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ABSTRAK 

 

Persaudaraan Pencak Silat Setia Hati Winongo, secara gambaran umum 
adalah perguruan Pencak Silat yang menggabungkan antara seni bela diri dan olah 
batin, peneliti mencoba menggali lebih dalam tentang Persaudaraan Setia Hati 
Winongo, yang pada akhirnya menemui suatu ketertarikan mengenai Perguruan 
Pencak Silat tersebut, yaitu bukanlah dari sisi seni bela dirinya yang menarik 
peneliti, melainkan dari sistem kekerabatan antar pengikut-pengikut Setia Hati 
Winongo, dalam arti munculnya ikatan-ikatan kekerabatan yang sangat erat 
dengan menjaga tingginya nilai identitas Persaudaraan, hal tersebut karena adanya 
suatu kesatuan yang membentuk suatu ikatan sepersaudaraan yang melahirkan 
rasa kesetiaan kepada Persaudaraan Setia Hati Winongo oleh para pengikutnya 
dalam suatu inti untuk selalu tunduk dan mematuhi keteraturan yang ada di 
Persaudaraan dan harga diri Perguruan Pencak Silatnya, sehingga pada akhirnya 
munculnya rasa-rasa fanatis dari para pengikut Persaudaraan Setia Hati Winongo  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan 
wawancara. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang membahas 
tentang Pola Hubungan Interaksi dan Hubungan Kekerabatan di Persaudaraan 
Pencak Silat Setia Hati Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. 

Peneliti akhirnya mengetahui bagaimana hubungan kekerabatan dan pola 
interaksi yang terjalin di dalam Persaudaraan Setia Hati Winongo di Desa 
Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. 

Kesimpulan dari penelitian ini menemukan adanya suatu interaksi yang 
menjadi suatu penghubung antar pengikut Setia Hati Winongo dan bentuk-bentuk 
hubungan kekerabatan yang terjalin antar pengikutnya, diawali pada tahap diawal 
perekrutan anggota baru hingga menjadi salah satu bagian dari anggota pengikut 
Setia Hati Winongo yang selalu ditanamkan untuk selalu menerapkan dan 
mengajarkan memperkuat ikatan-ikatan solidaritas antar pengikutnya juga 
menjunjung tinggi harkat martabat Persaudaraanya. 
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