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MOTTO 

 

“Hidup adalah pilihan, maka tentukanlah pilihanmu sebelum pilihan menentukan 

hidupmu” 
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ABSTRAK 

 

 PSBDS Tringgani adalah salah satu padepokan silat yang berada di Desa 

Pucung kabupaten Semarang. Padepokan ini didirikan oleh Akbari Alfattah pada 

tahun 1967. Padepokan ini muncul pada masa penjajahan dan masih bertahan dan 

berkembang sampai saat ini. Dalam perkembangannya tentulah terdapat beberapa 

permasalahan. Sehingga penting diketahui bagaimana sejarah lahirnya PSBDS 

Tringgani, perkembangan PSBDS Tringgani dan apa saja kontribusinya 

dimasyarakat.  

 Penelitian ini merupakan penelitian field research (penelitian lapangan) 

yaitu peneliti terjun langsung kelapangan untuk medapatkan data. Dalam hal ini 

yaitu penelitian bertempat di PSBDS Tringgani di desa Pucung Kabupaten 

Semarang. Data yang dibutuhkan yaitu data primer dan sekunder. Data primer 

didapatkan dari wawancara langsung dengan pengasuh padepokan Tringgani yaitu 

Akbari Alfattah. Sedangkan data sekunder didapatkan dari buku-buku yang 

menunjang penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

fungsionalisme tentang kebudaaan yang dikemukakan Bronislow Malinowosk. 

Setelah data didapatkan maka penulis menggolah data melakukan analisis secara 

kualitatif.  

 Setelah peneliti meganalisis sehingga didapatkan kesimpulan dari 

penelitian ini yaitu sejarah lahirnya PSBDS Tringgani dimulai pada masa orde 

lama dan perkembangan terus berlanjut hingga masa remormasi. Dengan 

perjalanan yang cukup panjang PSBDS Tringgani menyumbangkan beberapa 

kontribusi dibidang jasmani,seni, agama dan sosial kepada anggota dan 

masyarakat sekitar.  

 

Kata kunci: PSBDS Tringgani, sejarah, kontribusi. 
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KATA PENGANTAR 

 

 ِمْاهلِلْالرَّْح َِنْالرَِّحي مِبسْ 

ََْسيِِّدنَاْْ َرِفْا ألَن ِبَياِءَْوال ُمر َسِلْي  َ،َْوالصَّاَلُةَْوالسَّاَلُمَْعَلىَْأش  ْال َعاَلِمْي  هلِلَْربِّ دُِْ م  َاْلَ 

مَّاْبَ ع ُد( ََ َ.ْ)َأ َِعْي  َحِبِهَْأْج   ُُمَمٍَّدَْوَعَلىْاَلِِهَْوَاص 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Kata syukur selalu peneliti lantunkan, 

karena atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penulis mendapat kemudahan 

dalam penyusunan sebuah karya kecil ini.  

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi agung 

Muhammad SAW. Kehadiranya sebagai rahmat seluruh alam yang telah 

membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh 

cahaya ilmu pengetahuan serta manusia pilihan pembawa rahmat, penyempurna 

akhlak dan pemberi syafaat di dunia sampai akhirat. 

Keinginan peneliti untuk menguak sejarah perkembangan pencak silat di 

Kabupaten Semarang terutama “Dinamika Padepokan Seni Bela Diri Tringgani 

tahun 1966- 2017”  bisa terlaksana dan tercapai, kendati masih adanya 

kekurangan-kekurangan karena kemampuan yang serba terbatas. Harapan peneliti 

semoga hasil karya kecil ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, dan bagi 

masyarakat penyuka seni-budaya pada umumnya. Tidak sedikit kelemahan, 

kekurangan dan kekeliruan menghiasi tiap bagian dalam penulisan skripsi ini, 



X 

tetapi minimal peneliti sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk 

mendapatkan apa yang telah peneliti harapkan. 

Proses ini tentu tidak berjalan sendiri. Banyak pihak terkait yang terlibat 
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4. Dosen Pembimbing Akademik Dra. Soraya Adnani, M.Si.. 

5. Seluruh dosen jurusan Sejarah kebudayaan Islam. 

6. Dosen pembimbing dalam penulisan skripsi Zuhrotul Latifah, S.Ag. 

M.Hum. yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk yang sangat 

bernilai kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Kedua orang tua saya, Yusup Iskandar dan Sri Hartati, tiada kata yang 

dapat terucap atas segala do’a, pengorbanan, kasih sayang yang sangat 

tulus tiada tara serta dukungan moril maupun materil. 

8. Saudaraku Alfi Haradi Iskandar beserta istrinya Riska Septiana, serta 

Adiyasta Prasraya Mahanipuna Iskandar keponakan yang penulis sayangi. 

9. Saudariku Rizki Bangun Setia Ningrum serta Chinthya Rahma Qurota 

Aini. 

10. Terima kasih juga kepada Khiyaroh yang sudah membantu serta 

memberikan motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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telah mengizinkan peneliti observasi dan meneliti di tempat tersebut.  

12. Teman-teman di jurusan Sejarah Kebudayaan Islam angkatan 2011. 

13. Sahabat-sahabat korp Perisai  2011. 

14. Sahabat sahabat Rayon Civil Community. 

15. Sahabat sahabat PMII yogyakarta. 

16. Sahabat bermain di tanah Yogyakarta. 

17. Untuk semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang 

telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak di atas, penulisan skripsi 

ini dapat diselesaikan. Penulis hanya bisa berdoa, semoga semua pihak yang 

berperan dalam penyusunan skripsi ini senantiasa mendapatkan balasan yang 

setimpal dari sisi Allah swt. Penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya. Penulis 

sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena 

itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan 

skripsi ini. 
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Hanif Annas Iskandar 
 



 
 

xii 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAM JUDUL ....................................................................................i 

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ................................................ii 

HALAMAN PENGESAHAN .................................................................iii 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN...................................................iv 

MOTTO ..................................................................................................v 

HALAMAN PERSEMBAHAN .............................................................vi 

ABSTRAK.............................................................................................vii 

KATA PENGANTAR ............................................................................viii 

DAFTAR ISI ............................................................................................. xi 

BAB 1 PENDAHULUAN ........................................................................ 1 

A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1 

B. Rumusan Masalah ......................................................................... 6 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .................................................. 6 

D. Tinjauan Pustaka ........................................................................... 7 

E. Kerangka Teoritik ......................................................................... 9 

F. Metode Penelitian.......................................................................... 10 

G. Sistematika Pembahasan ............................................................... 14 

BAB II GAMBARAN UMUM DESA PUCUNG 

A. Kondisi Geografi .......................................................................... 17 

B. Kondisi Sosial-Agama.................................................................. 19 

C. Kondisi Pendidikan ...................................................................... 20 

D. Kondisi Ekonomi.......................................................................... 21 

BAB III  SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PADEPOKAN PENCAK 

SILAT TRINGGANI 

A. Sejarah berdirinya padepokan pencak silat Tringgani ................. 23 

B. Perkembangan padepokan pencak silat Tringgani ....................... 28 

C. Gerakan gerakan PSBD Tringgani. .............................................. 32 



 
 

xiii 
 

D. Logo Dan lambang PSBD Tringgan ..................................  ......... 38 

E. Keanggotaan Dan Keorganisasian.... ................................. .........41 

 BAB IV KONTRIBUSI PADEPOKAN PENCAK SILAT TRINGGANI  

A. Kontribusi pencak silat Tringgani  .............................................. 48 

a. Bidang olahraga atau jasmani .....................................  ........... 50 

b. Bidang seni dan budaya .......................................................... 53 

c. Bidang agama  ........................................................................ 56 

d. Bidang sosial .......................................................................... 60 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan ................................................................................. 64 

B. Saran ............................................................................................ 67 

DAFTAR PUSTAKA...............................................................................xiv 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan wilayah yang masuk dalam kawasan rumpun 

bangsa Melayu yang mempunyai gaya dan permainan pencak silat sendiri. 

Terdapat keanekaragaman ilmu beladiri yang dikenal kemudian dengan 

nama pencak silat tersebut. Di negara inilah ilmu beladiri pencak silat 

dapat ditemukan, walaupun istilah penyebutan bermacam-macam. 

Meskipun asal muasal pencak silat masih sullit dipastikan, tetapi telah 

disepakati bahwa silat adalah budaya yang lahir dari nenek moyang dan 

cikal bakal bangsa indonesia.
1
 

Secara umum pencak silat sudah dikenal sebagai ilmu bela diri asli 

bangsa Melayu, namun terdapat keanekaragaman pemaknaan terhadapnya. 

Istilah pencak silat mempunyai pengertian beragam, tergantung perbedaan 

wilayah tempat berkembangnya, sehingga terpetakan sesuai etnosentris 

masing masing.
2
 Perkembangan pencak silat sebagai ilmu bela diri asli 

bangsa, mengalami pasang surut seiring dengan pergolakan-pergolakan 

sosial, sebagai imbas dari dinamisnya zaman. Dinamika laju perubahan 

pencak silat bermula sebagai ilmu perang, disamping sebagai sarana 

                                                           
1
 Ochid Aj, Bunga Rampai Pencak Silat, Memahami Pencak Silat Secara Jernih, (ebook, 

2010), hlm 10  
2
O’ong Maryono, Pencak Silat, Merentang Waktu Yokyakarta: Yayasan Galang, 2000), 

hlm.4 
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pendidikan humaniora yang bergeser ke arah pelembagaan bela diri. 

Pencak silat pernah dijadikan sebagai alat pengawasan sosial pada masa 

awal pendudukan Belanda, kemudian berubah fungsi menjadi alat 

perjuangan kemerdekaan yang sampai militerisasi hingga masa revolusi 

Indonesia. 

Seiring perkembangan zaman yang membawa arus besar 

perubahan idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya sampai sistem 

pertahanan dan keamananan, pencak silat punya peran vital. Peran tersebut 

tampak seiring dengan masuknya agama Islam di Nusantara pada abad 

sebelas sampai tigabelas Masehi yang membawa perubahan sangat besar 

dalam segala bidang. 

Perjalanan pencak silat yang mengalami pasang surut, membawa 

tujuan untuk melestarikan budaya bangsa, memasyarakatkan olah raga dan 

mengolahragakan masyarakat, mengolah raga dan mengolah batin untuk 

mencapai keluhuran budi guna mendapatkan kesempurnaan hidup, 

kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin di dunia maupun di akhirat.  

Pencak silat melatih manusia dalam skala kognitif dan aplikatif untuk 

menciptakan rasa aman dirinya dan lingkunganya.
3
 

 Penelitian ini fokus pada Padepokan Seni Bela Diri Tringgani 

(PSBD Tringgani), merupakan padepokan bela diri pencak silat yang 

                                                           
3
Notosoejitno, Khazanah Pencak  Silat  (Jakarta : Sagung Seto, 1997) hlm.14 
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berada di Kabupaten Semarang. Lebih tepatnya di desa Pucung, Bancak, 

Semarang yang didirikan oleh Akbari Alfattah pada tahun 1966.
4
 

 Dalam PSBD Tringgani mempunyai dua unsur ajaran, yaitu ajaran 

jasmani dan ajaran rohani. Ajaran jasmani merupakan ajaran tentang jurus-

jurus yang digunakan dalam persilatan, sedangkan ajaran rohani yaitu 

berupa wirid atau doa-doa kepada Allah yang bersifat permohonan. Ajaran 

rohani ini dilaksanakan atau diamalkan pada waktu-waktu tertentu. 

 Awal mula kegiatan pencak silat PSBD Tringgani pada tahun 1942 

yang dimulai oleh keluarga Akbari Alfattah. Meskipun belum resmi 

dibentuk tetapi pada saat itu kegiatan pencak silat sudah aktif dilakukan.  

Tetapi pada tahun 1945 sampai tahun 1961 kegiatan penyebaran bela diri 

berhenti total karena keadaan Indonesia masih kacau. Awal kemunculan 

padepokan Tringgani pada tahun 1942 dan masa-masa ini merupakan masa 

penjajahan. Kondisi politik maupun ekonomi pada masa Orde Lama tidak 

stabil karena sering terjadi konflik antara kaum PKI, militer, parpol 

keagamaan maupun kaum nasionalis lainnya. Konsentrasi Akbari Alfattah 

saat itu lebih pada usaha untuk  memperebutkan kemerdekaan Negara 

Indonesia karena dia adalah seorang prajurit yang menjunjung tinggi Sapta 

Marganya. Hidupnya berpindah-pindah sesuai tugas yang diembannya, 

dan kegiatan bela diri yang diembannya dimulai lagi pada tahun 1962.
5
 

                                                           
4
Akbari Alfattah adalah seorang prajurit TNI Angkatan Darat dan juga pendiri padepokan 

Tringgani. 

5
 Wawancara dengan  Afrieda. Guru Besar Padepokan Pencak Silat Tringgani tanggal 20 

maret 2018 di Padepokan Pencak Silat Tringgani 
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Pada tahun 1962 atau dikenal dengan masa Orde Baru dunia 

kepartaian di Indonesia sedang panas panasnya. Masing-masing partai 

ingin menonjolkan bahwa dirinya yang paling baik, paling besar, dan 

paling bisa membawa amanat rakyat. Semuanya mengaku pro UUD 1945 

dan sebagai organisasi pancasilais sejati. Dalam situasi persaingan partai 

seperti itu, semua orang merasa perlu membentengi diri dengan ilmu 

beladiri dan “kanuragan”. Hal ini yang menjadi salah satu sebab mengapa 

silat Tringgani waktu itu ditengok dan didatangi pemuda dari berbagai 

daerah, khusunya daerah Salatiga, Boyolali dan Kabupaten Semarang. 

 Melihat situasi masyarakat dan perkembangan beladiri yang cukup 

pesat, maka pada tahun 1962 dibentuklah organisasi Barisan Sholawat 

Tegapati, yang sebenarnya adalah Tringgani itu sendiri. Penggantian nama 

bertujuan untuk mengembangkan sayap dari padepokan Tringgani itu 

sendiri. 

 Tahun 1965, kondisi di Indonesia sedang hangat-hangatnya 

Nasakom (nasionalis, Agamis dan komunis)
6
. Dalam hal ini tentulah 

Tegapati menolaknya, karena ajaran komunis tidak masuk akal jika 

digabung dengan nasionalis dan agamis. Oleh sebab itu Partai Komunis 

tidak segan-segan mengkampanyekan anti Barisan Sholawat Tegapati. 

Bahkan sampai mengganggap bahwa Tegapati adalah antek-antek 

                                                                                                                                                               
 
6
 Drs, G Moedjanto , M.A , Indonesia Abad ke 20 Dari Perang Kemerdekaan Pertama Sampai 

Pelita III, ( Kanisius: Yogyakarta, 1989), hlm. 138  
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Nekolim
7

 atau dikenal dengan orang-orang yang bertujuan untuk 

membangun dominasi politik suatu negara terhadap negara lain.
8
Nekolim 

adalah istilah yang dibuat oleh Presiden sekaligus Panglima Besar 

Revolusi Indonesia, Ir. Soekarno, singkatan dari Neo-Kolonialisme dan 

Neo-Imperialisme yang sudah lama tercium oleh Bung Karno namun tidak 

pernah disadari sejak dulu. 

 Dalam perkembangannya padepokan Tringgani menemukan 

beberapa kendala yang menjadi penghambat penyebaran pencak silat. 

Ditambah dengan situsi politik pada awal kemerdekaan yang tidak stabil 

menyebabkan proses perkembangan padepokan ini semakin sulit. Kondisi 

masyarakat yang masih mudah diprofokasi juga menjadi kendala dalam 

proses penyebarannya, sehingga penting diketahui bagaimana proses 

perkembangan padepokan Tringgani dari masa kemunculan sampai saat 

ini.  

 Penelitian ini lebih pada sejarah kemunculan padepokan Tringgani 

dan bagaimana perkembangan pencak silat Tringgani, dan juga apa saja 

kontribusi dari padepokan Tringgani di Masyarakat. Padepokan ini sudah 

cukup tua, tetapi belum pernah dilakukan penelitian, sehingga penelitian 

ini penting dilakukan sebagai awal dari kajian ilmiah terhadap padepokan 

Tringgani.  

 

                                                           
7
Wawancara dengan  Haryanto, pelatih silat padepokan Tringgani tanggal 22 Maret 2018 

dirumah Haryanto di desa Mesu 

 
8
https://id.wikipedia.org/wiki/Nekolim 
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B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti membatasi 

permbahasan pada Dinamika Padepokan Pencak Silat Tringgani 1966-

2017. Penelitian ini dibatasi pada tahun 1966 sampai 2017. Dengan fokus 

pada sejarah kemunculan padepokan Tringgani, perkembangan padepokan 

Tringgani dan bagaimana kontribusi padepokan Tringgani di masyarakat. 

Selain itu penelitian ini berfokus dari tahun 1966 sampai tahun 2017.  

Alasan penulis membatasi pada tahun 1966 sampai 2017 karena pada 

tahun 1965 padepokan Tringgani mulai berdiri dan tahun 2017 merupakan 

batas akhir peneletian ini. Adapun sebagai pedoman dalam mendapatkan 

data, penulis merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan pokok 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana sejarah terbentuknya padepokan pencak silat Tringgani ? 

2. Bagaimana perkembangan padepokan pencak silat Tringgani? 

3. Bagaimana kontribusi padepokan pencak silat Tringgani di masyarakat? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Padepokan pencak silat Tringgani perlu mendapatkan perhatian dari 

para sejarawan dan para peneliti, mengingat keberadaanya yang belum 

banyak mendapatkan  ruang dalam kepustakaan Islam Indonesia. Untuk itu 

menurut peneliti, ini sangat berguna bagi peneliti selanjutnya. Penelitian 

ini mempunyai tujuan sebagai berikut :  
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1. Untuk menjelaskan latar belakang adanya padepokan  pencak silat 

Tringgani 

2. Untuk menjelaskan perkembangan padepokan  pencak silat Tringgani 

3. Untuk meendiskripsikan apa saja kontribusi padepokan pencak silat 

Tringgani untuk masyarakat.  

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Diharapkan berkontribusi terhadap khasanah intelektual Islam dan Sejarah 

Islam. 

2. Di sisi  lain penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi penelitian 

yang setema.  

D. Tinjauan Pustaka  

Sejauh ini belum ada penelitian tentang padepokan bela diri 

Tringgani yang dituangkan dalam bentuk penelitian. Adapun kemiripan 

penelitian  yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain; 

Skripsi karya Ridwan berjudul “Kesenian Pencak Silat Betawi 

(studi di Perguruan Bekasi, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon 

Jeruk Jakarta Barat)” Jurusan Sejarah dan kebudayaan Islam Fakultas 

Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005. 

Ridwan melihat pencak silat sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai 

Islam melalui bacaaan doa-doa sebelum latihan. Perbedaan skripsi ini 

dengan penelitian ini terletak pada segi objek penelitian dan tempat 

penelitian. Penelitian ini yaitu pada padepokan Tringgani yang bertempat 

di Pucung, Bancak, Semarang. 
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Skripsi kedua yaitu skripsi Rini Sriwahyuni berjudul “Perguruan 

Pencak Silat Cepat Pembelaan Diri (Cepedi) UIN Yogya (1992-2006)” 

Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007. Dalam skripsi ini Rini 

mengkaji Sejarah Perkembangan Cepedi beserta nilai dan fungsi yang 

dibawanya. Dalam skripsi ini sama dengan penelitian yang penulis 

lakukan, yaitu meneliti sejarah dari perguruan pencaksilat, tetapi obyek 

penelitian dan tahun penelitian berbeda. Dalam skripsi ini meneliti sejarah 

Cepedi dengan batasan tahun1992 sampai 2006. 

Skripsi ketiga yaitu skripsi Amran Habibi berjudul“Sejarah Pencak 

Silat Nasional (Studi Histori Perkembangan Persaudaraan Setia Hati 

Terate di  Madiun Periode Tahun 1922-2000)” Jurusan Sejarah dan 

Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga 

tahun 2009. Aliran dalam skripsi ini mengkaji  sejarah tokoh-tokoh utama 

persaudaraan Setia Hati Terate sebagai sosok yang linuwih secara 

kanuragan dan cerdas dalam pengelolaan organisasi. 

Skripsi keempat yaitu skripsi R. Anggoro Seto yang berjudul 

“Pencak Silat dan  Islam (Pendekatan Kultural Dalam Melawan Politik 

Foedalisme Hindia Belanda Di Kotamadya Madiun 1903-1945)” Jurusan 

Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN 

Sunan Kalijaga tahun 2010. Skripsi ini lebih menitik beratkan bagaimana 

peran pencak silat dalam membantu melawan penjajahan Belanda.  
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Pada dasarnya penelitian ini sama dengan skripsi-skripsi di atas 

yaitu membahas tentang pencak silat. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu 

pada segi obyek penelitian, tempat penelitian maupun periode penelitian. 

Obyek penelitian ini yaitu padepokan Tringgani yang didirikan oleh 

Akbari Alfattah, dengan tempat penelitian di desa Pucung Bancak 

Semarang dan batasan waktu mulai dari tahun 1966 sampai dengan 2017. 

Hal ini dilakukan karena penelitian ini berkonsentrasi dari sejarah 

kemunculan sampai pada perkembangannya. 

E. Kerangka Teori  

Untuk memahami kajian ilmiah ini, peneliti menggunakan 

pendekatan sosio-histori. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat 

menghasilakan penjelasan yang mampu  mengungkap gejala-gejala   

sesuatu peristiwa yang berkaitan erat dengan waktu dan tempat, 

lingkungan dan kebudayaan, dimana kejadian berlangsung, kemudian 

dapat menjelaskan asal usul dan segi dinamika sosial serta struktur sosial 

di dalam masyarakat yang bersangkutan
9
.  

Dengan pendekatan historis peneliti mendapatkan data yang berupa 

sejarah kemunculan padepokan Tringgani pada masa awal berdirinya. 

Selain itu juga dapat diketahui kendala apa yang muncul dalam 

perkembangan dari padepokan Tringgani. Dengan pendekatan sosiologi 

dapat diketahui bagaimana padepokan Tringgani memberikan 

kontribusinya di masyarakat sekitar.  

                                                           
9
 Margaret M. Polomo, Sosiologi Kontemporer, Terj.Yasogama (Jakarta : Rajawali, 

1984), hlm .23 
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Teori adalah kreasi intelektual, penjelasan beberapa fakta yang 

telah diteliti dan diambil prinsip umumya. Menurut Poerwadarminta, teori 

adalah asas-asas dan hukum-hukum yang menjadi dasar suatu kesenian 

atau ilmu pengetahuan.
10

 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teori fungsionalisme tentang kebudaaan yang dikemukakan Bronislow 

Malinowoski (1881-1942). Menurut Malinowski, semua unsur kebudayaan 

akan bermanfaat bagi masyarakat atau dengan kata lain bahwa 

fungsionalisme berpandangan bahwa kebudayaan mempertahankan setiap 

pola kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan, yang sudah merupakan 

bagian kebudayaan dalam suatu masyarakat
11

. 

Inti dari teori fungsionalisme adalah bahwa segala aktivitas 

kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat sebenarnya mempunyai 

maksud untuk memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri 

manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya (pemenuhan 

kebutuhan). Teori tersebut digunakan untuk menjelaskan nilai-nilai yang 

terdapat dan terkandung pada padepokan Tringgani. 

F. Metode penelitian  

Di dalam sebuah penelitian, metode merupakan salah satu unsur yang 

sangat penting untuk mencapai hasil yang maksimal dan obyektif. Metode 

dalam penelitian ini adalah  metode sejarah yang memiliki fungsi dan tujuan 

untuk menguji dan merekonstruksi peristiwa-peristiwa sejarah berdasarkan 

                                                           
10

W. J. S. Poerwadarrminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarata, Balai Pustaka, 

2007)  hlm. 1054 

 
11

 Koentjaraningra, Sejarah Teori Antropologi  I ( Jakarta ; UI  Press, 1980), hlm 167 
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data yang telah diperoleh dan dikumpulkan. Metode sejarah adalah suatu 

proses menguji dan menganalisis secara kritik rekaman dan peninggalan masa 

lampau guna menemukan data yang otentik dan dipercaya
12

. Penelitian ini 

memiliki beberapa tahapan untuk melacak informasi sejarah agar penelitian ini 

dapat disusun secara sistematis dan teruji kredibilitasnya. Adapun tahapan-

tahapannya adalah sebagai berikut.  

1. Heuristik atau pengumpulan sumber 

Heuristik adalah tahapan pengumpulan data. Hueristik merupakan 

langkah awal sebagai suatu kegiatan mencari sumber-sumber, 

mendapatkan data atau materi sejarah dengan mengumpulkan data 

sebanyak mungkin sebagai sumber penelitian sejarah.
13

Dengan cara ini, 

peneliti mencoba mencari sumber-sumber yang berhubungan dengan objek 

penelitian dengan menggunakan teknik sebagai berikut. 

a. Interview atau wawancara  

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk 

mendaptakan sumber lisan dan merupakan teknik yang penting dalam 

penelitian.
14

 Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara lisan 

yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan 

penelitian kepada beberapa orang yang memiliki pengetahuan tentang 

obyek yang diteliti, dalam hal ini mengenai sejarah dan perkembangan 

                                                           
12

 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta : UI  Press, 

1986), hlm 32 

 
13

 Dudung Abdurahaman, Metode Penelitian Sejarah ( Jakarrta: Logos, 1999), hlm 55 

 
14

Ibid.,hlm 57 
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padepokan seni bela diri Tringgani. Narasumber yang menjadi 

informan adalah guru besar padepokan seni bela diri Tringgani, murid, 

dan beberapa warga desa sekitar yang mengetahui tentang sejarah 

padepokan seni bela diri Tringgani. Wawancara ini memiliki fungsi 

sebagai alat pengumpulan sumber primer dan sekunder.
15

Pada saat 

melakukan wawancara, peneliti menggunakan beberapa alat bantu 

yaitu alat tulis, buku catatan, dan alat perekam. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan menelusuri dan 

mempelajari dokumen-dokumen, berupa buku-buku tentang 

padepokan Tringgani maupun buku-buku  yang berhubungan dengan 

bela diri. Selain itu dengan berbagai literatur yang memiliki 

keterkaitan dan setema dengan bela diri baik berupa jurnal maupun 

tulisan-tulisan setema.
16

 

 

2. Verifikasi  

Setelah data sejarah didapat dan dikumpulkan kemudian dipisahkan 

sesuai kategorinya, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah verifikasi atau 

kritik sumber untuk memperoleh keabsahan sumber.
17

 Verifikasi atau 

kritik sumber ada dua macam yaitu : 

                                                           
15

Sutrisno Hadi, Metodologi Ressearch (Yogyakarta : Andi Offset, 1992) hlm. 207 

 
16

 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah 

(yogyakarta : IKFA press, 1998) hlm 26 

 
17

Ibid., hlm 58 
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a. Kritik Intern (kredibilitas) 

Kritik intern adalah kritik yang dilakukan untuk menguji 

kredibilitas data yang diperoleh dari sumber data. Kredibilitas sumber 

yang berasal dari buku dapat diuji dengan membandingkan beberapa 

sumber yang telah terkumpul untuk dicari data yang paling teruji 

kredibilitasnya. Sementara untuk sumber yang berasal dari lisan 

kredibilitasnya pada prinsipnya dapat diakui apabila semuanya positif 

dan memenuhi syarat bahwa sumber lisan tersebut mengandung 

kejadian penting yang diketahui umumdantelah menjadi kepercayaan 

umum pada masa tertentu dan didukung oleh saksi yang berantai.
18

 

b. Kritik ekstern  

Kririk ekstern adalah kritik yang dilakukan untuk menguji  

keontentikan sumber data. Keotentikan sumber diuji dengan cara 

mengkritisi keadaan fisik sumber. Jika sumber yang ditemukan berupa 

buku maka dilakukan kritik terhadap keadaan kertas, tinta, gaya 

tulisan, bahasa, kalimat dan ungkapam yang digunakan penulis buku. 

Jika sumbernya adalah sumber lisan maka dilakukan kritik terhadap 

narasumber yang telah diwawancarai, meliputi kondisi fisik 

narasumber dan ungkapan-ungkapan yang digunakan.
19

 

3. Interpretasi atau Penafsiran 

                                                                                                                                                               
 
18

 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah , Cet. V (Yogyakarta : Bentang , 2005 ) hlm. 

101 
19

Ibid., hlm. 105 
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Interpretasi selalu memunculkan problem subyektifitas. Namun 

dengan  proses analisis yang tepat  akan mendapatkan gambaran yang jelas 

danobyektif terhadap padepokan Tringgani. Dalam penelitian, data yang di 

dapatakan diinterpretasi dan digunakan sebagai basis pemaparan kronologi 

peristiwa. Proses interpretasi tidak bisa dilepaskan dari pendekatan dan 

kerangka teori yang sudah dipaparkan sebelumnya. Berbagai penafsiran 

memungkinkan dalam sebuah analisis sehingga sintesa mutlak dilakukan 

untuk memperoleh kesatuan nilai dan makna sehingga menghasilkan 

kesimpulan  yang tepat. 

4. Historigrafi ( penulisan) 

Penyajian dalam bentuk tulisan merupakan  langkah  terakhir 

dalam  metode sejarah. Untuk memperoleh penulisan  yang sistematis 

penyajian  dilakukan  secara naratif. Penyajian tulisan ditekankan pada 

aktifitas transformasi ajaran dan keorganisasian yang memungkinkan 

padepokan Tringgani menjadi organisasi yang tertata. 

 

G. Sistematika Pembahasan  

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman, penelitian dibagi 

menjadi beberapa bab, dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab pertama,  adalah  pendahuluan, terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan  masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika 
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pembahasan.Dengan demikian pada bab ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran secara umum mengenai rangakaian penelitian ini. 

Bab kedua, dalam bab ini menjelaskan tentang kondisi secara 

umum masyarakat di desa Pucung, kecamatan Bancak, kabupaten 

Semarang, meliputi letak geografis desa Pucung Kecamatan Bancak 

kabupaten Semarang jumlah penduduk dan keadaan masyarakat di desa 

Pucung, kondisi pendidikan dan kondisi sosial agama. Hal ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran umum tentang pedepokan pencak silat 

Tringgani dan juga sebagai gambaran awal dari penelitian yang akan 

dikaji. 

Bab ketiga, mendekripsikan mengenai sejarah berdirinya 

padepokan pencak silat Tringgani. Pembahasan dalam bab ini bertujuan 

untuk mengetahui tentang bagaimana sejarah berdirinya dan 

perkembangan pencak silat Tringgani. Selain itu juga menjelaskan 

gerakam gerakan dan juga makna dan arti lambang yang terkandung dalam 

bela diri pada padepokan Tringgani.  

Bab keempat, menjelaskan bagaiman kontribusi padepokan 

Tringgani di masyarakat sekitar di desa Pucung kabupaten Semarang. 

Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

kontribusi padepokan pencak silat Tringgani dalam bidang olahraga, seni 

budaya, sosial maupun agama di masyarakat.  
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Bab kelima, merupakan bab yang berisikan tentang kesimpulan 

hasil penelitian yang telah dilakukan guna menjawab permasalahan skirpsi 

ini. Bab ini juga berisikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Setelah mengumpulkan data dan melakukan analisa dari sejarah, 

perkembangan dan juga kontribusi dari PSDBS Tringgani, maka ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

Sejarah PSBDS Tringgani dimulai pada masa Orde Lama, yaitu 

pada tahun 1962 sampai 1966 Padepokan Tringgani muncul yang dibawa 

oleh Akbari Alfatah tetapi pada saat itu masih bernama Barisan Sholawat 

Tegapati. Ia memilih ilmu bela diri yang diturunkan dari kakeknya yang 

bernama H. Mustofa. Pertama kali ia menyebarkan ilmu bela diri yang 

dimilikinya kepada keluarga dan sahabat terdekat. Setelah banyak 

kalangan keluarga maupun masyarakat yang mengetahui dan tertarik maka 

pada tahun 1966 yang awalnya bernama Barisan Sholawat Tegapati diubah  

dengan nama Padepokan Tringgani.  Padepokan Tringgani ini bertempat di 

guru besar padepokan Tringgani yaitu di Pucung, Bancak ,Semarang, Jawa 

Tengah.  

Pada tahun 1965 saat itu sedang gencar-gencarnya pemberontakan oleh 

PKI termasuk di daerah pelosok dan salah satunya yaitu di desa Pucung 

Semarang. Tokoh-tokoh dari padepokan Tringgani termasuk dalam daftar 

hitam yang akan dibunuh oleh orang-orang PKI. Tetapi dengan kekuatan 

dan semangat yang dimiliki pada 30 September 1965 orang-orang PKI 
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berhasil dimusnahkan oleh tentara Indonesia dibantu oleh masyarakat 

Indonesia dan juga anggota padepokan Tringgani yang saat itu masih 

bernama Barisan Sholawat Tringgani.  

 Setelah masa orde lama selesai sejarah PSBDS Tringgani 

dilanjutkan pada masa Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966. Pada 

tahun ini nama Barisan Sholawat Tegapati diubah menjadi PSBDS 

Tringgani. Semakin banyak masyarakat yang ikut bergabung dalam 

padepokan ini dikarenakan kontribusi dari padepokan Tringgani di masa 

Orde Lama, yaitu ikut andil dalam penumpasan masa orde lama hingga 

terbentuknya masa Orde Baru. Pada masa orde baru pemerintah dan 

masyarakat mengedepankan pancasila secara murni dalam kehidupan.  

 Ilmu bela diri yang diajarkan dalampadepokan Tringgani tidaklah 

luar biasa. Anggota-anggota yang sudah mengamalkan jasmani maupun 

rohani tidaklah kebal senjata. Bahkan guru besar dari padepokan Tringgani 

juga bukanlah orang yang kebal senjata. Semua yang dilakukan dalam 

padepokan Tringgani semata-mata mengharap ridho Allah SWT.  

Perkembangan PSBDS Tringgani dimulai pada masa reformasi yaitu 

tahun 1998. PSBDS Tringgani mengalami perkembangan pesat dengan 

adanya berbagai cabang di daerah-daerah di Indonesia. Dengan semakin 

berkembangnya padepokan Tringgani membuat beberapa golongan 

mengambil keuntungan dari padepokan Tringgani. 
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Padepokan Tringgani dalam perkembangannya memang 

digemari banyak kalangan. Anggota-anggota yang masuk dari berbagai 

suku, agama.  

Kontribusi PSBDS Tringgani di masyarakat yaitu dalam bidang 

jasmani atau olahraga, seni budaya,agama atau spiritual, dan sosial 

kemasyarakatan. Kontribusi-kontribusi tersebut yaitu: 

a. Kontribusi bidang jasmani atau olahraga 

1) Melatih kebugaran dan ketangkasan 

2) Melindungi diri sendiri maupun masyarakat sekitar 

3) Meningkatkan jiwa solidaritas 

4) Meningkatkan jika kompetensi untuk berprestasi 

5) Sikap pantang menyerah 

 

b. Kontribusi bidang seni budaya 

1) Mengembangkan pencak silat sebagai budaya bangsa Indonesia 

yang mencerminkan nilai-nilai luhur. 

2) Mengembangkan pencak silat yang diarahkan pada penerapan 

nilai-nilai kepribadian bangsa. 

3) Mencegah penonjolan secara sempit nilai-nilai pencak silat 

yang bersifat kedaerahan. 

4) Menanggulangi pengaruh kebudayaan asing yang negatif. 

 

c. Kontribusi bidang agama atau spiritual 
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1) Meningkatkan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa 

2) Berbudi pekerti luhur 

3) Peduli terhadap sesama manusia 

4) Disiplin dalam segala hal 

 

d. Kontribusi bidang sosial kemasyarakatan 

1) Sarana berkumpul masyarakat 

2) Menyatukan persatuan dan kesatuan 

3) Meningkatkan percaya diri 

4) Mengurangi kebiasaan lima M dimasyarakat 

5) Menerapkan gotong-royong 

Dari kontribusi-kontribusi PSBDS Tringgani dalam empat 

bidang diatas diharapkan dapat membantu kemajuan masyarakat 

dan dapat membentuk generasi muda yang seimbang anatara 

jasmani dan rohani dan juga dapat berhubungan baik dengan 

Tuhannya maupun dengan sesama manusia.  

 

B. Saran  

Banyak hal yang belum bisa di ungkap secara mendalam tentang 

PSBD Tringgani ini karena kegiatan kegiatannya tidak dibukukan secara 

tertib oleh karena ini setidaknya arsip arsip dokumen padepokan 

ditertibkan sehinggan akan memudahkan pihak pihak yang 

berkepentingan.  
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