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ABSTRAK 

Ada tiga tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini yaitu (1) 
mendeskripsikan bentuk register dalam kegiatan pelatihan di perguruan pencak 
silat Persaudaraan Setia Hati Terate, (2) mendeskripsikan makna register dalam 
kegiatan pelatihan di perguruan pencak silat persaudaraan setia hati terate, (3) 
mendeskripsikan fungsi register dalam kegiatan pelatihan di perguruan pencak 
silat persaudaraan setia hati terate. Adapun metode yang digunakan yaitu  metode 
penelitian kualitatif  (naturalistik) adalah jenis penelitian yang dilakukan pada 
kondisi yang alami, peneliti sebagai instrument kunci dalam penelitian ini, tehnik 
pengumpulan data digunakan secara gabungan, data yang dihasilkan berupa data 
deskriptif dan anlisis data dilakukan secara induktif. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa bentuk lingual register dalam kegiatan pelatihan di 
perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate berbentuk kata dan frasa, 
dan makna terdiri dari makna gramatikal. dan funsi register dalam pelatihan di 
perguruan pencak silat persaudaraan Setia Hati Terate terdiri dari fungsi 
instrumental atau perintah, fungsi regulasi dan fungsi representasional. 
 

 

Kata kunci : Sosiolinguistik, variasi bahasa, Register. 
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ABSTRACT 

There are three research objectives in this research that are: (1) describing the 
form of register in training activity at Pencak Silat College of Fraternity of Setia 
Hati Terate, (2) to describe the meaning of register in training activity at martial 
arts college faithful loyalty, (3) to describe function registers in training activities 
in martial arts college faithful loyalty terate. The method used is qualitative 
research method (naturalistic) is a type of research conducted on natural 
conditions, researchers as a key instrument in this study, data collection 
techniques used in combination, the resulting data in the form of descriptive data 
and anlisis data is done inductively. The results of this study indicate that the form 
of lingual registers in training activities in martial arts college Pencak Silat loyalty 
Terate shaped words and phrases, and the meaning consists of grammatical 
meanings. and funsi registers in training at the college of Pencak Silat Fraternity 
Setia Hati Terate consists of instrumental or command functions, regulatory 
functions and representational functions. 
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I. PENDAHULUAN  

Bahasa merupakan hal paling penting dalam 
kehidupan manusia karena bahasa adalah 
alat komunikasi bagi manusia.  Tanpa 
adanya bahasa manusia tidak akan bisa 
berinteraksi dengan mudah dan baik. Tanpa 
bahasa pula, manusia tidak dapat mengerti 
apa maksud dan tujuan yang disampaikan 
penutur. . 

 Sehubungan dengan hal itu, salah 
satu komunitas dalam masyarakat adalah 
kelompok pencak silat Persaudaraan Setia 
Hati Terate (PSHT). Seperti komunitas-
komunitas lain, PSHT juga memiliki ciri 
khas dalam Bahasa yang digunakan di 
antara anggota perkumpulan pencak silat 
tersebut. Kekhasan yang dimaksud adalah 
komunikasi pada kegiatan pelatihan. 
Kekhasan tersebut dapat dilihat pada contoh 
data di bawah ini. 

 

(1). A dasar  

(2). Tendangan A 

 Pada Data (1) dan (2) yang sudah 
dipaparkan di atas merupakan  ciri khas  
yang digunakan dalam proses pelatihan 
PSHT. Dikatakan khas karena tuturan 
tersebut hanya bisa dipahami oleh para 
anggota pencak silat PSHT. Kedua data 
tersebut adalah sebagian contoh dari 
tuturan-tuturan khas yang sering digunakan 
oleh para warga (Pelatih) PSHT. Kedua kata 
tersebut bermakna sebagaimana paparan di 
bawah ini. 

“ A dasar”, berjinjit dan menekuk lutut 
terus loncat ke atas sambil menggenggam 
tangan, setalah itu ketika jatuh harus 
menjaga keseimbangan dalam melakukan 
loncatan tersebut.  

“Tendangan A”, menendang dengan 
menggunakan ujung kaki sebagai tumpuan 
dan tangan kanan di selangkangan menjadi 
pertahanan dan tangan kiri sebagai 
pertahanan di kepala. Berdasarkan paparan 
latar belakang pada bagian di atas bab ini, 
permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana variasi bahasa register dalam 
kegiatan pelatihan di Perguruan Pencak Silat 
Persaudaraan Setia Hati Terate. 
Permasalahan tersebut dirinci menjadi tiga 
pertanyaan penelitian di bawah ini. 

1. Bagaimanakah bentuk register dalam 
kegiatan pelatihan di Perguruan Pencak 
Silat Persaudaraan Setia Hati Tterate? 

2. Bagaimana jenis register dalam kegiatan 
pelatihan di Perguruan Pencak Silat 
Persaudaraan Setia Hati Tterate? 

3. Apakah makna register dalam kegiatan 
pelatihan di Perguruan Pencak Silat 
Persaudaraan Setia Hati Terate? 

Apakah fungsi register dalam kegiatan 
pelatihan di Perguruan Pencak Silat 
Persaudaraan Setia Hati Terate? Sesuai 
dengan rumusan masalah di atas, tujuan 
penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Mendeskripsikan bentuk register dalam 
kegiatan pelatihan di perguruan pencak 
silat persaudaraan setia hati terate. 

2. Mendeskripsikan makna register dalam 
kegiatan pelatihan di perguruan pencak 
silat persaudaraan setia hati terate. 

3. Mendeskripsikan fungsi register dalam 
kegiatan pelatihan di perguruan pencak 
silat persaudaraan setia hati terate. 

Manfaat yang dapat diambil dari 
penelitian ini dilihat dari dua aspek, yakni 
aspek teoretis dan aspek praktis. Berikut 
adalah penjabaran dua aspek manfaat 
tersebut. 

 Manfaat Teoretis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu 
memperkaya khasanah kajian atau 
analisis variasi bahasa register dalam 
kegiatan pelatihan di Perguruan Pencak 
Silat Persaudaraan Setia Hati Terate. 

2. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa 
menambah pengetahuan mengenai 
variasi bahasa khususnya  register. 

Manfaat secara praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
dipakai sebagai materi perkuliahan 
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sosiolingistik dalam pokok bahasan 
variasi bahasa. 

2. Bagi peneliti lain, penelitian ini 
diharapkan mampu dijadikan sumber 
refrensi yang berhubungan dengan 
register. 

Variasi bahasa 
 variasi bahasa terjadi dikarenakan 

keberegaman penuturnya dan interaksi 
sosial yang dilakukan oleh para penuturnya. 
Kevariasian bahasa juga terjadi dikrenakan 
suatu kelompok yang menggunakan bahasa 
berbeda dari yang lain untuk mempermudah 
komunikasi dalam kelompokmya tersebut. 
Menurut Chaer dan Agustina (2010:61) 
keberagaman bahasa atau kevariasian 
bahasa ini bukan hanya disebabkan oleh 
penuturnya yang tidak homogeny, tetapi 
juga karena kegiatan interaksi sosial yang 
mereka lakukan sangat beragam. Setiap 
kegiatan memerlukan atau menyebabkan 
terjadinya keberagaman bahasa itu. 
Keberagaman ini akan semakin bertambah 
kalau bahasa tersebut digunakan oleh 
penutur yang sangat banyak, serta wilayah 
yang sangat luas. Jadi, variasi bahasa terjadi 
karena banyaknya penutur yang tidak 
homogen. Akan tetapi, variasi bahasa juga 
terjadi akibat keberagaman interaksi yang 
dilakukan oleh banyaknya penutur serta 
wilayah yang sangat luas. 

 
Register 

Menurut Jendra, (2010:58-59)  
bahasa yang digunakan di antara anggota 
bidang profesional biasanya berbeda dari 
yang digunakan di bidang lain. 
Perbedaannya diakui terutama dengan 
penggunaan jargon, yakni kata spesifik yang 
khusus digunakan di bidang tertentu. Istilah 
register terkadang digunakan oleh beberapa 
orang untuk merujuk pada variasi ini. Jadi, 
misalnya, kata seperti epidemi, resep, 
penularan ditemukan digunakan oleh 
profesional menengah, sedangkan brigade, 
radar, komandan, digunakan di medan 
militer. Kata-kata yang sama kadang-kadang 
bisa menghasilkan arti berbeda bila 
digunakan di bidang yang berbeda. Kata 
operasi misalnya, berarti 'serangan tentara 

ke daerah sasaran perang' di militer, namun 
di wilayah medis kata tersebut digunakan 
untuk berarti 'tindakan tertentu oleh ahli 
bedah rumah sakit untuk membantu orang 
yang sakit'.(George Yule 2015:390). 

Pateda (2015:75-76) juga 
mengemukakan pendapat tentang register: 
Menurutnya register secara sederhana dapat 
dikatakan sebagai variasi bahasa 
berdasarkan penggunaannya. Register atau 
slang dalam bahasa Inggris merupakan 
ragam bahasa tidak resmi yang dipakai oleh 
kaum remaja atau kelompok-kelompok 
sosial tertentu untuk berkomunikasi intern. 
Register adalah pemakaian bahasa yang 
dihubungkan dengan pekerjaan seseorang. 
Selanjutnya, Pateda dalam halaman yang 
sama merinci macam-macam register 
menjadi lima bagian yaitu : Register 
oratorical Register deliberative, Register 
consultative, Register casual, Register 
intimate, 

Berbeda dengan pendapat Halliday 
(1994) yang mengatakan Register dibagi 
menjadi dua bentuk, yaitu register 
selingkung terbatas dan register selingkung 
terbuka. 
1.  Register selingkung terbatas. 

Register selingkung terbatas 
maknanya sedikit, sifatnya terbatas, jumlah 
dan maknanya terbatas sehingga beritanya 
terbatas dan tertentu. Register ini merupakan 
yang tidak mempunyai tempat secara 
konkrit dalam masyarakat maupun dalam 
tataran individu dan kreativitas karena sudah 
jarang dipakai. 
2. Register selingkung terbuka. 

Register selingkung terbuka 
mempunyai corak-corak makna yang 
berhubungan dengan register, bahasa yang 
digunakan dalam register yang lebih terbuka 
adalah bahasa tidak resmi atau percakapan 
spontan. Namun register ini tidak ada situasi 
maknanya , ada tingkat tertentu dan tidak 
ditunjukan secara langsung. Selalu ada ciri 
yang dijelaskan. 
Terkait dengan pemaparan di atas, bisa 
dikatakan bahwa register ialah suatu istilah-
istlah bahasa yang dipakai dalam suatu 
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komunitas dan istilah –istilah tersebut hanya 
bisa dimengerti oleh anggota komunitas itu. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
istilah ialah kata atau gabungan yang dengan 
cermat mengungkapkan makna konsep, 
proses, keadaan, atau sifat yang khas 
dibidang tertentu.  
 
Bentuk, Makna, dan Fungsi Register 

Bentuk, makna, dan fungsi register 
merupakan tujuan dari penelitian ini 
sehingga penulis akan menjabarkan teori 
bentuk, makna, dan fungsi register yang 
akan digunakan dalam mengkaji penelitian 
ini. 
Bentuk 

Bentuk yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah Bentuk lingual, 
penelitian register dalam organisasi 
Persaudaraan Setia Hati Terate berupa kata 
dan frase sehingga pada subbab ini akan 
dipaparkan tentang teori kata dan frase 

1. Kata 
Kata adalah unsur bahasa yang 

diucapkan atau dituliskan yang 
merupakan perwujudan kesatuan 
perasaan dan pikiran yang dapat 
digunakan diberbagai bahasa. Kata dapat 
juga diartikan sebagai unsur atau bentuk 
bahasa yang paling kecil dan bermakna 
(Ningsih, Dkk. 2007 : 61). 
2. Frasa 

Frasa adalah gabungan dua kata 
atau lebih yang bersifat nonpredikatif. 
Frase dapat dibeda-bedakan berdasarkan  
kelas katanya yaitu : frasa verbal, frasa 
adjektival, frasa nominal, frasa 
pronominal,  frasa adverbial, frasa 
numeralia, frasa koordinativa 
koordinatif, frasa demonstrative,  dan 
frasa preposisional koordinatif (Ningsih, 
dkk. 2007:68). 

Makna 
Menurut Chaer, (2004:267)Makna 

merupakan hal yang paling penting dalam 
berbahasa, dikarenakan dalam berbahasa 
makna merupakan tujuan dari berbahasa. 
Berbahasa adalah proses menyampaiakan 
makna oleh penutur kepada pendengar 
melalui satu atau serangkaian ujaran. Suatu 

proses berbahasa dikatakatan berjalan baik 
apabila makna yang dikirimkan penutur 
dapat diresepsi oleh pendengar persis seperti 
yang dimaksudkan oleh si penutur. 

1. Makna Leksikal 
Makna leksikal adalah makna yang 
secara inheren dimiliki oleh sebuah 
leksem. Makna leksikal ini dapat juga 
diartikan  sebagai makna kata secara 
lepas, di luar konteks kalimat. 
2. Makna Gramatikal 
Makna gramatikal adalah makna yang 
muncul sebagai hasil suatu proses 
gramatikal. Atau makna yang 
menyangkut hubungan intra-bahasa, 
makna yang muncul sebagai akibat 
berfungsinya sebuah kata didalam 
kalimat. 
3. Makna Kontekstual 

Makna kontekstual adalah makna 
sebuah leksem atau kata yang berada 
dalam satu konteks. Makna kontekstual 
juga dapat berkenaan dngan situaasi, 
yakni : tempat, waktu, dan lingkungan 
bahasa itu sendiri. 

 
Fungsi Register 

Di dalam setiap tuturan tentunya 
mempunyai tujuan dan fungsi, begitu juga di 
dalam proses pelatihan Persaudraan Setia 
Hati Terate, berikut pemaparan tentang 
fungsi-fngsi bahasa. Halliday (1973) dalam 
Tarigan (2009:5) menemukan ada tujuh 
fungsi bahasa, ssebagaimana dipaparkan di 
bawah ini 

Fungsi instrumental yaitu bahasa yang 
berorientasi pada pendengar atau lawan 
tutur. Bahasa yang digunakan untuk 
mengatur tingkah laku pendengar sehingga 
lawan tutur mau menuruti apa yang 
diharapkan oleh penutur dengan 
menggunakan ungkapan-ungkapan yang 
menyatakan perintah, himbauan, dan 
rayuan.  

Fungsi regulasi bertindak untuk 
mengawasi serta mengendalikan peristiwa-
peristiwa. Terkadang fungsi regulasi ini 
sukar dibedakan dari fungsi instrumental. 
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Fungsi regulasi ini bertindak untuk 
mengendalikan atau mengatur orang lain. 

Fungsi representasional adalah 
penggunaan bahasa untuk membuat 
pernyataan-pernyataan, menyampaikan 
fakta-fakta dan pengetahuan, menjelaskan 
atau melaporkan, dengan perkataan lain 
“Menggambarkan” realitas yang 
sebenarnya. 

Fungsi intraksional bertugas untuk 
menjamin dan memantapkan ketahanan 
serta kelangsungan komunikasi sosial. 

Fungsi personal memberi kesempatan 
kepada seseorang pembicara untuk 
mengekspresikan perasaan. Emosi, pribadi, 
serta reaksi-reaksinya yang mendalam. 
Dalam hakikat bahasa personal ini jelas 
bahwa kesadaran, perasaan, dan budaya 
turut sama-sama berintraksi dengan cara-
cara yang belum diselidiki secara 
mendalam. 

Fungsi heuristik melibatkan penggunaan 
bahasa untuk memperoleh ilmu penegtahuan 
dan mempelajari seluk-beluk lingkungan. 
Fungsi heuristik seringkali disampaikan 
dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang 
menuntut jawaban. 

Fungsi imajinatif melayani penciptaan 
system-sistem atau gagasan-gagasan yang 
bersifat imajinatif. Melalui dimensi 
imajinatif bahasa, kita bebas bertualang 
keseberang dunia nyata untuk menjelajahi 
puncak-puncak keluhuran dan keindahan 
bahasa itu sendiri, serta melalui bahasa kita 
dapat menciptakan mimpi-mimpi yang 
mustahil kalau memang yang kita inginkan 
seperti itu. 

II Metode Penelitian 
Data 

Data dalam konteks dan objek 
penelitian ini  adalah semua konstruksi yang 
mengandung  register pada proses pelatihan 
PSHT ranting Gerung cabang Lombok Barat 
yang berupa kata dan frasa 

 Sumber Data 

 Sumber data adalah subjek atau 
tempat dimana  data dapat diperoleh, dapat 
berupa bahan pustaka, atau orang. Mahmud 
(2011:152)  

Metode dan teknik Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian adalah Metode 
introspeksi, metode simak, dan metode 
cakap dengan berbagai tekniknya.  

 Metode Introspeksi 

 Metode ini merupakan metode yang 
mengupayakan, memanfaatkan  sepenuhya 
atau secara optimal peran peneliti sebagai 
penutur dalam sebuah penelitian dan dengan 
tanpa meleburkan peran kepenelitian 
tersebut (lihat Mahsun). 

 Metode Simak 

Dalam hal ini peneliti akan 
menyimak bagaimana tuturan-tuturan pada 
proses pelatihan persaudaraan setia hati 
terate. Selanjutnya metode ini akan 
menggunakan metode lanjutan yaitu teknik 
sadap dan teknik catat. 

Teknik sadap 

Adapun teknik dalam metode simak 
adalah dengan menggunakan teknik sadap 
sebagai teknik dasarnya, dan teknik 
pencatatan sebagai teknik lanjutan (Mahsun, 
2005:91).  

Teknik Catat 

 Teknik ini merupakan teknik 
lanjutan yang dilakukan ketika menerapkan 
teknik sadap di atas dengan cara mencatat 
data yang diperoleh dari hasil penelitian  
(angket penelitian) yang diperoleh dari 
informan. 

 Metode Cakap 

 Metode cakap memiliki teknik dasar 
berupa teknik pancing, karena percakapan 
yang diharapkan sebagai pelaksanaan 
metode tersebut hanya memungkinkan akan 
muncul jika peneliti memberi stimulasi 
(pancingan) pada informan untuk 
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memunculkan gejala kebahasaan yang 
diharapkan oleh peneliti. Pada metode ini 
peneliti menggunakan teknik lanjutan yakni 
teknik lanjutan cakap semuka. 

Metode wawancara 

 Sugiyono (2015:194) mengatakan  
wawancara digunakan sebagai teknik 
pengumpulan data apabila peneliti ingin 
melakukan  studi pendahuluan untuk 
menemukan permasalahan yang harus 
diteliti, dan dan juga apabila peneliti ingin 
mengetahui hal-hal dari responden yang 
lebih mendalam dan jumlah respondennya 
sedikit/kecil 

Metode dan Teknik Analisis Data 

Penelitian ini berupaya menganalisis 
penggunaan bahasa yang terdapat dalam 
organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate 
Lombok Barat dan dilanjutkan dengan 
analisis terhadap data yang diperoleh. 
Analisis data adalah upaya yang dilakukan 
dengan pengelolaan data yang diperoleh 
dengan cara mengorganisasikan data, 
memilah-milah data menjadi satuan, 
mengurutkan data ke dalam pola atau 
kategori, dan memutuskan apa yang dapat 
diceritakan kepada orang lain (Moleong, 
2007: 245). 

Metode Padan Intralingual 

Padan intralingual merupakan kata 
yang bersinonim dengan kata banding dan 
sesuatu yang dibandingkan mengandung 
makna adanya keterhubungan sehinggga 
padan di sini diartikan sebagai hal 
menghubungkan; intralingual mengacu pada 
makna unsur-unsur yang berada dalam 
bahasa (bersifat lingual), yang dibedakan 
dengan unsur yang berada di luar bahasa 
(ekstralingual), seperti hal-hal yang 
menyangkut makna, informasi, konteks 
tuturan, dan lain-lain 

Metode Padan Ekstralingual 

Berbeda dengan metode padan 
intralingual, metode padan ekstralingual ini 
digunakan untuk menganalisis unsur yang 

bersifatekstalingual, seperti menghubungkan 
masalah bahasa dengan masalah yang 
berada di luar bahasa. Sebagai metode yang  
secara konseptual bersifat abstrak, maka 
agar dapat teroperasional  diperlukan 
langkah-langkah konkret yang disebut 
dengan teknik. Teknik-teknik yang 
digunakan dalam pelaksanaan metode ini 
sama dengan teknik yang digunakan dalam 
metode padan intralingual. (Mahsun 2005 
114).  

 Metode Agih 

 Metode agih merupakan alat penentu 
dari bagian bahasa yang bersangkutan itu 
sendiri. Bila orang sampai pada suatu 
penentu bahwa nomina atau kata benda 
dalam bahasa Indonesia ialah kata yang 
dapat bergabung dengan kata ingkar atau 
negative bukan  tetapi tidak dengan tidak, 
atau merupakan kata yang dapat bergabung 
dengan preposisi atau kata depan  dan dapat 
menjadi objek atau subjek  maka orang yang 
bersangkutan beraada dalam jalur kerja 
metode agih (Sudaryanto). Adapun teknik 
dari metode agih yakni teknik Bagi Unsur 
Langsung atau biasa disebut BUL. Adapun 
teknnik lanjutannya yakni teknik sisip, 
teknik sisip merupakan teknik yang 
digunakan untuk mengetahui kadar keeratan 
kedua unsur yang dipisahkan oleh penyisip 
itu. Bila adanya penyisip itu dimungkinkan 
maka berarti kadar keeratan unsur  yang 
dipisah itu rendah. Dan bila tidak 
dimungkinkan berarti kadar keeratan unsur 
yang dipisah tinggi. Teknik sisip ini 
digunakan untuk membuktikan frasa yang di 
analisis 

Metode dan Teknik Penyajian Hasil 
Analisis Data 

Hasil analisis yang berupa kaidah-
kaidah dapat disajikan melalui dua cara 
yaitu (a) perumusan dengan menggunakan 
kata-kata biasa, termasuk penggunaan 
terminologi yang bersifat teknis dan (b) 
perumusan dengan menggunakan lambang-
lambang atau tanda-tanda. Kedua cara di 
atas masing-masing disebut dengan metode 
formal dan informal.  
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III Pembahasan 

Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan di 
organisasi PSHT tentang Register dalam 
pelatihannya, ditmeukan hasil penelitian 
berupa bnetuk rgister,  makna register, dan 
fungsi register. Dalam pelatihan pencak silat 
PSHT. Data dapat diklsifikasikan menjadi 
emapt yaitu,  bentuk register, jenis register, 
makna register, dan fungsi register. 

Bentuk Register Pelatihan Pencak Silat 
PSHT 

Bentuk yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah bentuk lingual. sesuai 
dengan pengidentifikasian data, ditemukan 
dua bentuk lingual Register Pelatihan 
Pencak Silat PSHT, yaitu bentuk kata dan 
frasa. Tabel 1. Bentuk lingual Register 
Pelatihan Pencak Silat PSHT 

Tabel 1. Bentuk Register 

NO Bentuk Lingual 

Kata Frasa 

1 serkel  a dasar 

2 guntingan  b dasar  

3 sapuan  b double 

4 salut  a terbang 

5 sosrok  tendangan a 

6 karatan  tendangan b 

7 tohok  tendangan c 

8 keripen  tendangan t 

9 pitingan  t putar 

10 dekapan  t papat 

11 pasang  speed a 

12 sikap  a dobrak 

13 bantingan  enam belasan 

14 jeep  jatuhan belakang 

15 sikut  jatuhan samping 

16 Roll kanter A 

17 toya  jeep double 

18 samsak  push up 

19 teko  sith up 

20 swing  back roll 

21 colok  kuda-kuda 
samping 

22 kip kuda-kuda 
tengah 

 

 Pada tabel 1 di atas, kolom kedua 
berisi data register pelatihan pencak silat 
PSHT berbentuk kata. Kata-kata yang 
menjadi register.  

Jenis Register Pelatihan Pencak Silat 
PSHT 

 Register pelatihan pencak silat PSHT 
dibagi menjadi dua yakni register 
selingkung terbuka dan register selingkung 
terbatas. Register selingkung terbuka 
memiliki arti yang luas atau bisa demengerti 
oleh orang yang berada di luar organisasi 
PSHT tersebut. Sedangkan register 
selingkung terbatas yakni  register yang 
hanya dimengerti dan dipahami oleh orang-
orang yang berada di lingkaran atau 
kelompok organisasi PSHT tersebut.  

Makna Register Pelatihan Pencak Silat 
PSHT 

 Makna merupakan hal paling penting 
dalm berbahasa, dikarenakan makna 
merupakan tujuan dalam berbahasa, 
berbahasa merupakan proses penyampaian 
makna oleh penutur kepada lawan bicara 
atau pendengar 

 Makna Register Selingkung Terbuka 

Tabel 5 makna kata register selingkung 
terbuka 

NO Bentuk 
Register 

Konteks Makna 
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1 jeep   Polos, 
persiapan 
kuda-kuda 
langsung 
jeep 

Gerakan 
memukul 
musuh yang 
beradah di 
depan dengan 
posisi tangan 
di genggam 
penuh 

2 sikut   Persiapan, 
pasang 
dua enam 
tendangan 
A 
langsung 
sikut 

Gerakan 
menyikut 
musuh dngan 
sikutan 
kearah 
belakang, 
samping, dan 
bawah 

3 roll   Sebelum 
latihan 
sambung 
dimulai 
marilah 
kita 
berdo’a,… 
silakan 
roll 
langsung 
salut 

Gerakan 
berrguling 
kearah depan 
dengan bahu 
yang jatuh 
duluan dan 
tangan 
sebagai 
tumpuan  

4 toya   Sekarang 
kita 
latihan 
senam 
toya. Mas 
Heru 
tolong 
ambilkan 
toyanya 
dan kasih 
adek-
adeknya. 

Senjata 
berupa 
tongkat 
terbuat dari 
rotan maupun 
dari ranting 
pohon dan 
bamboo dan 
tidak 
memiliki 
mata atau 
tumpul 

5 sansak  Rozan 
ambil 
sansak di 
rumah. 
Sekarang 
siswa mau 
latihan 
tendangan 
dan 
pukulan. 

alat latihan 
yang menjadi 
sasaran 
tendangan 
maupun 
pukulan 
ketika 
berlatihan 

6 teko -
teko 

Pegang 
ujung 
teko, 
jangan 
pegang 
rantainya. 

Alat atau 
senjata yang 
terbuat dari 
dua kayu dan 
memiliki 
rantai di 
tengah 
sebagai 
pengikat 

7 swing  Persiapan 
kuda-kuda 
tengah 
langsung 
swing, 
ketika 
swing 
kuda-kuda 
tengah 
menjadi 
kuda-kuda 
samping 
kiri 

Gerakan 
memukul 
musuh dari 
bawah  keatas 
mengincar 
dagu atau 
perut dengan 
posisi 
genggaman 
tangan yang 
putih 
menghadap 
ke atas 

8 colok  Jambon 
persiapan 
tendangan 
A, 

Gerakan 
memukul 
leher musuh 
dengan 
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langsung 
colok dua 
kali 

menggunakan 
ujung-ujung 
jari dengan 
telapak 
dangan meng 
hadap ke atas. 

9 kip Persiapan, 
jatuhan 
belakang 
langsung 
kip 

Gerakan 
bangun dari 
posisi tidur 
yang 
langsung 
keposisi 
berdiri tanpa 
duduk dengan 
tangan di 
tekuk ke 
belakan 
sampai 
menyentuh 
tanah  dan 
didorong 
sekuat tenaga 
dan kaki di 
tekuk dan 
diangkat ke 
atas perut 

Tabel 6 makna frasa register selingkung 
terbuka 

N
O 

Bentuk 
Registe
r 

Konteks Makna 

1 jeep 
double  

jambon 
persiapan 
kuda-kuda 
langsung 
jep double 

Gerakan 
meninju 
musuh dengan 
menggunakan 
kedua tangan 

2 push 
up  

caramu 
push up itu 
salah, kalo 
push up itu 
dada 
jangan 
sampai 
menyentuh 
tanah. 
Angkat 
dadamu 

Gerakan turun 
naik dengan 
tangan 
sebagai 
tumpuan 
untuk 
Manahan 
berat badan 

pertahanka
n samapai 
hitungan 
ke 
delapan, 
jangan 
sampai 
meneyentu
h tanah. 

3 sith up  Persiapan 
setelah 
push up 
balik 
badan 
langsung 
sith up 
atas 

Gerakan turun 
naik bagain 
kepala sampai 
perut dengan 
kaki sebagai 
tumpuan agar 
otot perut 
terbentuk 

4 kuda-
kuda 
sampin
g 

Persiapan 
kuda-kuda 
tengah 
langsung 
swing, 
ketika 
swing 
kuda-kuda 
tengah 
menjadi 
kuda-
kuda 
samping 
kiri 

Gerakan 
memngangka
ng dengan 
kaki di tekuk 
dengan paha 
sebagai 
tumpuan, dan 
seluruh tubuh 
bagian atas 
menghadap 
samping 

5 kuda-
kuda 
tengah  

Persiapan 
kuda-kuda 
tengah 
langsung 
swing, 
ketika 
swing 
kuda-
kuda 
tengah 
menjadi 
kuda-kuda 
samping 
kiri 

Gerakan 
memngangka
ng dengan 
kaki di tekuk 
dengan paha 
sebagai 
tumpuan, dan 
seluruh tubuh 
bagian atas 
menghadap 
depan 

6 back 
roll  

setelah 
kalian roll 
langsung 

Gerakan 
mengguling 
kearah 
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beck roll  belakang, 
dengan tangan 
sebagai 
tumpuan agar 
leher tidak 
keseleo 
ataupun patah 

 

Makna Register Selingkung Terbatas 

Tabel 7 makna kata register 

selingkung 

N

o 

Bentuk 

Registe

r 

Konteks Makna 

1 Serkel Persiapan, 

sasaran leher 

dan muka, 

tendangan 

serkelan atas 

Gerakan 

memutar 

badan 180 

derajat ke 

arah 

belakang 

dengan 

posisi salah 

satu kaki 

bergerak 

seperti 

layaknya 

gerakan 

serkel, 

sedangkan 

satu kaki 

lainnnya 

sebagai 

tumpuan 

dalam 

gerakan 

tersebut. 

2 gunting

an 

Persiapan, 

pasangan 

empat 

guntingan 

Gerakan 

menyilang 

kaki dengan 

posisi 

badan 

serong ke 

belakang 

sehingga 

tubuh 

terbentuk 

seperti 

guntingan 

3 sapuan Tendangan a 

dua kali 

langsung 

sapuan 

Menggerak

kan badan 

90 derajat 

kea rah 

depan dari 

posisi awal 

dengan 

gerakan 

kaki 

layaknya 

kegiatan 

menyapu 
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4 salut Sebelum 

latihan 

sambung 

dimulai 

marilah kita 

berdo’a,…… 

silakan roll 

langsung 

salut 

Gerakan 

membuka 

kedua 

tangan 

dengan 

posisi dua 

jari-jari 

tengah 

menunjuk 

ke atas 

5 sosrok Ingat setiap 

kali jurus 

delapan 

hitungan 

terakhir yaitu 

gerakan 

sosrok 

Gerakan 

menjulurka

n tangan 

kedepan, 

mencolok 

musuh 

dengan jari 

tangan 

dngan 

telapak 

tangan 

menghadap 

kebawah 

6 karatan Persiapan Gerakan 

tendangan a, 

langsung 

karat dengan 

sasaran leher 

menjulurka

n tangan 

kedepan, 

mencolok 

musuh 

dengan 

tangan 

bagian 

samping 

dan telapak 

tangan 

menghadap 

kebawah 

7 Tohok Ingat setiap 

kali kalian 

melakukan 

gerakan 

sikutan depan 

lanjutkan ke 

gerakan 

tohok 

Gerakan 

memukul 

musuh 

dengan 

menggunak

an setengah 

gengaman 

atau buku-

buku jari 

bagian 

tengah 
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8 Keripen Ijo dan 

jambon 

pisah….ijo 

persiapan 

keripenan 

tangan 

Gerakan 

mengunci 

pergerakan 

musuh 

9 Pitinga

n 

Persiapan 

pasang….pas

ang 26 

sambung 

langsung 

dengan 

pitingan 

Gerakan 

menyerang 

musuh yang 

dengan 

mengunci 

musuh 

sampai 

patah 

tulang 

1

0 

dekapa

n 

Kamu, coba 

dekap dia 

dari belakang, 

dekap 

tangannya 

juga biar 

tidak bias 

gerak. 

Gerakan 

memeluk, 

atau 

mengunci 

tangan 

musuh dari 

depan 

maupun 

belakang 

1

1 

pasang 

26 

Persiapan 

pasang….pas

ang 26 

sambung 

langsung 

dengan 

pitingan 

Gerakan 

pertahanan 

dengan kaki 

kiri berjinjit 

sebagai 

penahan 

beban 

tubuh di 

belakang 

dan kaki 

kanan di 

depan 

dengan 

tangan 

sebagai 

perlindunga

n atau 

untuk 

menyerang 

musuh 

1

2 

sikap Kalo sikap 

gak boleh 

gerak 

Gerakan 

siap dengan 

menunggu 

instruksi 
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selanjutnya  

dari pelatih 

1

3 

banting

an 

Ingat kalau 

membanting 

mussuh itu 

harus dengan 

tenaga penug 

agar musuh 

langsung KO 

Gerakan 

memegang 

tangan 

musuh atau 

mendekap 

musuh dan 

membantin

g musuh 

 

 

 

Tabel 8 Makna frasa register selingkung 
terbatas 

N
o 

Bentuk 
Register 

Konteks Makna 

1. a dasar Loncat A 
dasar 
delapan 
kali 

Gerakan 
loncat 
dengan 
ujung kaki 
bagian 
depan 
sebagai 
tumpuan 
ketika jatuh 

2 b dasar Lanjutkan 
B dasar 
delapan 
kali 

Gerakan 
memutar 
badan 90 
derajat 
dengan 
salah satu 
kaki di 
angkat dan 
kedua 

tangan 
sebagai 
tumpuan. 

3 t dasar T dasar, 
kuat-kuat 

Gerakan 
loncat 
dengan 
ujung kaki 
bagian 
samping 
sebagai 
tumpuan 
ketika jatuh 

4 b double Tangan 
yang jadi 
tumpuan, 
jangan 
terlalu 
jauh 
dengan 
kaki 
supaya 
tendangan 
B 
doubleny
a lurus ke 
atas 

Gerakan 
menendang 
dengan 
menggunaka
n kedua kaki 
sasaran 
kepala 
denagan 
tangan 
sebagai 
tumpuan 
ketika 
menendang. 

5 a terbang Kaki 
depan 
juga harus 
full 
tendangan 
A, supaya 
badan 
kalian 
benar-
benar 
terangkat 
dan 
benar-
benar 
kalian 
melakuka
n 
tendangan 
A 
terbang. 

Gerakan 
mengangkat 
salah satu 
kaki yang 
diikuti oleh 
kaki yang 
lainnya 
sehingga 
posisi badan 
terangkat 
(terbang), 
pada posisi 
tersebut kaki 
melakukan 
tendangan 
kea rah 
depan. 

6 tendanga Persiapan, 
pasang 

Gerakan 
menendang 
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n a dua enam 
tendanga
n A 

dengan 
menggunaka
n ujung kaki 
sebagai 
tumpuan 
dan tangan 
kanan di 
selangkanga
n menjadi 
pertahanan 
dan tangan 
kiri sebagai 
pertahanan 
di kepala. 

 

7 tendanga
n b 

Persiapan, 
pasang 
dua  
tendanga
n B 

Gerakan 
memutar 90 
derajat 
dengan 
mengangkat 
salah satu 
kaki dengan 
posisi tubuh 
membelakan
gi musuh 

8 tendanga
n c 

Persiapan, 
pasang 
dua enam 
tendanga
n C 

Gerakan 
menendang 
dengan 
punggung 
kaki yang di 
ambil dari 
samping 
serta badan 
merunduk 
ke samping. 

9 tendanga
n t 

Persiapan, 
pasang 
empat 
tendanga
n T 

Gerakan ini 
sama 
dengan 
gerakan 
tendangan 
C, akan 
tetapi 
tendangan T 
menggunaka
n ujung kaki 
bagian 
samping  

10 t putar Ijo 
persiapan 
tendangan 
T putar, 
satu kali 
hitungan 
satu kali 
gerakan 

Gerakan 
menendang 
dengan 
menggunaka
n ujung kaki 
bagian 
samping dan 
tubuh 
memutar 90 
derajat 
sehingga 
akan 
membelakin
gi musuh 

11 t papat Angkat 
kaki dulu 
baru 
nendang 
biar 
sasaranny
a kena 

Gerakan 
mengangkat 
kaki depan 
yang 
dilanjutkan 
dengan 
tendangan T 

12 speed a keluarkan 
tendangan
, pukulan 
sikutan 
dan yang 
lainnya 
dengan 
satu kali 
napas 
tanpa 
berhenti 

Gerakan 
tidak 
beraturan 
dengan 
menahan 
napas dan 
boleh 
berhenti 
setelah 
napas di 
keluarkan 

13 a 
doubrak 

Persiapan 
A 
doubrak, 
buang 
kaki 
kedepan 
dengan 
tenaga 
full di 
kaki  

Gerakan 
menendang 
dengan 
menggunaka
n telapak 
kaki atau 
semua kaki 
bagian 
bawah 
sebagai 
tumpuan 
dan tangan 
kanan di 
selangkanga
n menjadi 
pertahanan 
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dan tangan 
kiri sebagai 
pertahanan 
di kepala. 

14 enam 
belasan 

Senam 
perut 
enam 
belasan, 
satu, dua 
tarik 

Gerakan 
setengah 
dari kayang 
dengan 
posisi 
tangan 
melindungu 
leher 

15 jatuhan 
belakang 

Teknik 
bantingan, 
yang 
dibanting 
jangan 
lupa pakai 
jatuhan 
belakang. 

Gerakan 
menahan 
berat badan 
tubuh ketika 
dibanting 
dengan bahu 
dan tangan 
sebagai 
tumpuan 
dan kepala 
terangkat ke 
atas. 

16 jatuhan 
samping 

Ijo, 
persiapan 
jatuhan 
samping 
kiri 

Gerakan 
menjatuhka
n badan kea 
rah samping 
dengan 
mengangkat 
salah satu 
kaki dan 
tangan 
untuk 
melindungi 
diri daridari 
serangan 
musuh 

17 kanter a Persiapan 
kanter A 

Gerakan 
mengangkat 
kaki depan 
sebelum 
melakukan 
tendangan A 
untuk 
mengecoh 
musuh 

 
Fungsi Register Pelatihan Pencak Silat 
PSHT 
 Penelitian yang dilakukan dalam 
kegiatan pelatihan di Perguruan Pencak Silat 
Persaudaraan Setia Hati Terate 
ditemukannya fungsi register yakni fungsi 
Instrumental. Funsi instrumental merupakan 
fungsi perintah, bahasa yang digunakan 
untuk memerintah maupun menghimbau 
pendengar atau mitra tutur sehingga 
pendengar mau menuruti apa yang di 
harapkan oleh penutur. 

 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah disampaikan pada bab sebelumnya 
mengenai Register Dalam Kegiatan 
Pelatihan di Perguruan Pencak silat  
Persaudaraan Setia Hati Terate dapat 
disimpulkan sebagai berikut. 

Bentuk Register Dalam Kegiatan 
Pelatihan di Perguruan Pencak Silat 
Persaudaraan Setia Hati berupa bentuk kata 
dan frasa yang berupa register selingkung 
terbatas, dan bentuk register selingkung 
terbuka..  

Jenis register dalam kegiatan pelatihan 
di perguruan pencak silat Persaudaraan Setia 
HAti terate yakni jenis register selingku 
terbatas dan register selingkung terbuka. 
Selingkung terbatas merupakan register 
yang memiliki makna yang terbatas yang 
hanya bisa dimengerti oleh anggota 
organisasi Persaudaraan Setia Hat iterate 
sedangkan register selingkung terbuka 
memiliki makna yang luas dan bisa di 
mengerti oleh orng yg berada di luar 
organisasi PSHT. 

Makna register dalam Kegiatan 
Pelatihan di Perguruan Pencak Silat  
Persaudaraan Setia Hati Terate yaitu makna 
garamatikal, makna gramatikal yaitu makna 
yang muncul sebagai hasil suatu proses 
gramatikal. Dan makna yang menyangkut 
hubungan intra-bahasa atau makna yang 
muncul akibat berfungsinya sebuah kata 
dalam kalimat. 
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Fungsi Register dalam Kegiatan 
Pelatihan  di Perguruan Pencak Silat 
Persaudaraan Setia Hati Terate berupa 
fungsi instrumental, fungsi instrumental 
yang dijabarkan pada bab sebelumnya, 
fungsi instrumental yakni fungsi bahasa 
yang berfungsi untuk memberikan himbauan 
maupun perintah kepada siswa yang sedang 
mengikuti latihan. 
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