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ABSTRAK 

Ira Ainurrohmah: Nilai-Nilai Spiritualitas dalam Paguyuban Budaya bangsa (Studi 

Analisa Terhadap Aliran Kepercayaan di Kecamatan Langensari). 

 

Penelitian ini membahas tentang aliran kepercayaan Paguyuban Budaya 

Bangsa  di sebuah Desa. Kujangsari Kecamatan Langensari yang tidak memiliki agama 

tetapi mempunyai keyakinan sendiri, yang mana aliran kepercayaan ini memiliki ajaran 

yang mengandung nilai spiritualitas dari leluhurnya. Sampai saat ini aliran kepercayaan 

Paguyuban Budaya Bangsa (PBB) masih ada tetapi  tidak semua Desa Kujangsari 

mengetahui keberadaan aliran kepercayaan ini, yang awalnya masyarakat menilai dari 

sisi negatifnya dengan menilai bahwa aliran ini sesat, tetapi aliran kepercayaan ini 

masih  memiliki nilai positifnya seperti puasa, mencintai alam dan lain-lain sehingga 

aliran ini sudah mendapat pengakuan dari pemerintah. 

Tujuan peneliti ini untuk mengetahui bagaimana sejarah aliran kepercayaan  

paguyuban budaya bangsa bisa berdiri di wilayah Indonesia, sampai menciptakan suatu 

sistematika ajaran yang sampai saat ini masih bisa dipertahankan oleh pengikut aliran 

kepercayaan paguyuban budaya bangsa dan ingin mengetahui nilai-nilai spiritualitas 

pada kelompok aliran kepercayaan ini. 

Dalam penelitian ini,  peneliti menggunakan metode kualitatif  dengan cara 

observasi ke lapangan (field research) atau  mengumpulkan data-data  dan penemuan 

bukti-bukti (library research), sedangkan data tambahannya melalui wawancara 

informal dan wawancara semi terstruktur dengan penghayat dan sumber tertulis dari 

buku sejarah dan sistematika ajaran yang dijadikan sebagai pedoman kelompok aliran 

kepercayaan  pada Paguyuban Budaya Bangsa. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti bahwa aliran 

kepercayaan ini bukan berasal dari Banjar melainkan pusatnya dari  daerah Kebumen 

Yogyakarta dan sudah tiga kepemimpinan sampai saat ini, dari mulai kepemimpinan 

pertama dipimpin oleh  Adji Tjaroko, kepemimpinan kedua dipimpin oleh Ki Bagus 

Hadi Kusumo dan kepemimpinan sekarang dipimpin oleh  Raden Nurhadi. Di dalam 

suatu aliran kelompok   kepercayaan  Paguyuban Budaya Bangsa memiliki beberapa 

nilai-nilai spiritualitas dan ajaran-ajaran  diantaranya: ajaran tentang tuhan menjelaskan 

tentang  pencipta alam semesta dan kekuasaan tuhan,  ajaran tentang alam semesta 

menjelaskan tentang kekuatan alam untuk kebutuhan manusia diantaranya untuk 

penyembuhan ataupun pengobatan, ajaran tentang manusia menjelaskan tentang 

menyeimbangkan  proses kehidupan manusia di dunia antara lahir dan bathin dan 

ajaran budi luhur menjelaskan tentang perilaku manusia selama hidup di dunia. Pada 
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suatu ajaran paguyuban budaya bangsa  mempunyai nilai spirualitasnya masing-masing 

salah satunya adalah menjaga kelestarian alam di sekitar lingkungan karena alam 

mempunyai arti bagi kehidupan pengikut aliran paguyuban budaya bangsa, berpuasa 

pada hari terrtentu sesuai kebutuhan hajatnya,  selalu menghormati kepada sesama 

manusia dan menjaga ajaran aliran kepercayaan paguyuban budaya bangsa.  

Kata kunci: spiritualitas, ajaran, aliran kepercayaan paguyuban budaya bangsa



 

i 
 

 

 


