri.Salah satunya pembinaan mental fisik 

dan kerohanian adalah wadah untuk membentuk pribadi yang berbudi pakerti 

yang luhur tahu benar dan salah. Pencak Silat adalah suatu ajaran Setia Hati 

dalam tingkatan pertama berintikan seni olahraga yang mengandung unsur 

pembelaan diri untuk menjaga kehormatan, keselamatan, kebahagiaan dari 

kebenaran. 

                                                           
38

 H. Tarmadji Boedi Harsono Abdi Nugroho, Sejarah SH terate Persaudaraan Sejati (Madiun 

Yayasan SH Terate Pusat Madiun, 2013), 64-66. 
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Manusia Persaudaraan Setia Hati terate sadar dan yakin bahwa sebab 

utama dari segala rintangan dan malapetaka, serta lawan kebenaran hidup yang 

sesungguhnya bukanlah insan, makhluk atau kekuatan diluar dirinya, oleh 

karena itu pencak silat hanyalah suatu syarat untuk mempertebal kepercayaan 

diri sendiri dan mengenal diri pribadi menuju penghayatan ibadah kepadaTuhan 

Yang Maha Esa. Jadi bisa di katakan tujuan utama organisasi Persaudaraan 

Setia Hati Terate ini adalah selain mengajari olah fisik beladiri yng dijadikan 

senjata, juga ikut serta untuk mendidik manusia yang takwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa dan menjalankan segala perintah dan larangannya, dan 

menjadikan manusia yang berbudi luhur. 
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Gambar Gerakan Pembukaan PSHT 
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2. Filosofi dari makna gerakan pembukaan pencak silat PSHT dalam 

mengembangkan personality pada Mahasiswa UKM Beladiri IAIN 

Ponorogo. 

Membentuk personality atau kepribadian adalah suatu proses 

pembentukan perilaku, watak atau budi pekerti. Tentunya dalam pengertian 

yang positif, tujuan dari pembentukan perilaku, watak atau budi pekerti ini 

adalah agar menjadi lebih baik dan terpuji dalam kapasitas pesilat sebagai 

pribadi yang mempunyai akal budi dan jiwa yang sehat. 

Mengenai makna gerakan pembukaan dalam mengembangkan 

kepribadian pada anggota UKM Beladiri sangat besar. Dengan ajaran yang 

sudah diberikan besar harapan untuk menjadi yang pribadi yang dewasa, pribadi 

yang tidak mengelami ketergantungan dengan yang lain tetapi tetap dalam satu 

ikatan persaudaraan, pribadi yang mandiri dan menjadi insan kesatria yang 

mempunyai prinsip berdiri tegak diatas kebenaran dan mampu 

mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukan. 

Salah satu proses untuk membentuk kepribadian pesilat adalah melalui 

gerakan pembukaan yang diajarkan di Persaudaraan Setia Hati Terate. Setiap 

gerakan yang diajarkan di PSHT, memiliki makna atau filosofi tersendiri. 

Misalnya pada gerakan pembukaan posisi berdiri tegak seperti huruf alif, 

melambangkan pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa, harus mampu berdiri 

sendiri, teguh pada pendiriannya. Kemudian posisi tangan mengadah, 

maksudnya dimanapun dan kapanpun serta dalam kondisi apapun pesilat PSHT 
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harus selalu ingat kepada Tuhan Yang maha Esa. Semua gerakan tersebut 

mengajarkan seorang pesilat harus menyadari posisinya sebagai manusia dan 

sebagai hambaNya, artinya ia harus selalu meminta pertolongan dalam 

menghadapi masalah dan mampu menyikapi permasalahan dengan bijak, berdiri 

tegak diatas kebenaran dan keadilan.
39

 

Senada dengan pengertian diatas, bahwa secara umum gerakan yang 

diajarkan di PSHT, pada intinya adalah berdoa kepada Yang Maha Kuasa, 

memohon keselamatan dalam menghadapi segala persoalan yang diahadapinya. 

Seperti yang dikatan oleh Imron Rofiqi bahwa semata hanya untuk berdoa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar diberi keselamatan dan tentunya untuk 

menambah kepercayaan pada diri sendiri.
40

 

Pemahaman makna gerakan pembukaan yang ditawarkan oleh mas 

Imron tersebut seiring dengan Taher, bahwa pada intinya kita senantiasa berdoa 

setiap kali mau melakukan aktifitas apapun, karena di dunia hanya ada dua 

kemungkinan. Kita bisa hidup didunia ini berkat Rahmat dariNya dan nanti saat 

kita kembalipun juga atas kehendakNya. Oleh sebab itu makna dari gerakan itu 

adalah permohonan doa kita kepada Sang Pencipta untuk selalu bersyukur dan 

selalu meminta pertolonganNya.
41

 Tidak jauh beda juga dengan pendapat yang 

disampaikan oleh Muhammad Yasin bahwa Pada intinya berdoa kepada Sang 

Kuasa untuk memohon keselamatan di dunia dan di akhirat.
42

 

                                                           
39

Lihat transkrip wawancara  nomor : 02/W/16-VI/2016. 
40

 Lihat transkrip wawancara  nomor : 03/W/16-VI/2016. 
41

Lihat transkrip wawancara  nomor : 04/W/16-VI/2016. 
42

Lihat transkrip wawancara  nomor : 05/W/16-VI/2016. 
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Maksud yang sama juga disampaikan oleh Atori, Makna daripada 

gerakan pembukaan, pada dasarnya manusia adalah seorang hamba Allah, 

seperti yang dicontohkan dalam gerakan, yang mana diawali dengan berdiri 

tegak seperti huruf alif, lalu merentangkan kedua tangan keatas, bahwasannya 

setiap akan melakukan sesuatu harus memohon pada Tuhan yang Maha Esa. 

Dan dengan dua jari diletakkan dipelipis kiri, dalam arti setelah memohon 

kepada Tuhan juga harus siap menghadapi apa saja yang ada di hadapan. 

Dengan arti lain berfikir untuk selalu ingat dan menghormati Tuhan.
43

 

Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulan bahwa makna gerakan 

pembukaan tersebut, sebagai hamba Allah kita senantiasa teguh dalam iman 

kepada-Nya, memohon dan berdoa untuk keselamatan kita di dunia maupun 

diakhirat.Memohon perlindungan untuk menghalau lawan baik lahir maupun 

batin dengan keyakinan bahwa kita akan dapat menyelesaikan masalah dengan 

baik dan benar. Selain itu kita juga harus senantiasa berhati-hati dalam dalam 

berfikir dan bertindak. Berfikir untuk selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa, 

agar selaras dengan tujuan utama PSHT adalah mendidik manusia yang berbudi 

luhur tahu benar dan salah. Selanjutnya harus bertindak layaknya kesatria yang 

mampu menyelesaikan masalah dengan baik dan dengan hasil yang baik pula, 

selain itu juga harus berani mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam 

bahasa jawa disebutkan, luwih becik mati mbegagah tinimbang mati nguncupke 

tangan nekuk dengkul. 

                                                           
43

Lihat transkripwawancara  nomor : 01/W/16-VI/2016. 
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Menurut Amin Atori, Proses penanamannya adalah melalui makna 

daripada pembukaan itu sendiri, seperti contoh gerakan berdiri tegak dengan 

tangan memohon, dalam artian manusia harus bisa menegakkan kebenaran.
44

 

Atau dengan penjelasan lain kita sebagai hamba Allah senantiasa meminta 

perlindungan dari Sang Pencipta. Karena disisi lain do‟a mempunyai makna dan 

keutamaan tersendiri, do‟a merupakan ibadah dan sebuah ketaatan kepada 

perintah Allah. Bahkan mereka yang tidak mau berdo‟a justru dianggap sebagai 

orang yang sombong. 

Serupa dengan pendapat Dyah Ayu, bahwa Proses penanaman 

personality atau kepribadian kepada semua anggota PSHT, adalah dengan 

mengajarkan gerakan-gerkan tersebut melalui olahraga dan olah jiwa, setelah 

diajarkan gerakan pembukaan semua warga PSHT dituntut untuk mengamalkan 

ajaran-ajaran yang sesuai dengan makna gerakan pembukaan tersebut dalam 

kehidupan sehari-harinya, dan setidaknya mencerminkan dirinya sebagai 

manusia yang berbudi luhur seperti yang diajarkan dalam makna pembukaan 

tersebut.
45

 Senada dengan tujuan PSHT sendiri yaitu pesilat juga dituntut untuk 

memiliki iman yang penuh dan mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Pesilat juga harus mampu mengenakl dirinya sendiri, dan juga dituntut untuk 

menjadi pesilat yang berjiwa dan berbudi luhur. Manusia yang baik dan susila 

yang mempunyai kepribadian tinggi.
46

 

                                                           
44

Lihat transkrip wawancara  nomor : 01/W/16-VI/2016 
45

Lihat transkrip wawancara  nomor : 02/W/16-VI/2016 
46

Materi-materi persaudaraan setia hati terate, 51-52. 
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Dari hasil beberapa paparan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa 

dalam mengembangkan personality atau kepribadian anggota UKM Beladiri, 

tentu yang paling utama adalah mengingat dan memohon kepada Allah SWT, 

agar dalam setiap langkahnya selalu dalam lindungan dan ridhoNya. Selain itu 

harus benar-benar mampu menguasai dan memahami setiap arti dalam gerakan 

tersebut, sebab sudah sangat jelas dalam setiap gerakan mepunyai maksud 

tersendiri dalam membentuk pribadi yang tabah, kuat, ulet, tangguh dan kesatria 

yang mempunyai jiwa budi luhur. Dengan harapan semua anggota UKM 

Beladiri bisa seperti batu karang yang kokoh ditengah samudra luas, tak runtuh 

oleh deburan ombak, namun semakin kokoh dan perkasa. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

1. Analisis Makna Gerakan Pembukaan Pencaksilat Bagi Warga 

Persaudaraan Setia Hati Terate. 

 Pencak silat merupakan permainan atau keahlian dalam mempertahankan 

diri dengan kepandaian menangkis, menyerang dan membela diri. Namun bagi 

warga Persaudaraan Setia Hati Terate tidak cukup dengan kemampuan beladiri 

yang dimiliki, juga harus meminta dan memohon keselamatan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. karena disetiap gerakan pembukaan yang diajarkan di PSHT 

juga mempunyai makna yang senantiasa harus mengingat kepada sang Kuasa. 

Seorang pesilat PSHT juga harus mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, tidak 

sekedar pengakuan tetapi juga harus diyakini seyakin-yakinnya. Tentunya harus 

yakin yang mengadakan/menciptakan dunia seisinya bahkan diluar dunia adalah 

Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya selain diajarkan ilmu untuk 

membeladiri juga dituntut untuk mempertebal keyakinan sesuai agama atau 

keyakinan  yang dipeluknya. 

 Kita hidup di dunia ini tentu tidak lepar dari yang namanya masalah, baik 

masalah lahiriyah maupun batiniyah. Oleh karenanya bagi pesilat PSHT harus 

tahu dan mengerti beban hidupnya atau masalah dalam hidupnya atau tanggung 

jawabnya. Selain itu pesilat juga harus berhati-hati dalam tindak tanduk, hati-

hati dalam berfikir dan bicara agar tetap bisa saling bantu menbantu tanpa 

menyakiti orang-orang yang ada disekiling kita. Karena hidup didunia ini pasti 
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akan memerlukan bantuan sesama mahkluk hidup. Bukan hanya sesama manusia 

tapi juga kepada semua. Seperti yang dicontohkan dalam gerakan dua jari 

menunjuk ke tanah, artinya kita bisa hidup inisalah satunya karena makan dari 

hasil Ibu Pertiwi ini. 

Sehingga pesan yang ingin disampaikan dalam makna gerakan tersebut 

adalah berfikir untuk selalu ingat kepada Tuhan Yan Maha Esa, harus menjadi 

kesatria yang bertaqwa, yang mempunyai pendirian yang teguh, kuat dan 

tangguh menghadapi segala cobaan hidup, sehingga akan tercapai apa yang 

dicita-citakan, yaitu menjadi manusia yang beriman dan mempunyai budi yang 

luhur. 

2. Analisis Filosofi Makna Gerakan Pembukaan Pencaksilat PSHT Dalam 

Mengembangkan Personality Pada Mahasiswa UKM Beladiri IAIN 

Ponorogo. 

Pencaksilat merupakan hasil budi daya manusia yang bertujuan untuk 

menjamin keamanan dan kesejahteraan bersama, pencaksilat merupakan bagian 

dari kebudayaan dan peradaban manusia yang diajarkan kepada warga 

masyarakat yang meminatinya. Pencaksilat juga membangun dan 

mengembangkan kepribadian dan karakter mulia seseorang dengan adanya 

ajaran kerohanian, dengan ini diharapkan bisa mewujudkan keselarasan dan 

keseimbangan antara diri individu dengan alam sekitarnya. 

Para pendekar dan guru pencaksilat dengan tekun memberi ajaran 

keagamaan, etika moral kepada anak didiknya agar menjadi manusia ideal yang 
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memiliki sifat taqwa, tanggap dan tangguh yang mampu mengendalikan diri dan 

berusaha mewujudkan sebuah masyarakat yang damai dan sejahtera, amar 

makruf nahi mungkar dan bertaqwa kepada Tuhan. 

Dalam pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate, sudah diajarkan 

bagaimana gerakan pembukaan sekaligus makna dan maksud dari gerakan 

tersebut dengan harapan kepada semua pesilat mampu menjalankan serta 

mengamalkannya dengan baik agar tercipta pesilat yang bertaqwa dan 

mempunyai sifat yang berbudi luhur. Berbudi luhur, maksudnya adalah 

mempunyai tingkahlaku yang baik sesuai dengan aturan-aturan dalam 

masyarakat, sedangkan bertaqwa adalah menjalankan semua perintahnya dan 

menjauhi semua larangannya, contohnya: berperilaku baik menurut agama yang 

dianutnya. 

Pemberani dan tidakt akut mati, maksudnya berani membela kebenaran 

yang mengandung hak dan prinsip, contohnya: mempertahankan hak. 

Berhadapan dengan masalah kecil dan remeh mengalah, baru bertindak jika 

menghadapi masalah prinsip yang menyangkut harkat dan martabat manusia. 

Maksudnya dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam masalah, 

jika dihadapkan masalah kecil haruslah kita mengalah, sebab masalah kecil tidak 

ada manfaatnya dan tidak berguna diantaranya adalahdiejek, disakiti, dan dihina. 

Baru bertindak jika masalahnya itu menyangkut hak dan martabat manusia, 

sebab hak dan martabat menyangkut harga diri manusia, contohnya: hak hidup 

dan hak mendapatkan pendidikan. 
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Sederhana, maksudnya segala perilaku menunjukkan sikap sesuai aturan 

dalam masyarakat yang mengandung nilai moral, contohnya: cara penampilan, 

berpakaian, dan lain-lain. Berusaha menjaga kelestarian dan kedamaian dunia, 

maksudnya ikut menanankan rasa cinta kasih mengasihi antar manusia, 

tolongmenolong sesama manusia atau dalam istilah jawa memayu hayuning 

bawono. 

Beberapa kepribadian tersebut diatas merupakan cerminan satria atau 

manusia seutuhnya. Pada Persaudaraan Setia Hati Terate, jika seorang warga 

atau anggota telah mampu menghayati dan mempraktikkan makna dari maksud 

gerakan pembukaan tersebut pada kehidupannya, disebut warga anggota yang 

telah mencapai tataran. 

Filosofi dan maksud arti dalam gerakan tersebut sangat memberikan 

kontribusi dalam pengembangan pribadi tanggungjawab pada anggotanya 

Adapun pribadi tanggungjawab yang dimiliki oleh anggota UKM Bela 

Diriantara lain, bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, misalnya 

menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjahui larangan-larangan-Nya. 

Tanggungjawab terhadap diri sendiri, misalnya menjadikan diri kesatria yang 

apabila melakukan kesalahan berani mengakuinya dan berani 

mempertanggungjawabkannya. Tanggungjawab terhadap keluarga, misalnya 

menghormati orang tua dan menaati semua perkataanya. Tanggungjawab 

terhadap masyarakat, misalnya mengikuti peraturan yang ada di lingkungan 

masyarakat dan ikut melestarikan kesejahteraan masyarakat. 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa filosofi gerakan pembukaan 

yang diajarkan di pencak silat PSHT bagi warga anggota UKM Beladiri sangat 

kontributif dalam mengembangkan pribadi yang bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, yaitu menjalankan perintah dan menjahui larangan-larangannya,juga 

mencipatakan kesatria yang berjiwa tabah, kuat dan tangguh dalam menghadapi 

segala cobaan. Serta mendidik manusia yang berbudi luhur tahu benar dan salah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Didalam gerakan pembukaan PSHT merupakan awal persiapan sambung 

atau menghadapi lawan dimana dalam setiap gerakan mengandung makna yang 

harus ditelaah dan dipahami. Sebelum kita melakukan pembukaan terlebih 

dahulu kita berjabat tangan atau bersalaman, disini mengandung arti kita tetap 

bersaudara meskipun kita akan diadu yaitu dengan prinsip tega larane ora tego 

patine. Disini menunjukkan kebebasan pendekar PSHT, tidak mengenal dendam 

semata-mata niat kita untuk menjalin persaudaraan yang kelal abadi, tidak 

mudah tersinggung atau menang-menangan sendiri tetapi justru harus saling 

menjaga atau menganyomi. 

Berdasarkan analisis data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

senantiasa harus mengingat Tuhan Yang Maha Esa, dan meyakini seyakin-

yakinnya bahwa Tuhan itu Esa. Dengan demikian diharapkan manusia SH 

Terate memiliki Iman yang disertai dengan kepasrahan dan keikhlasan lahir 

batin kepada Tuhan Yang maha Esa. Selain dari pada itu juga harus menjadi 

manusia yang berjiwa besar yang dapat menjadi wadah dan bermanfaat bagi 

sesama, mempunyai sifat berbudi luhur yang tahu mana yang benar dan yang 

salah, menjadi kesatria yang berani mempertanggungjawabkan setiap perbuatan 

yang dilakukannya, dan menjadikan pesilat yang berjiwa tabah, kuat tangguh 

dalam menghadapi segala macam cobaan yang diibaratkan batu karang yang 
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kokoh ditengah samudra luas, tak runtuh oleh deburan ombak, namun semakin 

kokoh dan perkasa. 

Manusia juga mempunyai tanggungjawab selain kepada Tuhan-nya, 

yaitu tanggungjawab terhadap diri sendiri, dimaksudkan disini mahasiswa UKM 

Beladiri IAIN Ponorogo haruslah mengerti dan menyadari posisinya agar 

senantiasa belajar menyelesaikan masalah dengan adil dan dengan cara yang 

benar tanpa harus merendahkan martabat orang lain, filosofi mengatakan 

"Nglurug tanpo bolo, menang tanpo ngasorake". Tanggungjawab selanjutnya 

adalah terhadap keluarga untuk selalu menjaga dan melindungi nama baik 

keluarga dengan cara dan tindakan yang sopan dan santun sesuai dengan aturan-

aturan yang ada dimasyarakat. Oleh karena itu setiap anggota  mempunyai 

tanggungjawab yang sama yaitu menciptakan ketentraman lingkungan 

masyarakat, khusunya masyarakat lingkungan kampus IAIN Ponorogo. 

B. Saran-saran 

1. Kegiatan latihan Persaudaraan Setia Hati Terate hendaknya dalam 

penyampaiaan materi gerakan fisik atau materi ke-SH-an, hendaknya 

disampaikan dengan benar dan sekaligus dijelaskan maksud dari yang 

disampaikan. 

2. Kegiatan latihan Persaudaraan Setia Hati Terate hendaknya mengorganisir 

kegiatan-kegiatannya agar tercapai sebuah tujuan dengan baik, dan sesuai 

dengan tujuan utama yaitu mendidik manusia yang berbudi luhur dan tidak 

takut mati. 
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