
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 

Ajaran adalah suatu kepercayaan yang masih diikuti oleh sekelompok orang, yang 

mempercayai ajaran leluhur terdahulu atau nenek moyang mereka. Setiap ajaran yang ada 

di negara kita, masing-masing mempunyai ritual yang berbeda, meskipun ada kesamaan 

tetapi  tiap ajaran ada ciri kekhususannya. Diantara tiap-tiap ajaran Indonesia terdapat 

beberapa kelompok yang  masih melestarikan ilmu-ilmu terdahulu. Indonesia adalah 

Negara kepulauan dan mempunyai wilayah yang sangat luas. diantara pulau Jawa, tersebut 

adalah Jawa. Pulau Jawa ini terbagi menjadi beberapa pulau  diantaranya; Jawa Barat, Jawa 

Timur dan Jawa Tengah. Jawa Tengah,  dominannya masih mempercayai dan melestarikan 

ajaran dari para leluhur. Dengan  melakukan ritual1, semedi, meditasi atau upacara hari 

besar dengan memadukan budaya lokal yang masih dipercayainya sejak zaman dahulu.  

Negara Indonesia identik dengan nilai kebudayaan lokalnya, yang memiliki suatu 

kepercayaan pada diri seseorang dan banyak pula golongan-golongan di Indonesia yang 

tersebar luaskan di beberapa pulau yang ada di Negara Indonesia,  Terutama di pulau Jawa. 

Banyak sekali ajaran-ajaran yang diwariskan dari para leluhur, diantaranya kelompok 

Paguyuban Budaya Bangsa. 

Kelompok ini memiliki banyak cabang di Indonesia. Pusat dari kelompok ini 

bertempat di jalan Sumatra No. 9 Rt 02 – RW 09 kelurahan Wonokriyo-kecamatan 

Gombong Kabupaten Kebumen. Adapun cabang dari kelompok ini diantaranya; Cilacap, 

Banjarnegara, Banyumas, Banjar Patroman dan Purworejo.2 Ajaran ini mengambil konsep 

dari kejawen yang dipercayainya, dengan memadukan budaya Jawa sendiri untuk 

menghasilkan suatu nilai yang bisa diterima oleh masyarakat yang mengikuti ajaran 

tersebut. Di Jawa, terutama di Jawa Tengah ini  terkenal dengan mistiknya yang masih 

                                                             
1 Rahmat Subagya, Kepercayaan Kebatianan kerohanian kejiwaan dan Agama (Yogyakarta: Yayasan 
Kanasius:1973),hlm 47. 
2 Hasil wawancara dengan Pa Margono sebagai ketua aliran paguyuban budaya bangsa, tahun 2008 periode 
pertama jam 10.00 tanggal 23 November 2019. 



 

 

belum terpecahkan, karena ajarannya yang turun temurun dari nenek moyang terdahulu, 

yang masih mempercayai kepercayaan yang dibawa oleh leluhur mereka. 

Pengikut aliran ini tidak mengikuti agama formal seperti masyarakat Indonesia 

yang lain, seperti agama Islam, Katolik, Hindu, Budha ataupun Kristen. Pengikut aliran  ini 

memiliki kepercayaan yang turun-temurun. Berkesinambungan dengan nilai-nilai 

keislaman seperti ajaran-ajarannya memiliki kemiripan dengan ajaran-ajaran kebatinan, 

seperti: puasa, semedi atau meditasi dan konsep ajaran-ajaran terdahulu yang dinamakan 

manunggaling kawulo gusti. Kelompok ini bukan rahasia umum bagi masyarakat, karena 

mereka tidak menyembunyikan apapun tentang ajaran ini dan sudah di akui oleh 

pemerintah didaerah masing-masingnya, sedangkan kitab yang mereka punya bukan 

seperti agama yang lain seperti: Al-Qur’an, injil dan lain-lain. 

Kelompok pengikut ajaran ini mempunyai kitab berpusat pada alam, karena 

pemikiran ajaran ini, memiliki arti bahwa alam itu sebuah tulisan dari tuhan yang masih 

banyak artinya dan belum terjawab oleh manusia, oleh karena itu kelompok ajaran ini tidak 

ada kitab atau pedoman pegangan yang seharusnya ada di setiap ajaran-ajaran, tetapi 

mereka menyebutnya kitab atau pedoman itu adalah alam mereka sendiri karena alam 

mengandung arti luas untuk kita pahami. Beberapa isi dari kitab Paguyuban Budaya 

Bangsa yang mereka lakukan ialah : melindungi alam dengan melakukan cara dengan 

menjaganya, merawatnya dengan tidak merusak yang sudah diciptakan yang ada di alam. 

Karena di alam terdapat banyak berbagai jenis  fauna3, flora yang  menjadi tanggung jawab 

oleh  manusia untuk menjaganya dan melestarikannya, dengan menumbuhkan rasa cinta 

terhadap yang ada di alam serta menjadi ladang amal kebaikan4, kemudian  

memperlakukan orang lain yang bukan dari  aliran ini dengan baik, penuh kasih sayang 

dan toleransi karena menurut mereka kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan Yang Maha 

Esa dan cara beribadahnya pun sama-sama kepada Tuhan yang Maha Esa, Jadi disini para 

pengikut aliran Paguyuban Budaya Bangsa   memperlakukan orang lain harus dengan cara 

menyayangi, seperti sang pencipta menyayangi makhluknya. Dari isi pernyataan  ajaran 

Paguyubun Budaya Bangsa mempunyai nilai-nilai spiritualitas, karena disetiap aliran-

aliran yang tersebar di Indonesia pasti mempunyai ajaran yang mengandung nilai-nilai 

                                                             
3 Koentjaraningrat, Pegantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 1979), hlm 56 
4 H Abdul Qodil Djaelani, Koreksi Terhadap Ajaran Tasawuf (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm 83 



 

 

spiritualitas,  hanya saja yang membedakannya adalah isi dan cara melakukan suatu ajaran, 

yang terdapat di setiap aliran. Spiritualitas pada aliran ini mengaplikasikan langsung 

kepada diri sendiri, Tuhan, orang lain dan  alam semesta. Salah satu ajaran dari aliran ini 

yang memiliki nilai-nilai spiritualitasya adalah dengan cara bermeditasi dan semedi. 

Bermeditasi ataupun semedi ini dilakukan dengan cara bermunajat kepada Tuhan yang 

Maha Esa dan diharapkan bisa  menenangkan diri, mengosongkan hati supaya jiwa kita 

focus beribadah terhadap tuhan yang maha esa serta bisa merasakan suasana keheningan 

dengan cara melakukan peribadatan dengan suasana yang  tenang untuk menghidupkan sisi 

rohaninya pada diri masing-masing yang melakukan semedi, selain bersemedi juga ajaran 

ini mempraktikan puasa, puasa disni bukan hanya mengosongkan perut saja tetapi menjaga 

kestabilan emosi, mebersihkan hati supaya bathin yang ada dalam diri manusia in  tidak 

mempunyai sifat iri, dengki ataupun perilaku yang tidak diinginkan.  

Hal ini sepadan dengan teori bahwa spiritualitas ini menujukan dengan adanya 

kehidupan rohani (spiritual) dengan perwujudan dalam cara berpikir, merasa, dan  berdo’a. 

Spiritualitas bukan agama tetapi spiritualitas ini tidak lepas dari nilai keagamaan hanya 

saja sedikit menyinggung antara spiritualitas dan agama, seperti dorongan  nilai-nilai moral 

yang terdapat dalam diri manusia yaitu akhlak yang baik, ini menunjukan bahwa  

spiritualitas ini adalah potensi batin manusia5 yang memberikan stimulus kepada manusia 

untuk melakukan kebaikan. Dalam kehidupan ini bisa tercapai ketentraman  dengan 

melakukan toleransi yang berbeda agama, berbeda suku bangsa dan lain-lain sehingga bisa 

tercapainya kehidupan yang penuh kedamaian.  

Maka dari itu isi ajaran dan aliran Paguyuban Budaya Bangsa sangatlah menarik 

untuk diteliti. Meskipun mereka tidak memiliki agama tetapi mereka mempunyai 

keyakinan sendiri, karena isi dari ajaran ini sebagian mengandung nilai-nilai spiritualitas, 

awalnya masyarakat awam menilai dari sisi negatiftnya saja tetapi ajaran ini  mempunyai 

nilai-nilai positifnya juga yang bisa diambil, conthnya ritual identik dengan hal-hal 

mistisnya, seperti masyarakat awam menilai ritual itu identik dengan hal-hal seperti 

menyembah selain Allah, berkomunikasi dengan makhluk halus, dan lain-lain. 

Nilai-nilai spiritual yang ada dalam aliran Paguyuban Budaya Bangsa ini masih 

memiliki nilai-nilai positifnya, contoh dalam ajaran tersebut melakukan puasa, semedi, 

                                                             
5 Jalaludin, 2012.  Psikologi Agama. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 331 



 

 

mencintai alam dan menyayangi antar manusia. Hal seperti itulah yang harus kita ketahui, 

namun banyak sekali masyarakat awam yang belum tahu ada aliran seperti ini, dan 

mempunya isi ajaran yang memiliki nilai spiritualnya. Bahkan tidak terekspos hanya 

sebatas lingkup perkampungan mereka yang mengetahui ada aliran tersebut. Banyak 

kendala ajaran ini tidak diketahui oleh masayarakat awam sehingga mereka diketahuinya 

hanya segelintir orang. 

 Oleh karena itu  golongan ini bisa bertahan sampai sekarang karena memiliki 

ajaran-ajaran dari leluhurnya secara  turun temurun. Maka dari itu penulis tertarik untuk 

meneliti tentang golongan tersebut mengaitkannya dengan spiritual di lingkungan 

masyarakat Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar, yang berjudul “Niliai-

Nilai Spiritualitas dalam Paguyuban Budaya Bangsa” (Studi Analisa Terhadap 

Kepercayaan di Kecamatan Langensari) 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Sejarah Paguyuban Budaya Bangsa di Kecamatan Langensari ? 

2. Bagaimana Ajaran dan Nilai-Nilai Spiritualitas Paguyuban Budaya Bangsa di 

Kecamatan Langensarii? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Sejarah Paguyuban Budaya Bangsa di Kecamatan Langensari. 

2. Untuk mengetahui Ajaran dan Nilai-Nili Spiritualitas Paguyuban Budaya Bangsa di 

Kecamatan Langensari. 

D. Manfaat Hasil  Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah manfaat pengetahuan  bagi jurusan 

Tasawuf Psikoterapi, yaitu untuk menambah wawasan terhadap ilmu-ilmu terdahulu, 

dengan memahami spiritual, sejarah, dan  ajaranyang masih belum tersebar luaskan atau 

masih tersembunyi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Menambah keilmuan tentang ajaran-ajaran pada zaman dahulu, sehingga manusia 

dapat mengetahui bahwa terdapat nilai-nilai tasawuf pada zaman nenek moyang di 

Negara Indonesia . 



 

 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang betapa banyaknya 

aliran yang ada di Negara kita khususnya Indonesia, betapa luasnya ilmu-ilmu terdahulu 

yang masih harus dipelajari dengan kita mengunjungi langsung ke tempatnya, dan 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dan dikembangkan  untuk penelitian 

selanjutnya. 

E. Tinjauan Pustaka  

 

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, belum ditemukan karya 

ilmiah dalam bentuk  skripsi, tesis maupun disertasi yang berkaitan dengan tema penelitian 

ini. Adapun beberapa jurnal yang memiliki kemiripan dengan tema ini yang nantinya akan  

membantu penulis diantaranya: 

1. Dalam jurnal Spirits  Vol. 09 No. 2 tahun 2019 yang diteliti oleh Titik Muti’ah, 

Hartosujono yang berjudul “ Spiritual Well-Being Penganut Aliran Kepercayaan Sapta 

Darma”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang pengalaman spiritual dengan cara 

mengikuti dan menekuni berbagai jenis peribadatan diantaranya sujud dan bersemedi, 

suatu ajaran ini yaitu ajaran sapta darma, berpengaruh kepada masing-masing individu  

setelah melakukan peribadatan yang diajarkan di ajaran sapta darma. 

2. Dalam jurnal Al-Adyan Vol. 8 No. 1 tahun 2013 yang diteliti oleh Ahmad Muttaqien 

yang berjudul “ Spiritualitas Agama Lokal (Studi Ajaran Sunda Wiwitan aliran 

Madrais di Cigugur Kuningan Jawa barat)”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang 

Agama local yang masih mempercayai dengan kepercayaan nenek moyangnya, agama 

local ini adalah sunda wiwitan. Didalam Sunda Wiwitan ini mempunyai ajaran yang 

bersangkutan dengan nilai-nilai spiritualitasnya yaitu alam. Alam sendiri mempunyai 

hubungan dengan Manusia bukan saja manusia hubungan dengan manusia tetapi disini 

ajarannyanya menambahkan hubungannya dengan alam karena memiliki nilai 

spiritualitasnya. Jadi disini agama local atau kepercayaan nusantara Sunda Wiwitan ini 

tidak hanya memiliki konsep monotheisme saja tetapi memiliki konsep ajarannya 

sendiri yaitu berhubungan dengan alam. 

3. Dalam jurnal ilmiah Sosiologi Agama Vol. 9  No. 1 tahun 2015 yang diteliti oleh 

Masroer Ch. Jb. yang berjudul “Spiritualitas Islam dalam Budaya Wayang Kulit 



 

 

Masyarakat Jawa dan Sunda”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang  bagaimana nilai-

nilai spiritualitas kebudayaan  didalam wayang kulit Jawa dan Sunda. Jika didalam 

wayang kulit di Jawa itu menampilkan nilai spiritualitasnya dengan ciri budaya 

kejawen sedangkan wayang kulit Sunda memiliki nilai-nilai spiritualitasnya dengan 

symbol-symbol  dan isi.  

4. Dalam jurnal Al-Tahrir Vol. 15 No. 1 tahun 2015 yang diteliti oleh Asep Solikin yang 

berjudul “Bimbingan Spiritualitas Berbasis Nilai-Nilai Budaya”. Dalam jurnal ini 

menjelaskan tentang bagaimana cara mencapai nlai-nilai spiritual di komunitas suku 

dayak, karena masyarakatnya sudah tidak tahu tujuan hidup mau kemana, apa arti 

hidup yang sesungguhnya, dan merasa hampa seperti tidak tahu arti dari kehidupan, 

masyarakat disini diberi pendekatan yaitu ngaji rasa dimana ngaji rasa ini 

mengantarkan ke alam semesta serta menyatukan diri dengan Allah. 

5. Skripsi Husnul Khotimah (2016) dari Fakultas Ushuluddin Universiras Islam Negeri 

Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Nilai-Nilai Spiritualitas Ajaran Kerohanian 

Sapta Darma di Dukuh Sepat Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri Kota 

Surabaya”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang  arti dari symbol-simbol yang 

menjelaskan nilai-nilai spiritualitasnya dari ajaran kerohanian sapta darma, tujuan dari 

nilai-nilai ajaran spiritualitas ini agar pengikutnya bisa menjadikan nilai-nilai ajaran 

tersebut sebagai pegangan hidup, supaya tidak keluar dari norma-norma yang ada 

dilingkungan Dukuh Sepat. 

6. Dalam jurnal Anterior Vol. 15 No. 1 tahun 2015 yang ditelit oleh Asep Solikin yang 

berjudul “Nilai-Nilai Spiritual Sufistik Qosidah Dalam Meningkatakan Religiusitas”. 

Dalam jurnal ini menjelaskan tentang sentuhan nilai spiritual melalui seni qosidah 

burdah dengan media musik, qosidah burdah ini mempunyai arti untuk bisa 

menerapkan nilai-nilai spiritualitasnya diantaranya aqidah, dan akhlak tujuannya 

untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bertaqwa terhadap orang yang mengikuti 

seni qosidah burdah. 

F. Sistematika Penulisan  

 

Sistematika Penulisan yang membahas skripsi ini, peneliti membagi  menjadi lima bagian, 

yaitu: 



 

 

1. Bab I adalah Pendahuluan yang terdri dari: Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metodologi 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan.  

 

2. Bab II adalah Tinjauan Teoritis tetang Tasawuf, Spiritual, dan Aliran Kepercayaan di 

Indonesia yang meliputi: Pengertian Tasawuf, jenis-jenis Tasawuf, Maqom Tasawuf, 

Pengertian Spiritual, Spiritual dalam pandangan tasawuf, perkembangan Spiritual. 

 

3. Bab III adalah Metodologi Penelitian yang terdiri dari: Definisi Penelitian, Lokasi 

Penelitian, Objek Penelitian, Jenis Penelitian, Metode Penelitian, Sumber data, 

Tekhnik pengumpulan data, Analisis data. 

 

4. Bab IV adalah Hasil dan Analisa Kepercayaan, yang meliputi: Letak geografis, Sejarah  

Paguyuban Budaya Bangsa, Ajaran-Ajaran Paguyuban Budaya Bangsa,, dan Nilai-

Nilai Spiritual dalam Paguyuban Budaya Bangsa.  

 

5. Bab V adalah Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

 

G. Kerangka Berpikir 

 

Spiritualitas, spiritual, dan spiritualisme mengacu kepada kosa kata latin spirit atau 

spiritus yang berarti nafas. Adapun kerja spirare yang berarti untuk bernafas. Dari 

pengertian etimologis ini, maka untuk hidup adalah bernafas, dan memiliki arti spirit. Spirit 

dapat juga diartikan kehidupan, nyawa, jiwa, dan napas. Dalam pengertian yang lebih luas 

spirit dapat diartikan sebagai:  kekuatan kosmis yang memberi kekuatan kepada manusia, 

dan alam juga mepunyai banyak makna  bagi kehidupan yang belum diketahui banyak 

orang sehingga di alam ini memiliki sesuatu keelokan tersendiri bagi yang merasakan 

dalam kehidupan. 

Spiritualitas ini mempunyai banyak arti, diantaranya: makna meaning, nilai-nilai 

values, transendensi transcendency, bersambung connecting, dan menjadi becoming. 

Selanjutnya dijelaskan apa arti dari pengertian spiritualitas. Makna disini merupakan 



 

 

sesuatu yang signifikan dalam kehidupan6, merasakan situasi, memiliki dan mengarah pada 

satu tujuan. Nilai-nilai adalah kepercayaan standard an etika yang dihargai. Transendensi 

merupakan pengalaman, kesadaran dan penghargaan terhadap dimensi transcendental 

terhadap kehidupan diatas diri seseorang . bersambung adalah meningkatkan kesadaran 

terhadap hubungan diri sendiri, orang lain, Tuhan dan alam. Menjadi adalah membuka 

kehidupan yang menuntut refleksi dan pengalaman, termasuk siapa seseorang dan 

bagaimana orang mengetahui. 

Kehidupan rohani termasuk dimensi spiritualitas. Secara garis besar siritualitas 

merupakan kehidupan rohani spiritual  dan perwujudannya dalam cara berfikir, merasa, 

berdo’a dan berkarya. Spiritualitas bisa tercermin dari kehidupan rohani penganut ideology 

seperti agnositisme, skeptisisme, ataupun atheisme misalnya. Mereka bisa saja 

mengatakan, bahwa spiritualitas merupakan refleksi dari dari nilai-nilai ideologis mereka 

yang termuat dalam atheisme. Nilai- nilai yang bersumber dari suara hati nurani7 dan fitrah 

kemanusiaan. Dalam kajian psikologi atau syaraf menemukan eksistensi God-Spot dalam 

otak manusia. Ini sudah Built in sebagai pusat spiritual (spiritual centre) yang terletak 

diantara jaringan otak dan syaraf. Dengan demikian nilai-nilai spiritualitas yang terefleksi 

dalam kehidupan rohani manusia tak mungkin dilepaskan dari eksistensi God Spot sebagai 

pusat spiritualitas. Titik singgung antara spiritualitas dan agaman tampaknya memang tak 

dapat dinafikan sepenuhnya. Keduanya menyatu dalam nilai-nilai moral, adapun nilai-nilai 

moral itu tergolong pada kategori utama dalam setiap agama. Dorongan ini terdapat dalam 

diri manusia yaitu akhlak yang baik, pemahaman inimenunjukan bahwa sebenernya 

spiritualitas adalah potensi batini manusia. Sebagai potensi yang memberikan dorongan 

untuk melakukan kebaikan. Dengan demikian tidak mengherankan bila, spiritualitas ini 

senantiasa diposisikan sebagai nilai utama dalam setiap ajaran agama. Dalam agama hindu 

misalnya spiritualitas itu terlukis dari pernyataan Swami Vivekanda. Ia mengatakan: jika 

seseorang menegenal Tuhan, wajahnya, suaranya, dan rupanya berubah. 

Spiritualitas mengacu kepada kepedulian antar sesame. Sisi-sisi spiritualitas itu 

digambarkan: “ Berusaha untuk menyelesaikan permasalahan orang lain bukan saja 

merupakan kewajiban setiap orang. Itu adalah salah satu kesenangan yang paling baik dan 

                                                             
6 Jalaludin, 2012.  Psikologi Agama. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 330 
7 Jalaludin, 2012.  Psikologi Agama. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 331 



 

 

luhur dalam kehidupan. Jangkauan cinta sesorang harus sedemikian luas dan inklusif, 

sehingga harus ada ruang didalamnya bagi setiap orang.8 Cinta semacam itu dapat 

membuat orang merasa, bahwa segala sesautu yang ada didunia ini adalah indah. 

Gambaran ini paling tidak menunjukan kandungan dari nilai-nilai  spiritualitas. Nilai-nilai 

ini harus dibentuk dalam rangkaian proses yang cukup panjang. Langkah awal ini adalah 

bagaimana menghargai dan memuliakan orang lain diluar diri. Dalam konteks ini dijumpai 

sejumlah ayat-ayat suci yang termuat dalam (Q.S 49:11). Allah berfirman: 

ْن نِّساٍءَعس ْنُهْم َوالَنَِساٌءّمِ ْن قَْوٍم عََسآ اَْن يَّكُْونُْواَخْيًراّمِ نُهنَّ يَآيَّهالَِّذْيَن آَمنُْواالَيَْسَخْرقَْوٌم ِمّ ــآ اَْن يَّكُنَّ َخْيًرا ّمِ

ْيَماِن َوَمْن لَّْم يَتُْب فَاُْوآلِءَك هُُم الظَِّلُمَونَ  َوالَتَْلِمْيُزوآاَنفَُسكُْم َوالَتَنَا بَُزْوابِااْلَْلَقاِب بِئسَ  ْسُم الفُسُْوُق بَعْدَااْلِ °ااْلِ  

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum 

yang lain karena boleh jadi mereka yang (diolok-olokan) lebih baik dari mereka (yang 

mengolok-olokan)”. 

 Lebih dari itu manusia juga disadarkan akan latar belakang historis kejadiannya. 

Disadarkan akan posisi, fungsi, serta perannya sebagai makhluk social. Makhluk yang 

hidup bermasyarakat. Bukan makhluk individu yang hanya mengumbar egoismenya. 

Seperti yang terdapat dalam (Q.S 49:13). Allah berfirman: 

اُْنثَى َوَجعَْلنَكُْم شُعُْوبًا وَّ قَبَا ئَِل ِلتَعَاَرفُْوا اِنَّ اَكْ  ْن ذََكٍروَّ °َرَمكُْم ِعْندَ اللِه اَتْقَىكُْم اِنَّ اللهَ َعِلْيٌم َخبِْيرٌ يَآيَُّهاالنَّاُس ِانَّاَخلَْقنَكُْم ِمّ  

Artinya:“ Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan  kamu dari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya 

kamu saling kenal mengenal.” (Q.S 49:13). 

Dalam pandangan islam nilai-nilai yang terkandung dalam spiritualitas tidak hanya 

terbatas dalam hubungan antara manusia saja, melainkan mencakup kawasan yang lebih 

luas. Meliputi hubungan antara makhluk. Rasulullah SAW bersabda: 

ْي ااْلَ ْرِض الَيَْرَحْمهُ َمْن فِي السََّماءِ َمْن الَ يَْرَحْم َمْن فِ    

Artinya:  Barangsiapa tidak menyayangi siapa (yang berada) di bumi maka tidak 

menyayanginya siapa (yang berada)di langit”. (Riwayat Ath Thabrani, dan dishahihkan 

oleh Al Hafidz As Suyuthi). Dalam pandangan Sayyid Mujtaba Musawi, sebenernya 

spiritualitas merupakan kebutuhan manusia. Kebutuhan dan dorongan rohani yang telah 

ditempatkan kedalam jiwa manusia. Bebeda dengan para psikologi sekuler yang lebih 

mementingkan sesuatu yang empiris diantaranya  teori Abraham Maslow yang membahas 

tentang heirarchi needs (yaitu jenjang kebutuhan manusia). Tampaknya Al-Qur’an telah 
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memberi isyarat lebih unggul, karena teori Maslow tidak terkait dengan kebutuhan 

spiritual. Padahal makna dasar dari manusia adalah kebutuhan dirinya untuk 

meningkatkakan kualitas ruhaniyyah9 dan spiritual needs. Sehingga teori ini  mengabaikan 

motivasi dan kebutuhan spiritual manusia. Padahal seluruh gerak, perilaku dan kepribadian 

manusia yang menjadi objek studinya tidak lain hanyalah bentuk luar dari ruh yang 

spiritual.  

Dalam Al-Qur’an juga banyak membahas tentang “ruh”. Paling tidak terdapat 12 

ayat yang menceritakan ruhi. Ruh dibahas dalam berbagai makna yang mengandung 

pengertian yang suci dan luhur, diantaranya: ruh mineral, ruh nabati, ruh hewani, ruh 

pribadi, ruh insani, ruh rahasia dan ruh maharahasia. Ruh yang terdapat jiwa-jiwa 

spiritualitas disini ialah ruh insani, ruh rahasia, dan ruh maharahasia10. Ruh insani ini 

tempatnya di hati (jantung spiritual) yang memiliki sisi positifnya adalah belas kasih, dan 

kreativitas, ruh rahasia terdapat di fu’ad (hati lebih dalam) ruh ini memiliki sisi positifnya 

kebebasan penuh kearifan, dan yang terahir ruh Maharahasia ini terletak pada Lubb (Lubuk 

hati terdalam) sisi positifnya ialah kesatuan dengan tuhan. Ruh yang terdapat nilai-nilai 

spiritual ini terletak di empat stasiun hati diantaranya dada (shadr), Hati (qolb), hati lebih 

dalam (fu’ad), lubuk hati terdalam (lubb). 

Pusat spiritual terletak dihati, hati disini bukan berarti dalam arti fisik tetapi hati 

disini ialah hakikat spiritual batiniah manusia. Hati kita ini merupakan sumber cahaya 

batiniah, inspirasi, kreativitas, dan belas kasih11. Seorang sufi sejati hatinya hidup, terjaga, 

dan dilimpahi cahaya. Seorang guru sufi menuturkan, “Jika kata-kata berasal dari hati, ia 

akan masuk kedalam hati, jika ia keluar dari lisan, maka ia hanya sekadar melewati 

pendengaran”.  Karena cinta adalah inti dari tasawuf, dan wadah cinta adalah hati yang 

selalu terjaga. Qolb ruhani atau hati ini mengatur psikis dan memelihara ruh dengan 

memancarkan kearifan, cahaya dan juga menyucikan kepribadian dari sifat-sifat buruk. 

Hati memiliki satu wajah yang menghadap ke dunia spiritual, dan satu lagi hati mengahap 

ke dunia diri rendah dan sifat-sifat buruk kita.  

                                                             
9 Toto Tasmara, 2010. Bisikan Hati. Jakarta: Pustaka Al-Mawardi, hlm 141 
10 Robert Frager, 2014. Psikologi Sufi. Jakarta: Zaman, hlm 178 
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Jadi jika hati ruhani kita terdapat sifat-sifat buruk dari nafs, maka kita akan sakit 

secara spiritual. Jika hati kita sepenuhnya didominasi nafs, maka kehidupan kita pun akan 

mati. Karena nafs dalam arti jasmani adlah kekuatan hawa nafsu amarah, syahwat, dan 

perut yang terdapat dalam jiwa manusia, dan merupakan sumber bagi timbulnya akhlak 

yang tercela12. Adapun dalam arti psikis, nafs adalah jiwa rohani  yang bersifat 

lathif,rohani dan robbani. Nafs dalam pengertian psikis merupakan hakikat manusia yang 

yang membedekannya dari hewan dan makhluk lain. 
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