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SARI 

Priawitantio, Hafid. 2017. Pendidikan Budi Pekerti pada Paguyuban Ngesti 
Tunggal (Pangestu) Cabang Semarang Wilayah Koordinatorat Jawa Tengah II. 
Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Tijan, M.Si. Pembimbing II: Noorochmat 

Isdaryanto, S.S., M.Si. 285 halaman. 

Kata kunci: Pendidikan Budi Pekerti, Paguyuban Ngesti Tunggal 
 

Krisis multidimensi seperti halnya pelanggaran norma, lunturnya sopan 

lunturnya sopan santun dalam kehidupan sehari-hari, intoleran, kenakalan remaja, 

berkurangnya rasa menghargai antar sesama harus diatasi melalui upaya kuratif 

dan preventif. Cara yang paling relevan sebagai upaya tersebut adalah melalui 

pendidikan budi pekerti. Salah satu subjek yang memberikan pendidikan budi 

pekerti kepada masyarakat adalah Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan (1) nilai-nilai 

budi pekerti yang diajarkan pada Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu); (2) 

penerapan pendidikan budi pekerti pada Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu). 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Fokus penelitian 

ini adalah (1) nilai budi pekerti pada pokok ajaran Hasta sila; (2) nilai budi pekerti 

pada pokok ajaran Paliwara; (3) nilai budi pekerti pada pokok ajaran Jalan 

Rahayu; (4) penerapan pendidikan budi pekerti yang dilakukan oleh Paguyuban 

Ngesti Tunggal. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Analisis data 

menggunakan model interaktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Paguyuban Ngesti Tunggal cabang 

Semarang wilayah koordinatorat Jawa Tengah II mengajarkan pendidikan budi 

pekerti melalui pokok-pokok ajaran Hasta sila, Paliwara, dan Jalan Rahayu. 

Pendidikan budi pekerti tersebut dilakukan sebagai upaya pemeliharaan ajaran 

yang terdapat dalam Pangestu. Nilai budi pekerti pada pada pokok ajaran Hasta 

sila antara lain terdiri dari sikap jiwa tri sila, yaitu eling, sadar, taat (mituhu) serta 

watak utama panca sila, yaitu rela, narima, jujur, sabar, dan budi luhur. Nilai budi 

pekerti pada pokok ajaran Paliwara antara lain, yaitu jangan menyembah kepada 

selain Allah, berhati-hati dengan hal syahwat, jangan makan atau menggunakan 

makanan/minuman dan jangan melakukan perbuatan yang memudahkan rusaknya 

badan jasmani dan rohani, jangan melanggar undang-undang dan peraturan 

negara, serta jangan bertengkar. Nilai budi pekerti pada pokok ajaran Jalan 

Rahayu antara lain, yaitu mampu menghayati isi paugeran (Syahadat), 

melaksanakan panembah atau beribadah sesuai dengan keyakinan/agama masing-

masing, memiliki sikap budi dharma, mengekang dan mengendalikan hawa nafsu, 

dan budi luhur, yaitu watak tertinggi dari perilaku-perilaku baik. Penerapan 

pendidikan budi pekerti yang dilakukan Paguyuban Ngesti Tunggal cabang 

Semarang wilayah koordinatorat Jawa Tengah II dilakukan melalui beberapa 

kegiatan, di antaranya (1) kegiatan Olah Rasa umum, pemuda, wanita dan 

adiyuswa; (2) kegiatan ajar pustaka, yaitu mendisuksikan dan membahas buku 
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wajib Pangestu; (3) kegiatan pamiwahan untuk anak-anak dan remaja. Penerapan 

pendidikan budi pekerti yang dilakukan Pangetsu umumnya dilakukan di gedung 

Dana Warih Krapyak, ataupun di gedung Dana Warih Banyumanik, kota 

Semarang. Selain itu, terdapat pula penerapan pendidikan budi pekerti yang 

diterapkan kepada internal keluarga masing-masing anggota Pangestu khususnya 

terhadap anak, yaitu melalui pembiasaan, keteladanan, pemberiaan nasihat dan 

mengikutsertakan anggota keluarganya dalam kegiatan Pangestu. 

 Saran yang diberikan penulis bagi warga Paguyuban Ngesti Tunggal, yaitu 

setiap warga diharapkan dapat melaksanakan nilai-nilai budi pekerti tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan pergaulan (peer group), keluarga, 

maupun di masyarakat. Selain itu dari segi keorganisasian, Paguyuban Ngesti 

Tunggal dapat menegaskan status keorganisasiannya dengan mendaftarkan diri 

sebagai organisasi kepada Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu diharapkan ada penelitian lebih lanjut 

yang mengkaji lebih luas tentang pendidikan budi pekerti maupun tentang 

Paguyuban Ngesti Tunggal.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Theodore Roosevelt dalam Zusnani (2013: 146) 

mengungkapkan bahwa “mendidik seseorang dalam aspek kecerdasan 

otak dan bukan aspek moral adalah ancaman mara-bahaya kepada 

masyarakat”. Hal tersebut sangat relevan apabila juga dilihat dari 

realitas yang terjadi dalam masyarakat. Orientasi pendidikan yang 

melupakan aspek moral dan budi pekerti akan berdampak pada krisis 

multidimensional yang akan membawa kerugian personal maupun 

kolektif bagi masyarakat pada umumnya. Kecenderungan yang 

terbawa jika hal itu terjadi adalah orang dapat mengetahui banyak 

tentang suatu hal, namun orang itu menjadi kurang memiliki simpati, 

sensitivitas, serta apresiasi terhadap apa yang diketahuinya itu. Lebih 

parah lagi saat budi pekerti dikesampingkan atau dilupakan sebagai 

suatu entitas dari kehidupan bermasyarakat, maka bukan tidak 

mungkin degradasi moral akan semakin gencar menyerang 

masyarakat Indonesia pada umumnya serta generasi muda khususnya. 

Melihat dari kondisi sosial yang terjadi saat ini, dalam 

mewujudkan pengembangan akhlak atau budi pekerti tentu akan 

menghadapi banyak tantangan yang dapat mempengaruhi pribadi serta 

pergaulan manusia dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengaruh 
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globalisasi yang menjadikan dunia tanpa batas serta membawa 

dampak multidimensional baik positif maupun negatif. Dampak 

positifnya ialah kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi 

serta komunikasi mampu membawa kemudahan lebih untuk mengolah 

sumber daya yang ada sehingga dapat digunakan untuk kesejahteraan 

masyarakat secara optimal. Namun, di tengah-tengah kemajuan 

tersebut terdapat dampak negatif, yaitu terjadinya pergeseran terhadap 

nilai-nilai etika dan budi pekerti dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Gencarnya pengaruh budaya asing akibat 

keterbukaan arus informasi yang masuk menyerang sendi kehidupan 

bangsa membuat masyarakat lebih bersikap konsumtif, berbudaya 

instan, individualis, dan bertingkah laku kontra terhadap budaya luhur 

bangsa dan norma yang berlaku di masyarakat. 

Pergeseran nilai itu sangat nampak dalam kehidupan 

masyarakat dewasa ini, di antaranya seperti apresiasi terhadap nilai 

budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, musyawarah mufakat, 

kekeluargaan, sopan santun, religius, rasa malu, kejujuran, dan rasa 

cinta tanah air yang dirasakan semakin memudar. Secara umum krisis 

moral yang melanda bangsa Indonesia juga semakin menjadi-jadi, 

ditandai dengan maraknya tindakan amoral dan kriminalitas seperti 

asusila, kekerasan, pembunuhan, perjudian, pencurian, pornografi, 

kejahatan dunia maya, pecandu narkoba dan minuman-minuman keras 

serta menjalarnya penyakit sosial lain yang semakin kronis. 
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Beberapa contoh konkret krisis moral yang terjadi dapat dilihat 

dari data kriminalitas yang terjadi di Indonesia, salah satunya provinsi 

Jawa Tengah, di antaranya data yang disampaikan oleh Kapolda 

Jateng, dikutip dari solopos.com (diakses tanggal 9 Februari 2017 

pukul 23.15 WIB) bahwa, pada tahun 2015 telah terjadi kasus tindak 

pidana sebanyak 15.245 kasus, sedangkan pada tahun 2016 terdapat 

12.574 kasus tindak pidana yang terjadi di Jawa Tengah. Di mana 

kasus kriminalitas tersebut terdiri dari tindak kejahatan pencurian, 

penipuan, pelecehan seksual seperti pemerkosaan, pembunuhan, 

penganiayaan, dan lain sebagainya. Kendati dari segi kuantitas 

mengalami penurunan jumlah kasus tindak pidana antara tahun 2015 

dan 2016 namun jumlah tersebut tetap menunjukkan contoh konkret 

krisis moral dari segi kriminalitas yang terjadi di Jawa Tengah. 

Dilihat dari kasus yang melibatkan perempuan dan anak di 

Jawa Tengah, terdapat pula data yang diperoleh dari Badan 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga 

Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah pada 2014-2015, dikutip 

dari pkbijateng.or.id (diakses tanggal 9 Februari 2017 pukul 23.20 

WIB) bahwa angka kekerasan pada tahun 2014 menunjukkan jumlah 

korban 2.689 orang yang meliputi dewasa dan anak-anak dan pada 

tahun 2015 sebanyak 2630 kasus. Data lainnya terkait kasus yang 

melibatkan anak dan remaja dalam lingkup nasional, terhimpun data 

antara lain diinformasikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
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(KPAI) yang dikutip dari wawancara.news.viva.co.id (diakses tanggal 

5 Januari 2017 pukul 20.18 WIB), bahwa berdasarkan pemantauan 

KPAI dari 2010 hingga 2015, mereka menerima 6.006 laporan terkait 

anak yang berhadapan dengan hukum dan pada tahun 2016, KPAI 

menerima pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak anak 

mencapai 3.581 kasus. Kasus tertinggi anak berhadapan dengan 

hukum (ABH) mencapai 1.002, disusul kasus dalam 

keluarga/pengasuhan mencapai 702 kasus, pornografi dan kejahatan 

dunia maya (cyber crime) 414 kasus, selanjutnya kasus pelanggaran 

anak dalam pendidikan berjumlah 328 kasus. Sejumlah kasus tersebut 

menunjukkan adanya krisis multidimensional baik dari kurangnya 

sikap religius, sikap sosial maupun sikap yang terkait pengendalian 

diri sendiri sehingga mengakibatkan orang berlaku bertentangan 

terhadap ajaran Tuhan dan bertentangan dengan norma yang ada di 

masyarakat. 

Gambaran semakin menunjukkannya dekadensi moral dan 

budi pekerti masyarakat saat ini tidak hanya tergambar dari kejadian 

yang terkait dengan kriminalitas atau tindak pidana seperti kasus di 

atas saja, melainkan terdapat pula perilaku keseharian kontra norma 

dan budaya luhur bangsa. Perilaku tersebut di antaranya seperti 

lunturnya sopan santun, dan unggah-ungguh dalam kehidupan sehari-

hari, membangkang dari aturan, menganggap wajar ketidakjujuran, 

berkurangnya rasa hormat terhadap orang tua, guru, dan terhadap 
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figur-figur yang seharusnya dihormati, intoleran, dan anti sosial juga 

semakin menajamkan krisis multidimensi moralitas dan kemunduran 

budi pekerti masyarakat saat ini. 

Melihat dari hal itu, untuk membentengi generasi muda serta 

masyarakat atas kejadian dan perilaku yang menyimpang dari budaya 

luhur bangsa, maka diperlukan suatu upaya kuratif dan preventif. Cara 

yang paling relevan sebagai upaya tersebut adalah melalui pendidikan 

budi pekerti. Berkaitan dengan hal itu posisi pendidikan budi pekerti 

sebagai suatu pendidikan nilai menjadi sangat vital dalam 

pembentukan pribadi manusia sebab manusia yang memiliki 

kecerdasan intelektual setinggi apa pun tidak akan bermanfaat secara 

positif bila tidak memiliki kecerdasan afektif secara emosional, sosial, 

maupun spiritual.  

Budi pekerti dapat diartikan sebagai nilai-nilai positif yang 

terwujud dalam perkataan, tingkah laku, perasaan dan kepribadian 

baik dalam hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, keluarga, 

masyarakat, dan alam sekitar. Misalnya, menghormati orang tua, 

menghargai diri sendiri, bersikap dan bertutur baik, taat beribadah 

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya. Jadi, pendidikan budi 

pekerti merupakan upaya mendidik, mengembangkan dan membentuk 

seseorang untuk berperilaku positif dan memiliki pribadi yang baik 

secara lahir-batin, material-spiritual dan individual-sosial melalui 

kegiatan bimbingan, pembiasaan, pengajaran, serta keteladanan yang 
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dapat diberikan di lembaga pendidikan, lingkungan keluarga, maupun 

lingkungan masyarakat. 

Berkaitan dengan proses pendidikan, Mudyahardjo (2001: 45-

46) menjelaskan yang harus dicermati dari hal itu, bahwa dalam 

pengertian yang luas pendidikan berlangsung tidak dalam batas usia 

tertentu, tetapi berlangsung seumur hidup (lifelong) sejak lahir 

(bahkan sejak awal hidup dalam kandungan) hingga mati. Dengan 

demikian itu berarti tidak ada batas waktu berlangsungnya pendidikan, 

termasuk dalam hal ini adalah pendidikan budi pekerti yang ditujukan 

kepada masyarakat umum tanpa batasan usia. Selain itu bahwa proses 

pemberian pendidikan budi pekerti juga tidak melulu dapat dilakukan 

di lembaga pendidikan seperti sekolah tapi juga dapat dilakukan 

melalui keluarga, organisasi masyarakat, peer group, termasuk salah 

satunya adalah kelompok-kelompok sosial yang ada di tengah 

kehidupan masyarakat. Salah satu kelompok sosial yang hidup dan 

berkembang di tengah masyarakat adalah Paguyuban.  

Paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama, di mana 

anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah 

dan kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa 

persatuan batin yang memang telah menjadi kesepahaman di antara 

anggoranya. Salah satu contoh bentuk paguyuban yang telah ada di 

Indonesia yaitu Paguyuban Ngesti Tunggal atau lebih dikenal dengan 

sebutan Pangestu. 
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Observasi awal yang peneliti lakukan pada koordinator daerah 

(Korda) Pangestu Jawa Tengah II, menunjukkan, bahwa Paguyuban 

Ngesti Tunggal (Pangestu) merupakan sebuah organisasi pengolahan 

jiwa dan budi pekerti yang didasari dengan permohonan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Pangestu pada dasarnya bukanlah agama dan 

anti/menolak praktik-praktik “mistik”, syirik atau ilmu aneh-aneh 

(ajaib) yang lazimnya disebut ilmu klenik, ilmu tua dan sebagainya. 

Seperti yang dijelaskan dalam pustaka Sasangka Jati (sebagai buku 

tuntunan anggota Pangestu), bahwa intisari ajarannya berisi 

pendidikan (ilmu) jiwa dan budi pekerti berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa yang dijiwai oleh hidup rukun dan semangat kekeluargaan, 

agar manusia memiliki jiwa yang sehat dan kuat serta berbudi luhur. 

Ketertarikan peneliti terhadap nilai-nilai budi pekerti yang 

diajarkan serta penerapan pendidikan budi pekerti pada Paguyuban 

Ngesti Tunggal, mengispirasi peneliti untuk membuat judul skripsi, 

yaitu PENDIDIKAN BUDI PEKERTI PADA PAGUYUBAN 

NGESTI TUNGGAL (PANGESTU) CABANG SEMARANG 

WILAYAH KOORDINATORAT JAWA TENGAH II. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas dan batasan masalah di 

atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apa saja nilai-nilai budi pekerti yang diajarkan pada Paguyuban 

Ngesti Tunggal (Pangestu)? 
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2. Bagaimana penerapan pendidikan budi pekerti pada Paguyuban 

Ngesti Tunggal (Pangestu)? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang ada dalam 

penelitian maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan: 

1. nilai-nilai budi pekerti yang diajarkan pada Paguyuban Ngesti 

Tunggal (Pangestu); 

2. penerapan pendidikan budi pekerti pada Paguyuban Ngesti 

Tunggal (Pangestu). 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara teoretis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah 

ilmu pengetahuan di bidang sosial dan pendidikan nilai, selain itu 

hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai 

bahan acuan di bidang penelitian yang sejenis dan/atau sebagai 

pengembangan penelitian lebih lanjut dan diharapkan dapat 

memberikan kontribusi wawasan dan pengetahuan terkait dengan 

Pendidikan Budi Pekerti khususnya yang diajarkan pada 

Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu), serta dapat menjadi 
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referensi serta sumber pustaka, bagi akademisi, maupun 

masyarakat pada umumnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu) 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi 

perihal keberadaaan, kegiatan, dan nilai-nilai budi 

pekerti yang diajarkan Paguyuban Ngesti Tunggal secara 

ilmiah. 

2) Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi 

bagi Paguyuban Ngesti Tunggal baik dalam hal untuk 

menjaga eksistensinya maupun untuk para anggotanya 

agar lebih giat mengimplementasikan nilai-nilai budi 

pekerti yang diajarkan oleh Paguyuban Ngesti Tunggal. 

b. Bagi Masyarakat 

Dari penelitian ini diharapkan masyarakat dapat 

mengetahui gambaran umum perihal Pangestu dan 

mengetahui secara menyeluruh mengenai nilai-nilai budi 

pekerti dan penerapannya oleh Paguyuban Ngesti Tunggal 

(Pangestu) khususnya di kota Semarang.  

E. Batasan Istilah 

Suatu penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman atau salah 

tafsir yang terlalu jauh terkait substansi penelitian, maka perlu adanya 
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penjelasan tentang beberapa istilah. Adapun istilah yang perlu 

mendapatkan penjelasan antara lain: 

a. Pendidikan Budi Pekerti 

Batasan istilah terkait pendidikan budi pekerti dalam 

penelitian ini yaitu upaya mendidik, mengembangkan dan 

membentuk seseorang untuk berperilaku positif dan memiliki 

pribadi yang baik secara lahir-batin, material-spiritual dan 

individual-sosial melalui kegiatan bimbingan, pembiasaan, 

pengajaran, serta keteladanan yang diberikan oleh Paguyuban 

Ngesti Tunggal 

b. Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu) 

Paguyuban Ngesti Tunggal merupakan sebuah organisasi 

yang mengajarkan pengolahan jiwa dan pendidikan budi pekerti 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dijiwai oleh hidup 

rukun dan semangat kekeluargaan, agar manusia memiliki jiwa 

yang sehat dan kuat serta berbudi luhur. 

Pangestu dalam eksistensinya, terbagi kedalam beberapa 

cabang wilayah pengajaran. Dalam penelitian ini subjek 

penelitian difokuskan pada Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu) 

cabang Semarang wilayah Koordinatorat Jawa Tengah II. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

A. Deskripsi Teoretis 

1. Pendidikan Budi Pekerti 

a. Pengertian Pendidikan Budi Pekerti 

Pengertian pendidikan budi pekerti menurut Banks dan 

Jarolimek dalam Zuriah (2011: 18), yaitu merupakan program 

pengajaran di sekolah yang bertujuan mengembangkan watak 

atau tabiat siswa dengan cara menghayati nilai-nilai dan 

keyakinan masyarakat sebagai kekuatan moral dalam hidupnya 

melalui kejujuran, dapat dipercaya, disiplin, dan kerja sama. 

Lebih lanjut Zuriah (2011: 157) menjelaskan, pendidikan budi 

pekerti dilakukan sebagai upaya pembinaan bagi para siswa 

agar menjadi orang-orang yang berwatak sekaligus 

berkepribadian memesona dan terpuji sesuai dengan konsep 

nilai, norma, moral agama dan kemasyarakatan, serta budaya 

bangsa. 

Sedangkan Suparno, dkk (2002: 106-108) menjelaskan, 

bahwa pendidikan budi pekerti adalah salah satu segi 

pendidikan generasi muda untuk menjadi manusia yang penuh, 

di mana didalamnya segi moralitas, sosialitas, religiusitas, 

emosi, dan rasa ikut dikembangkan. Dengan demikian siswa 

akan dibantu menjadi pribadi yang bermoral, sosial, religius, 
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emosinya seimbang, dapat mengolah rasa secara benar, dan 

terutama dapat hidup saling membantu dengan orang-orang 

lain.  

Pendapat lain dijabarkan oleh Elkabumaini dan 

Ruhyana (2016: 9-10), bahwa pendidikan budi pekerti 

dimaksudkan sebagai upaya mendidik siswa dengan 

pengajaran akhlak yang baik. Pendidikan budi pekerti sering 

juga diasosiasikan dengan mendidik siswa dalam tata krama 

pergaulan yang berisikan kebiasaan sopan santun yang 

disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia.  

Sementara itu pengertian pendidikan budi pekerti 

menurut draft kurikulum berbasis kompetensi (2001) dapat 

ditinjau secara konsepsional dan operasional. 

Pengertian pendidikan budi pekerti secara konsepsional 

mencakup hal hal sebagai berikut. 

1) Usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik menjadi 

manusia seutuhnya yang berbudi pekerti luhur dalam 

segenap peranannya sekarang dan masa yang akan datang. 

2) Upaya pembentukan, pengembangan, peningkatan, 

pemeliharaan dan perilaku peserta didik agar mereka mau 

dan mampu melaksanakan tugas-tugas hidupnya secara 

selaras, serasi, seimbang (lahir batin, material spiritual, 

dan individual sosial) 
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3) Upaya pendidikan untuk membentuk peserta didik untuk 

menjadi pribadi seutuhnya yang berbudi pekerti luhur 

melalui kegiatan bimbingan, pembiasan, pengajaran dan 

latihan secara keteladanan. 

Pendidikan budi pekerti secara operasional adalah 

upaya untuk membekali peserta didik melalui bimbingan, 

pengajaran, dan latihan selama pertumbuhan dan 

perkembangan dirinya sebagai bekal masa depannya, agar 

memiliki hati nurani yang bersih, berperangai baik, serta 

menjaga kesusilaan dalam melaksanakan kewajiban terhadap 

Tuhan dan sesama mahluk. Dengan demikian, terbentuklah 

pribadi seutuhnya yang tercermin pada perilaku berupa ucapan, 

perbuatan, sikap, pikiran, perasaan, kerja dan hasil karya 

berdasarkan nilai-nilai agama serta norma dan moral luhur 

bangsa (Zuriah, 2011: 20). 

Berkaitan dengan proses pendidikan, Mudyahardjo 

(2009: 3-4) menjelaskan juga bahwa dalam pengertian yang 

luas pendidikan berlangsung tidak dalam batas usia tertentu, 

tetapi berlangsung sepanjang hayat (lifelong). Pendidikan 

adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan 

individu. Dengan demikian itu berarti tidak ada batas waktu 

berlangsungnya pendidikan atau dalam pengertian lain bahwa 

proses mendidik tidak hanya dapat ditujukan kepada anak saja 
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tetapi juga setiap orang tanpa batasan usia. Lebih lanjut 

Mudyahardjo menjelaskan bahwa pendidikan berlangsung 

dalam segala lingkungan hidup, baik yang khusus diciptakan 

untuk kepentingan pendidikan maupun yang ada dengan 

sendirinya (tidak terbatas pada lingkungan sekolah) dan bentuk 

kegiatannya terentang dalam beraneka ragam bentuk, dan 

segala macam pengalaman belajar dalam hidup. 

Serupa dengan hal tersebut, Supriyoko dalam 

Endraswara (2006: 104) mengisyaratkan, bahwa pendidikan 

budi pekerti dapat ditanamkan di mana saja. Tidak terbatas 

pada lembaga pendidikan seperti sekolah saja, namun peran 

serta keluarga dan masyarakat juga tidak dapat diremehkan 

sebagai ladang penyemaian budi pekerti. Lebih lanjut 

Supriyoko menjelaskan bahwa pendidikan budi pekerti tidak 

harus diberikan oleh seorang sarjana, seorang doktor, dan 

seorang profesor, melainkan cukup diperlukan seorang insan 

yang memiliki komitmen moral dan etik, kepedulian sosial 

yang luas dan empatik, pengetahuan umum yang luas dan 

apresiasi yang baik terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan budi pekerti yaitu upaya mendidik, 

mengembangkan dan membentuk seseorang untuk berperilaku 

positif dan memiliki pribadi yang baik secara lahir-batin, 
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material-spiritual dan individual-sosial melalui kegiatan 

bimbingan, pembiasaan, pengajaran, serta keteladanan yang 

dalam penelitian ini diberikan oleh Paguyuban Ngesti Tunggal. 

b. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Budi Pekerti 

Pembahasan tujuan pendidikan budi pekerti menurut 

Cahyoto dalam Zuriah (2011: 65) dapat mengacu kepada 

harapan masyarakat terhadap sekolah yang menghendaki siswa 

memiliki kemampuan dan kecakapan berpikir, menjadi 

anggota masyarakat yang bermanfaat, dan memiliki 

kemampuan yang terpuji sebagai anggota masyarakat.  

Haidar Putra Dauly menuturkan bahwa tujuan 

pendidikan budi pekerti adalah untuk mengembangkan nilai, 

sikap dan perilaku siswa yang memancarkan akhlak mulia/budi 

pekerti luhur. Dengan kata lain dalam pendidikan budi pekerti 

nilai-nilai yang ingin dibentuk adalah nilai nilai akhlak yang 

mulia, yaitu tertanamnya nilai-nilai akhlak yang mulia kedalam 

diri peserta didik yang kemudian terwujud dalam tingkah 

lakunya. Adapun tujuan pendidikan budi pekerti sebagaimana 

yang diungkapkan oleh KI Hajar Dewantoro adalah “ngerti–

ngerasangelakoni” (menyadari, menginsyafi dan melakukan). 

Hal tersebut mengandung pengertian bahwa pendidikan budi 

pekerti adalah bentuk pendidikan dan pengajaran yang 

menitikberatkan pada perilaku dan tindakan siswa dalam 
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mengapresiasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai budi 

pekerti ke dalam tingkah laku sehari-hari (Su’dadah, 2014 : 

139). 

Zuriah (2011: 64) menjelaskan, bahwa pendidikan budi 

pekerti secara umum bertujuan untuk memfasilitasi siswa agar 

mampu menggunakan pengetahuan, mengkaji dan 

menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai, 

mengembangkan keterampilan sosial yang memungkinkan 

tumbuh dan berkembangnya akhlak mulia dalam diri siswa 

serta mewujudkannya dalam perilaku sehari-hari, dalam 

berbagai konteks sosial budaya yang berbhinneka sepanjang 

hayat. Lebih lanjut Zuriah menjabarkan tujuan pendidikan budi 

pekerti antara lain agar siswa: 

1) Memahami nilai-nilai budi pekerti di lingkungan keluarga, 

lokal, nasional, dan internasional melalui adat istiadat, 

hukum, undang-undang, dan tatanan antar bangsa. 

2) Mampu mengembangkan watak atau tabiatnya secara 

konsisten dalam mengambil keputusan budi pekerti di 

tengah-tengah rumitnya kehidupan bermasyarakat saat ini. 

3) Mampu menghadapi masalah nyata dalam masyarakat 

secara rasional bagi pengambilan keputusan yang terbaik 

setelah melakukan pertimbangan sesuai dengan norma 

budi pekerti. 
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4) Mampu menggunakan pengalaman budi pekerti yang baik 

bagi pembentukan kesadaran dan perilaku yang berguna 

dan bertanggung jawab atas tindakannya.  

Menurut pandangan lain, Endraswara (2006: 188), 

menjelaskan tujuan budi pekerti luhur adalah untuk 

mewujudkan konsep kehidupan Memayu Hayuning Bawono 

(Mengusahakan Keselamatan, Kebahagiaan, dan Kesejahteraan 

hidup di dunia) dan harus serentak dibarengi dengan greget 

(semangat) Ambrastha dur angkara (memberantas nafsu-nafsu 

rendah). Sedangkan, Elkabumaini dan Ruhyana (2016: 42), 

menguraikan tujuan pendidikan budi pekerti antara lain 

sebagai berikut. 

1) Mendorong terbentuknya kebiasaan dan perilaku siswa 

yang terpuji dan sejalan dengan norma (value) atau nilai-

nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. 

2) Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab 

siswa sebagai generasi penerus bangsa. 

3) Memupuk ketegaran dan kepekaan mental siswa terhadap 

situasi dan kondisi di lingkungan sekitarnya. 

4) Meningkatkan kemampuan untuk menghindari sifat-sifat 

tercela yang dapat merusak diri sendiri, teman, orang tua, 

atau orang lainnya, dan lingkungan. 
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Selain tujuan, pendidikan budi pekerti juga memiliki 

fungsi atau kegunaan bagi individu sebagai objeknya. 

Pendidikan budi pekerti bagi siswa sangat penting, yang mana 

memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut. 

1) Pengembangan, yakni untuk meningkatkan tingkah laku 

atau perilaku baik yang telah tertanam dalam lingkungan 

keluarga, masyarakat, dan Negara. 

2) Penyaluran, yakni untuk membantu siswa yang memiliki 

talenta tertentu untuk dapat dikembangkan dan bermanfaat 

secara optimal sesuai dengan kultur bangsa. 

3) Perbaikan, yakni untuk memperbaiki setiap kesalahan, 

kekurangan, dan kelemahan siswa dalam perilaku 

kehidupan sehari-hari. 

4) Pencegahan, yakni untuk mencegah siswa dari tingkah 

laku negatif yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, 

dalam masyarakat, seperti norma agama maupun hukum 

positif. 

5) Pembersihan, yakni untuk membersihkan diri dari 

penyakit hati, seperti sombong, egois, iri, dengki, dan riya 

agar siswa tumbuh berkembang sesuai dengan norma yang 

berlaku, baik agama, masyarakat, dan negara. 

6) Penyaring (filter), yakni untuk menyaring budaya-budaya 

bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai 
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dengan nilai-nilai budi pekerti (Elkabumaini dan Ruhyana, 

2016: 42-43). 

Penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bahwa 

tujuan pendidikan budi pekerti secara umum adalah agar 

individu dapat memahami, mengembangkan, dan 

menginternalisasi nilai-nilai budi pekerti luhur ke dalam 

perilakunya untuk dapat mengambil keputusan dan bertindak 

positif dalam kehidupan kesehariannya. Sedangkan 

fungsi/kegunaan pendidikan budi pekerti secara umum yaitu 

sebagai acuan informasi, pengembangan, perbaikan dan 

pencegahan diri dari perilaku negatif dan masalah nyata di 

masyarakat agar dapat bertingkah laku sesuai dengan nilai-

nilai budi pekerti. 

c. Jalur dan Jenis Pendidikan 

Untuk merealisasikan tujuan pendidikan, maka 

pendidikan dibagi pelaksanaannya ke dalam tiga jalur 

pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, 

dan pendidikan informal.  

Philip H. Coombs dalam Ihsan (2010: 41-43) 

mengklasifikasikan jalur pendidikan ke dalam tiga bagian, 

yaitu pendidikan informal (pendidikan luar sekolah yang tidak 

dilembagakan), pendidikan formal (pendidikan sekolah), dan 
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pendidikan non-formal (pendidikan luar sekolah yang 

dilembagakan). 

Pendidikan informal atau pendidikan luar sekolah yang 

tidak dilembagakan merupakan proses pendidikan yang 

diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar 

atau tidak sadar, pada umumnya tidak terartur dan tidak 

sistematis, dan berlangsung tanpa batasan usia. Walaupun 

demikian, pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan 

seseorang, karena dalam kebanyakan masyarakat pendidikan 

informal berperan penting melalui, keluarga, masyarakat, dan 

pengusaha. Ciri-ciri pendidikan informal di antaranya: 

1) Dapat dilakukan di mana saja dan tidak terikat oleh 

hal-hal yang formal; 2) tidak ada persyaratan apapun; 3) 

tidak berjenjang; 4) tidak ada program yang 

direncanakan secara formal; 5) tidak ada materi tertentu 

yang harus tersaji secara formal; 6) berlangsung 

sepanjang hayat; 7) tidak ada ujian; 8) tidak ada lembaga 

tertentu sebagai penyelenggara (Munib, 2012: 147). 

Pendidikan formal atau pendidikan sekolah, adalah 

pendidikan yang berlangsung di sekolah, yang teratur, 

sistematis, mempunyai jenjang dan yang dibagi dalam waktu-

waktu tertentu yang berlangsung dari taman kanak-kanak 

sampai perguruan tinggi. Ciri-ciri pendidikan formal antara 

lain: 

1) Tempat berlangsungnya kegiatan proses pembelajaran 

di gedung sekolah; 2) terdapat persyaratan tertentu, 

misalnya usia; 3) memiliki jenjang pendidikan secara 

jelas; 4) kurikulumnya disusun secara jelas untuk setiap 
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jenjang dan jenisnya; 5) materi pembelajaran bersifat 

akademis; 6) proses pendidikan relatif memakan waktu 

yang cukup lama; 7) ada ujian formal yang disertai 

dengan pemberian ijazah; 8) penyelenggara pendidikan 

adalah pemerintah/swasta; 9) tenaga pengajar harus 

memiliki klasifikasi tertentu; 10) diselenggarakan dengan 

menggunakan administrasi yang relatif seragam (Munib, 

2012: 146). 

Pendidikan non-formal atau pendidikan luar sekolah 

yang dilembagakan merupakan semua bentuk pendidikan yang 

diselenggarakan dengan sengaja, tertib, terarah, dan berencana 

di luar kegiatan persekolahan. Dalam hal ini tenaga pengajar, 

fasilitas, cara penyampaian, dan waktu yang dipakai, serta 

komponen lainnya disesuaikan dengan keadaan peserta atau 

peserta didik supaya mendapatkan hasil yang memuaskan. 

Beberapa ciri pendidikan non-formal antara lain: 

1) Kegiatan proses pembelajaran dapat dilakukan di luar 

gedung sekolah; 2) adakalanya usia menjadi persyaratan, 

tetapi tidak merupakan suatu keharusan; 3) pada 

umumnya tidak memiliki jenjang yang jelas; 4) adanya 

program tertentu yang khusus hendak ditangani; 5) 

bersifat praktis dan khusus; 6) pendidikannya relatif 

berlangsung secara singkat; 7) kadang-kadang ada ujian 

dan biasanya peserta mendapatkan sertifikat; 8) dapat 

dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (Munib, 

2012: 146).  

 Selain jalur pendidikan di atas, terdapat juga jenis 

Pendidikan Berbasis Masyarakat. Pendidikan berbasis 

masyarakat menurut Umberto Sihombing dalam Suharto 

(2013: 41), merupakan pendidikan yang dirancang, 

dilaksanakan, dinilai, dan dikembangkan oleh masyarakat yang 

mengarah pada usaha menjawab tantangan dan peluang yang 
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ada di lingkungan masyarakat tertentu dengan berorientasi 

pada masa depan. Sedangkan menurut Hamilton dan 

Cunningham dalam Fuad (2014: 86), bahwa pendidikan 

berbasis masyarakat merupakan kegiatan-kegiatan (program) 

yang terorganisasi yang dikembangkan dalam rangka mencapai 

tujuan atau manfaat tertentu. Pendidikan berbasis masyarakat 

juga merupakan istilah teknis operasional yang dipergunakan 

untuk membedakan dari konsep pendidikan berbasis 

pemerintah. 

Penjelasan dan ciri-ciri di atas, menunjukkan bahwa 

jalur pendidikan merupakan wadah bagi anak serta masyarakat 

untuk dapat mengikuti proses pendidikan baik dalam lingkup 

sekolah, maupun luar sekolah dengan klasifikasi tertentu serta 

tujuan yang berbeda di masing-masing jalur pendidikannya. 

Dari penjelasan di atas juga menunjukkan bahwa pendidikan 

berbasis masyarakat merupakan pendidikan di mana 

pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian pendidikan merupakan otoritas sepenuhnya 

masyarakat.  

Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan, subjek 

yang diteliti yaitu Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu) 

termasuk dalam jenis pendidikan berbasis masyarakat dan 

memiliki ciri seperti halnya pendidikan non-formal, di mana 
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lebih mengarah kepada pendidikan masyarakat secara umum, 

memiliki lembaga yang menaunginya yaitu Paguyuban Ngesti 

Tunggal dan sesuai dengan ciri-ciri dan penjelasan yang telah 

diuraikan sebelumnya. 

d. Nilai-nilai Budi Pekerti 

Menurut pendapat Cahyoto dalam Zuriah (2011: 67), 

dijelaskan bahwa scope atau ruang lingkup nilai budi pekerti 

yang bersumberkan pada etika atau filsafat moral menekankan 

unsur kepribadian, yaitu kesadaran dan berperannya hati nurani 

dan kebajikan bagi kehidupan yang baik berdasarkan sistem 

dan hukum nilai-nilai moral masyarakat. Dengan demikian 

terdapat hubungan antara budi pekerti dengan nilai-nilai moral 

dan norma hidup yang unsur-unsurnya merupakan ruang 

lingkup pembahasan budi pekerti, di antaranya: 

Tabel 2.1. Unsur-unsur Budi Pekerti. 

Unsur-unsur budi pekerti 
Hati nurani Kesopanan  Keberanian 

Kebajikan Kerapian Bersahabat  

Kejujuran Keikhlasan Kesetiaan 

Dapat dipercaya Kebijakan  Kehormatan 

Disiplin  Pengendalian diri Keadilan  

Sumber: Zuriah (2011: 68). 

Dari lingkungan yang makin meluas, budi pekerti 

mengandung nilai moral lokal (aturan keluarga, kerabat, dan 

tatanan lingkungan setempat), nilai moral nasional (tatanan 

demokrasi, loyalitas, nasionalisme, undang-undang, hukum, 
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hak asasi manusia, dan lain-lain), dan nilai moral internasional 

(hukum internasional, hubungan dan kerjasama antarbangsa, 

perdamaian, keamanan) (Zuriah, 2011:68).  

Sedangkan Muslich (2013: 174) menjelaskan bahwa 

budi pekerti berisi nilai-nilai perilaku manusia yang akan 

diukur menurut kebaikan dan keburukannya melalui ukuran 

norma agama, norma hukum, tata krama dan sopan santun, 

norma budaya/adat istiadat masyarakat. Dari pandangan 

lainnya, dalam Endraswara (2006: 25-96), dijelaskan bahwa 

dalam budaya Jawa terdapat beberapa nilai budi pekerti di 

antaranya. 

1) Eling, sebagaimana ungkapan tradisional Pangeran iku 

ora sare (Tuhan itu tidak tidur) yang mengandung pesan 

bahwa manusia harus selalu ingat kepada Tuhan. Dengan 

sikap eling juga akan meningkatkan keyakinan, bahwa 

Tuhan Maha Tahu. Sehingga manusia perlu waspada, 

Tuhan mengetahui apa yang dilakukan manusia, apa yang 

dikatakan, bahkan apa yang diangan-angankan, kapan 

saja, di mana saja. 

2) Ikhlas, yaitu sikap yang akan membawa manusia agar 

bertindak sepi ing pamrih, yakni alasan dasar manusia 

agar melakukan sesuatu dengan motif yang besih. Sikap 

ikhlas untuk orang lain bukan untuk mencapai pujian, 
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bukan mengharapkan sanjungan, melainkan dijalankan 

tulus ikhlas, tanpa pamrih. Mereka sudah diniyati hanya 

karena Tuhan semata. 

3) Nrima, bahwa dengan watak nrima tersebut manusia akan 

merasa puas dan nikmat serta bersyukur dengan berbagai 

hal yang dapat dicapai. Watak nrima hanya akan terpatri 

pada jiwa seseorang apabila mereka mudah bersyukur. 

Lebih lanjut, sikap nrima tidak berarti harus diam saja, 

pasif dan menunggu bola tanpa usaha. Namun, dalam 

segala upaya kehidupan harus selalu berusaha keras, lalu 

bersandarkan ke hubungan vertikal (pada Tuhan). 

4) Pendapat Geertz dalam Endraswara (2006: 83), bahwa 

sikap sabar menurut Geertz adalah menunjukkan ketiadaan 

hasrat, ketiadaan ketidaksabaran, ketiadaan nafsu yang 

bergejolak. 

5) Mencegah tindakan asusila, sebagaimana pendapat 

Endraswara (2006: 96), bahwa tindakan asusila 

merupakan perilaku yang melanggar budi pekerti. Dalam 

masyarakat Jawa tindakan asusila berhubungan dengan 

pelanggaran norma-norma seksual. Orang yang melanggar 

perilaku seksual dianggap nistha (hina). Hal ini 

disebabkan oleh asumsi bahwa persoalan seks tergolong 
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sangat agung atau luhur. Itulah sebabnya ihawal seksual 

memiliki norma-norma yang harus diindahkan. 

6) Pendapat Geertz dalam Endraswara (2006: 25), bahwa 

rukun merupakan ideal bagi hubungan sosial. Rukun 

berarti keadaan yang serasi penuh kerja sama, gotong 

royong, dan peniadaan perselisihan sebaik-baiknya. Lebih 

lanjut dalam Endraswara (2006: 27) dijelaskan bahwa 

prinsip kerukunan, juga akan membuat hidup menjadi 

tenteram dan sederhana. Hidup akan lebih tenang, tidak iri 

hati dan akhirnya bersikap apa adanya. 

7) Ora Ngaya, yaitu sikap yang menghendaki pengekangan 

diri, dan tidak perlu memaksakan diri. Sikap ini lebih 

memberikan ketenangan batin, ketenteraman jiwa, dan 

tidak menginginkan sesuatu secara tidak wajar. Sikap ini 

mengajarkan manusia hendaknya bisa mengekang hawa 

nafsu, jangan hura-hura, dan jangan berlebihan. 

Suparno, dkk (2002: 111-113) menyajikan nilai-nilai 

kemanusiaan yang biasanya disebut nilai budi pekerti, di mana 

di antaranya antara lain sebagai berikut. 

Tabel 2.2. Nilai-nilai Budi Pekerti menurut Suparno, dkk 

No. Jangkauan Sikap Nilai Budi Pekerti 
1.  Sikap terhadap Tuhan 1) Beriman pada Tuhan 

2) Bersyukur pada Tuhan 

3) Penghargaan terhadap 

agama/iman lain 
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2. Sikap terhadap sesama 

 

1) Belas kasih 

2) Cinta pada negara 

3) Hormat kepada orang tua 

4) Keadilan 

5) Kerelaan berbagi 

6) Menerima perbedaan 

7) Menghargai gagasan 

orang lain 

8) Menghargai sesama 

9) Sopan santun, dan 

lainnya. 

 

3. Sikap terhadap diri 

sendiri 

 

1) Bijaksana 

2) Jujur 

3) Kerendahan hati 

4) Ketulusan 

5) Penguasaan diri 

6) Tanggung jawab 

7) Terbuka, dan lainnya. 

 

Sumber: Suparno, dkk (2002: 111-113). 

Selain itu nilai-nilai budi pekerti menurut Puskur 

Depdiknas dalam Zuriah (2011: 198-199), beberapa di 

antaranya, yaitu: 

Tabel 2.3. Nilai budi pekerti menurut Puskur Depdiknas 

Nilai Budi Pekerti Deskripsi 
1) Meyakini adanya 

Tuhan Yang Maha 

Esa dan selalu 

menaati ajaran-

Nya 

Sikap dan perilaku yang mencerminkan 

keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan 

YME. 

2) Menaati ajaran 

Agama 

Sikap dan perilaku yang mencerminkan 

kepatuhan, tidak ingkar dan taat menjalankan 

perintah dan menghindari larangan Tuhan. 

3) Memiliki sikap dan 

mengembangkan 

sikap toleransi. 

Sikap dan perilaku yang mencerminkan toleransi 

dan penghargaan terhadap pendapat, gagasan, 

tingkah laku orang lain, baik yang sependapat 

maupun yang tidak sependapat dengan dirinya. 

4) Tumbuhnya 

disiplin diri. 

Sikap dan perilaku sebagai cerminan dari 

ketaatan, kepatuhan, ketertiban, kesetiaan, 

ketelitian, dan keteraturan perilaku seseorang 

terhadap norma dan aturan yang berlaku. 
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5) Memiliki rasa 

keterbukaan. 

Sikap dan perilaku seseorang yang 

mencerminkan adanya keterus terangan terhadap 

apa yang dipikirkan, diinginkan, diketahui, dan 

kesediaan menerima saran serta kritik dari orang 

lain. 

6) Mampu 

mengendalikan 

diri. 

Kemampuan seseorang untuk dapat mengatur 

dirinya sendiri berkenaan dengan kemampuan, 

nafsu, ambisi, keinginan, dalam memenuhi rasa 

kepuasan dan kebutuhan hidupnya. 

7) Menumbuhkan 

cinta dan kasih 

sayang. 

Sikap dan perilaku seseorang yang 

mencerminkan adanya unsur memberi perhatian, 

perlindungan, penghormatan, 

tanggung jawab, dan pengorbanan terhadap 

orang yang dicintai dan dikasihi. 

8) Memiliki 

kebersamaan dan 

gotong royong. 

Sikap dan perilaku seseorang yang 

mencerminkan adanya kesadaran dan kemauan 

untuk bersama-sama, saling membantu, dan 

saling memberi tanpa pamrih. 

9) Saling 

menghormati. 

Sikap dan perilaku untuk menghargai dalam 

hubungan antarindividu dan kelompok 

berdasarkan norma dan tata cara yang berlaku. 

10) Menumbuhkan 

kejujuran. 

Sikap dan perilaku untuk bertindak dengan 

sesungguhnya dan apa adanya, tidak berbohong, 

tidak berbuat-buat, tidak ditambah dan tidak 

dikurangi, serta tidak menyembunyikan 

kejujuran. 

Sumber: Zuriah (2011: 198-199). 

Penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bahwa 

nilai-nilai budi pekerti yang dapat ditanamkan pada seseorang 

sangat beragam tergantung tujuan dari masing-masing 

lingkupnya, baik dalam lingkup sekolah, masyarakat, keluarga, 

maupun yang lainnya, di mana secara umum nilai-nilai budi 

pekerti berisi perilaku-perilaku positif dalam hubungannya 

dengan Tuhan, orang lain, diri sendiri maupun terhadap alam. 
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2. Paguyuban 

Soekanto (2006: 116-120) menjelaskan teori dari Ferdinand 

Tonnies tentang kelompok sosial gemeinschaft sebagai suatu 

paguyuban dalam istilah keindonesiaan. Lebih lanjut Ferdinand 

Tonnies mendefinisikan paguyuban (gemeinschaft) sebagai bentuk 

kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh 

hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat 

kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan 

batin yang memang telah dikodratkan. Kehidupan tersebut 

dinamakan juga bersifat nyata dan organis. Hubungan seperti ini 

dapat dijumpai dalam keluarga, kelompok kekerabatan, rukun 

tetangga, dan sejenisnya. Dalam Cohen (1992: 127) juga 

dijelaskan, bahwa hubungan paguyuban (gemeinschaft), ditandai 

dengan ikatan-ikatan yang dekat, intim, dan interpersonal, saling 

berkepentingan secara tulus terhadap kesejahteraan satu sama lain, 

serta saling percaya dan kerjasama. Di samping itu, Abdulsyani 

(2002: 110), menjelaskan di dalam paguyuban (gemeinschaft), 

apabila terjadi suatu perselisihan atau pertentangan paham, maka 

penyelesaiannya tidak cukup dilakukan atas nama pribadi, akan 

tetapi menjadi urusan bersama atas nama kelompok. 

Teori Ferdinand Tonnies dalam Ishomuddin (2002: 97) 

menjelaskan, bahwa sifat paguyuban (gemeinschaft) ialah adanya 

keterikatan yang bersifat emosional. Selain itu Bell dan Mau lebih 
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mempertajam teori Tonnies dengan mengatakan bahwa suatu 

paguyuban (gemeinschaft) lebih berorientasi kepada masa silam, 

bersikap fanatik dan dogmatis. Di samping itu Ferdinand Tonnies 

dalam Sunarto (2000: 133), mengungkapkan: “All intimate, 

private, and exclusive living together....is understoodas life in 

Gemeinschaft (community)”. 

Di sini paguyuban digambarkannya sebagai kehidupan 

bersama yang intim, pribadi, dan eksklusif. Lebih lanjut dijabarkan 

dalam Basrowi (2005: 54), bahwa suatu paguyuban (gemeinschaft) 

mempunyai beberapa ciri pokok berikut. 

1) Intimate, dimaksudkan sebagai hubungan menyeluruh yang 

mesra. 

2) Private, dimaksudkan sebagai hubungan yang bersifat pribadi, 

yaitu khusus untuk beberapa orang saja. 

3) Exclusif, bahwa hubungan tersebut hanyalah untuk “kita” saja 

dan tidak untuk orang-orang lain di luar “kita”. 

Selain cirinya, paguyuban juga memiliki tiga tipe, yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1) Gemeinschaft by blood, yaitu paguyuban yang merupakan 

ikatan yang didasarkan pada ikatan darah atau keturunan; 

contoh keluarga, kelompok kekerabatan. 

2) Gemeinschaft by place, yaitu suatu paguyuban yang terdiri dari 

orang-orang yang berdekatan tempat tinggalnya, sehingga 
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dapat saling tolong menolong; contoh Rukun Tetangga, Rukun 

warga, Arisan. 

3) Gemeinschaft by mind, yaitu merupakan suatu paguyuban yang 

terdiri dari orang-orang yang walaupun tidak mempunyai 

hubungan darah ataupun tempat tinggalnya tidak berdekatan, 

akan tetapi mereka mempunyai jiwa dan pikiran yang sama, 

ideologi yang sama (Abdulsyani, 2002: 110) 

Di dalam paguyuban (gemeinschaft) terdapat suatu 

kemauan bersama (common will), ada suatu pengertian 

(understanding) serta juga kaidah-kaidah yang timbul dengan 

sendirinya dari kelompok tersebut (Basrowi, 2005: 54). Terkait 

dengan kemauan tersebut, teori dari Ferdinand Tonnies dalam 

Soekanto (2006: 117), menyesuaikan bentuk paguyuban tersebut 

dengan bentuk kemauan asasi manusia Wesenwille. Wesenwille 

merupakan bentuk kemauan yang dikodratkan, yang timbul dari 

keseluruhan kehidupan alami, di mana didalamnya, tidak hanya 

didasarkan pada aspek rasionalitas semata, tapi juga didasarkan 

pada perasaan dan akal yang merupakan satu-kesatuan dan 

keduanya terikat pada kesatuan hidup yang alamiah dan organis. 

Teori dari Ferdinand Tonnies peneliti gunakan untuk 

menjelaskan istilah paguyuban dalam penelitian ini. Kaitannya 

dengan subjek penelitian disini, yaitu Paguyuban Ngesti Tunggal 

(Pangestu), ialah bahwa Pangestu merupakan paguyuban yang 
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lebih mengarah pada tipe gemeinschaft by mind, di mana walaupun 

anggotanya tidak mempunyai hubungan darah ataupun tempat 

tinggalnya tidak berdekatan, akan tetapi mereka mempunyai jiwa 

dan pikiran yang sama, ideologi yang sama. 

3. Paguyuban Ngesti Tunggal 

a. Pengertian Paguyuban Ngesti Tunggal 

Penelitian ini dilakukan pada Paguyuban Ngesti 

Tunggal. Pada dasarnya cabang Paguyuban Ngesti Tunggal 

tersebar di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Jawa Tengah 

tersendiri terdapat dua belas koordinatorat daerah, mulai dari 

koordinatorat Jawa Tengah I sampai dengan koordinatorat 

Jawa Tengah XII. Khusus Paguyuban Ngesti Tunggal 

koordinatorat Jawa Tengah II beralamat di jalan Dewi Sartika 

Raya nomor 35, perumahan Unnes, kode pos 50221, kota 

Semarang. Paguyuban Ngesti Tunggal wilayah koordinatorat 

Jawa Tengah II memiliki koordinator daerah yaitu bapak Drs. 

Ramelan, MT. 

Dalam buku Paguyuban Ngesti Tunggal yang memuat 

gambaran umum tentang Pangestu, dijelaskan bahwa arti kata 

Paguyuban Ngesti Tunggal, yaitu sebagai berikut. 

1) Paguyuban ialah persatuan yang dijiwai oleh hidup rukun 

dan semangat kekeluargaan. 
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2) Ngesti ialah upaya batiniah yang didasari dengan 

permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

3) Tunggal ialah bersatu dalam hidup bermasyara-kat dan 

bersatu kembali dengan Tuhan Yang Maha Esa. 

Jadi, Paguyuban Ngesti Tunggal berarti persatuan yang 

dijiwai oleh hidup rukun dan semangat kekeluargaan dengan 

upaya batiniah yang didasari dengan permohonan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, untuk bersatu dalam hidup 

bermasyarakat dan bersatu kembali dengan Tuhan Yang Maha 

Esa. Kata Pangestu itu sendiri berasal dari bahasa Jawa yang 

berarti berkah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada 

umat-Nya yang berbakti dan taat (Pengurus Pusat Pangestu, 

2014: 5). 

Pangestu merupakan kancah pendidikan dan 

pengolahan jiwa agar para anggotanya memiliki jiwa yang 

sehat dan kuat serta berbudi luhur. Di lingkungan Pangestu, 

setiap anggota melaksanakan proses pembelajaran dan 

pelatihan untuk memiliki watak-watak utama serta senantiasa 

berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan 

petunjuk dan perintah-Nya serta menghindari larangan-Nya. 

b. Pangestu dan Aliran Kebatinan 

Pangestu, dalam beberapa tulisan serta anggapan umum 

dari beberapa orang, sering dianggap dan disamakan sebagai 
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gerakan aliran kebatinan atau aliran kepercayaan, ataupun 

agama baru. Anggapan tersebut muncul karena kurangnya 

klarifikasi lebih lanjut dari orang tersebut maupun pihak 

penulis terhadap pihak pangestu terkait tulisan atau buku yang 

menyatakan bahwa Pangestu dianggapnya sebagai aliran 

kebatinan dan termasuk dalam Penghayat Kepercayaan seperti 

paguyuban atau aliran kebatinan lainnya yang ada di 

Indonesia.  

Aliran kebatinan dalam Sofwan (2002: 1), pada 

dasarnya merupakan suatu sistem kepercayaan atau sistem 

spiritual yang ada di Indonesia selain agama, aliran, faham, 

sekte, atau madzhab dari agama tersebut, serta bukan pula 

termasuk kepercayaan adat. Penganut/penghayat aliran-aliran 

kebatinan itu saat ini terhimpun dalam Majelis Luhur 

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia 

(MLKI). MLKI merupakan wadah tunggal bagi penghayat 

Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Komunitas 

Kepercayaan Adat yang bertujuan menghimpun seluruh 

penghayat kepercayaan secara nasional termasuk di dalamnya 

aliran-aliran kebatinan yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Kebatinan menurut Subagya (1976: 15) merupakan 

segala usaha dan gerakan untuk merealisasikan daya batin 

manusia. Namun seiring perkembangan zaman dalam aliran-
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aliran kebatinan sering dijumpai teknik olah rasa yang aneh-

aneh, yang bersifat gaib dan magis, yang tidak memenuhi 

kaidah moral. Walaupun tidak semua aliran kebatinan 

demikian, namum dari sekian banyak keterangan tentang 

kebatinan, bahkan dari struktur pemikiran kebanyakan aliran 

kebatinan, bahwa dalam mencapai pembangunan masyarakat 

tampillah sifat khas, di mana tujuan itu tidak dicapai melalui 

jalan rasionil melainkan melalui jalan supra-rasionil, dengan 

cara gaib, dengan usaha mistik. Pada penelitian aliran-aliran 

kebatinan juga hampir selalu ditemukan kepercayaan kepada 

tenaga gaib, magis, sakti, tuah dan kualat, mantera, keramat, 

ritual, roh halus, dan masih amat banyak khayalan semacam 

itu. Sifat gaib itu adalah daya penarik bagi kebanyakan aliran-

aliran kebatinan (Subagya, 1976: 15-30).  

Perihal anggapan keterkaitan aliran kebatinan dengan 

Pangestu, Pengurus pusat Paguyuban Ngesti Tunggal 

menjelaskan dalam buku Pangestu (Pengurus Pusat Pangestu, 

2014: 3) bahwa Paguyuban Ngesti Tunggal merupakan 

organisasi sebagaimana organisasi-organisasi lain pada 

umumnya. Pangestu bersifat terbuka untuk umum dan dikelola 

sebagaimana pengelolaan organisasi biasanya. Pangestu adalah 

sebuah paguyuban sebagaimana selayaknya organisasi lainnya 

yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengolahan jiwa 
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serta pendidikan budi pekerti yang didasari dengan keyakinan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Organisasi Pangestu tidak ingin disamakan sebagai 

suatu aliran kebatinan maupun digolongkan kepada kelompok 

aliran kepercayaan, terlebih sebagai agama baru dan tidak pula 

bertentangan dengan pelajaran agama yang nyata-nyata dari 

wahyu Ilahi. Mereka mengizinkan anggota-anggotanya untuk 

masuk di dalam paguyuban tersebut, tanpa harus melepaskan 

keyakinan yang sudah ada, baik itu keyakinan agama atau 

kepercayaan yang lain. Pangestu juga tidak tergabung dalam 

perkumpulan kebatinan lainnya seperti halnya yang terhimpun 

ke dalam organisasi Majelis Luhur Kepercayaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI). 

4. Penelitian yang Relevan 

Setelah melakukan telaah dan analisis terhadap hasil-hasil 

penelitian tentang pendidikan budi pekerti dan Paguyuban Ngesti 

Tunggal, tulisan yang dianggap relevan dengan penelitian ini 

antara lain, pertama, Roudlotul Jannah (2015) dalam penelitiannya 

yang berjudul “Pemikiran Hamka tentang Nilai-Nilai Pendidikan 

Budi Pekerti”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

dan mengkaji pemikiran Hamka tentang nilai-nilai pendidikan budi 

pekerti serta untuk mengetahui relevansi pemikiran Hamka tentang 
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nilai-nilai pendidikan budi pekerti dengan pendidikan yang ada 

saat ini.  

Hasil penelitian ini menunjukkan tentang nilai-nilai 

pendidikan budi pekerti dalam pemikiran Hamka yaitu (a) nilai 

pendidikan budi pekerti terhadap Allah berupa ketakwaan, 

keimanan, tawakkal, syukur, taubat, sabar, dan istiqamah, (b) nilai 

pendidikan budi pekerti terhadap diri sendiri berupa tanggung 

jawab, iffah, dan pengendalian diri, (c) nilai pendidikan budi 

pekerti terhadap orang tua berupa birrul walidain, dan mentaati 

kedua orang tua dalam kebaikan, (d) nilai pendidikan budi pekerti 

terhadap orang lain berupa kejujuran, amanah, pemaaf, dermawan, 

rendah hati, kemanusiaan, toleransi, keadilan dan ihsan. Adapun 

relevansi pemikiran Hamka tentang nilai-nilai pendidikan budi 

pekerti dengan pendidikan saat ini adalah sama-sama terdapat nilai 

pendidikan religius, nilai pendidikan kejujuran, nilai pendidikan 

toleransi, nilai pendidikan peduli sosial, dan nilai pendidikan 

tanggung jawab, sehingga pemikiran Hamka tentang nilai-nilai 

pendidikan budi pekerti sangat tepat jika diajarkan pada pendidikan 

saat ini. 

Persamaan dan perbedaan penelitian di atas dengan 

penelitian yang peneliti susun ialah pada penelitian di atas 

persamaannya, terletak pada objek yang diteliti, yaitu tentang nilai-

nilai pendidikan budi pekerti. Di samping itu perbedaannya ialah 
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bahwa nilai-nilai pendidikan budi pekerti yang diteliti difokuskan 

pada Pemikiran seorang Hamka yang dikaitkan dengan ayat-ayat 

Al-Quran, dan bukan pada suatu lembaga, badan, atau organisasi di 

mana juga bukan penjelasan mengenai jenis kegiatan atau 

penerapan pendidikan budi pekerti tersebut. 

Penelitian relevan yang kedua, yaitu oleh Ivan Noorwahid 

(2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Keberadaan 

Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu) di Kota Semarang” di 

mana Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan 

Paguyuban Ngesti Tunggal (PANGESTU) di Kota Semarang, serta 

untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Paguyuban Ngesti 

Tunggal di kota Semarang.  

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Keberadaan 

Paguyuban Ngesti Tunggal di Kota Semarang masih ada. Di 

samping itu, Kegiatan yang dilakukan oleh warga Pangestu 

mengacu pada ajarannya, yaitu ajaran Sang Guru Sejati dengan 

mengadakan olah rasa atau “bowo raos” yang dilaksanakan setiap 

bulan. Pangestu juga merupakan organisasi yang lebih menitik 

beratkan pada pengolahan jiwa atau batin para warganya. 

Paguyuban Ngesti Tunggal juga secara terbuka dalam 

memperkenalkan organisasi ini kepada masyarakat di Kota 

Semarang. 
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Penelitian di atas, persamaannya dengan penelitian yang 

peneliti lakukan terletak pada subjek penelitiannya, yaitu 

Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu). Sedangkan perbedaannya 

ialah pada penelitian yang kedua ini objek penelitiannya 

difokuskan pada keberadaan Paguyuban Ngesti Tunggal di Kota 

Semarang dan kegiatan yang dilakukan oleh Pangestu sedangkan 

dalam penelitian yang peneliti susun fokus penelitiannya yaitu 

nilai-nilai budi pekerti yang diajarkan pada Pangestu khususnya 

nilai budi pekerti pada pokok ajaran Hasta sila, Paliwara, dan 

Jalan Rahayu serta penerapan pendidikan budi pekerti yang 

dilakukan oleh Pangestu. 

Penelitian relevan yang ketiga, yaitu oleh Sri Wahyuni 

(2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi 

Pendidikan Budi Pekerti yang Diintegrasikan ke dalam Mata 

Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Siswa Kelas VIII 

SMP Negeri 2 Margoyoso Pati”, di mana penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui implementasi pendidikan budi pekerti, faktor 

yang menjadi hambatan dan untuk mengetahui manfaat yang 

diperoleh dari implementasi pendidikan budi pekerti.   

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nilai-nilai budi 

pekerti yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran PKn 

disesuaikan dengan pokok bahasan materi PKn. Metode yang 

digunakan yaitu metode keteladanan dan metode demokrasi 
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dengan model diskusi. Dalam membuat RPP guru PKn kelas VIII 

SMP N 2 Margoyoso Pati menyisipkan nilai-nilai budi pekerti. 

Hambatan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan budi 

pekerti yaitu hambatan menghadapi siswa dari lingkungan yang 

tidak baik, hambatan yang berasal dari siswa sendiri baik dari 

internal maupun eksternal siswa, waktu yang tersedia untuk 

pendidikan budi pekerti di kelas sangat terbatas karena pendidikan 

budi pekerti bukan merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri. 

Manfaat dari pendidikan budi pekerti di antaranya yaitu siswa 

dapat bersikap sesuai dengan nilai-nilai budi pekerti yang luhur, 

mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang 

boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, serta yang 

etis dan yang tidak etis, dan akan tercipta rasa saling memiliki 

antar sesama sehingga melahirkan sikap yang harmonis. 

Penelitian yang ketiga ini persamaannya terletak pada objek 

penelitiannya, yaitu meneliti tentang penerapan pendidikan budi 

pekerti. Sedangkan perbedaanya, yaitu pada penelitian yang ketiga 

ini subjek penelitianya difokuskan pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dan lokusnya merupakan suatu lembaga 

pendidikan yakni SMP N 2 Margoyoso Pati yang mana sekolah itu 

termasuk dalam ketegori pendidikan formal, sedangkan penelitian 

yang peneliti susun subjeknya difokuskan pada Paguyuban Ngesti 

Tunggal cabang Semarang wilayah koordinatorat Jawa Tengah II, 
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di mana paguyuban tersebut temasuk dalam kategori pendidikan 

non-formal. 

Penelitian relevan yang keempat, yaitu dilakukan oleh 

Soehadha dan Soehardi (2004) dalam jurnal penelitannya yang 

berjudul “Umat Agama dalam Paguyuban Ngesti Tunggal 

(Pangestu)” memiliki tujuan untuk mengetahui alasan para 

penganut agama mengikuti Paguyuban Ngesti Tunggal dan 

mengetahui bagaimana para penganut agama yang mengikuti 

pangestu memberikan makna atas ajaran yang diberikan Pangestu.  

Hasil kajian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

terdapat dua motif utama yang mendorong “penyiswaan” umat 

agama ke dalam Pangestu. Motivasi pertama terkait dengan 

ketidakpuasan mereka dalam memahami agamanya sehingga 

ajaran Pangestu dapat dijadikan sebagai “referensi” dalam 

memahami ajaran agama tersebut. Motivasi kedua terkait dengan 

ketidakpuasan umat agama dalam melaksanakan syariat panembah 

yang dijalankannya berdasarkan ajaran agama yang telah 

dianutnya, selain itu bagi pengikutnya, ajaran Pangestu telah 

menawarkan cara keagamaan yang lebih intens dan memberikan 

makna bagi kepuasan “rasa” religius di kalangan umat agama serta 

mengajarkan bagi umat agama tentang praktek keberagamaan yang 

damai dan toleran, sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial, 

karena lebih berorientasi ke dalam diri pribadi manusia. 
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Penelitian yang keempat persamaannya adalah sama-sama 

meneliti Paguyuban Ngesti Tunggal sebagai subjek penelitian. 

Namun perbedaannya terletak pada objek kajiannya, di mana 

dalam penelitian yang keempat ini objek penelitian difokuskan 

pada umat beragama yang mengikuti Paguyuban Ngesti Tunggal 

(Pangestu), seperti alasan para penganut agama tersebut mengikuti 

Paguyuban Ngesti Tunggal dan mengenai bagaimana para 

penganut agama tersebut memberikan makna atas ajaran yang 

diberikan Pangestu. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti 

susun, objek penelitian difokuskan pada pendidikan budi pekerti 

yang diurai lagi pada nilai-nilai budi pekerti yang diajarkan 

khususnya nilai budi pekerti pada pokok ajaran Hasta sila, 

Paliwara, dan Jalan Rahayu serta penerapan pendidikan budi 

pekerti yang dilakukan Pangestu. 

B. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

menggambarkan dengan jelas alur pemikiran peneliti yang berkaitan 

dengan pendidikan budi pekerti pada Paguyuban Ngesti Tunggal 

(Pangestu) cabang Semarang wilayah koordinatorat Jawa Tengah II. 

Berdasar atas krisis multidimensional yang terjadi pada pribadi 

masyarakat Indonesia, maka diperlukan suatu pendidikan budi pekerti. 

Paguyuban Ngesti Tunggal sebagai bagian dari kelompok sosial yang 

ada di tengah masyarakat, mengajarkan pengolahan jiwa dan 
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pendidikan budi pekerti, di mana di dalamnya terdapat nilai-nilai budi 

pekerti yang diajarkan serta kegiatan tertentu sebagai penerapan 

pendidikan budi pekerti. Berdasarkan hal itu, dengan adanya Pangestu 

sebagai wadah pendidikan budi pekerti yang ada di tengah masyarakat 

diharapkan tercipta individu-individu yang memiliki nilai-nilai budi 

pekerti yang baik secara lahir-batin, material-spiritual dan individual-

sosial dalam hubungannya dengan Tuhan YME seperti beriman dan 

bersyukur kepada Tuhan, tidak menyembah selain Allah, taat 

beribadah, kemudian hubungannya dengan diri sendiri seperti perilaku 

jujur, Narima, rendah hati, sabar, mengendalikan hawa nafsu, dan 

lainnya, serta hubungannya dengan orang lain seperti budi dharma, 

mematuhi aturan dan tidak berselisih.  
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Dari kerangka berfikir di atas dapat dijelaskan dengan bagan 

sebagai berikut: 

Bagan 2.1. Kerangka Berpikir 

  

Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu) 

Pendidikan budi pekerti 

Nilai-nilai budi pekerti yang diajarkan 

Penerapan Pendidikan budi pekerti yang dilakukan Pangestu 

Krisis multidimensi yang terjadi dalam kehidupan keseharian 

masyarakat secara umum  

Manusia yang memiliki pribadi yang baik sesuai dengan pokok ajaran Hasta sila, 
Paliwara, dan Jalan Rahayu, dalam hubungannya dengan, 

1) Tuhan YME: Sadar, percaya, dan taat kepada Tuhan YME, beribadah. 

2) orang lain: Budi darma, mematuhui aturan, tidak berselisih. 

3) diri Sendiri: Rela, narima, jujur, sabar, mampu mengendalikan nafsu, 

mampu menjaga jasmani dan rohani. 

Pokok Ajaran Jalan Rahayu 

1. Menghayati isi 

paugeran/syahadat 

2. Panembah/beribadah 

3. Budi dharma 

4. Mengekang hawa nafsu 

5. Berbudi luhur 

Pokok Ajaran Paliwara 

1. Jangan menyembah selain Allah 

2. Berhati-hati dalam hal syahwat 

3. Jangan menggunakan makanan/ 

minuman dan jangan melakukan 

perbuatan yang memudahkan 

rusaknya jasmani dan rohani 

4. Jangan melanggar peraturan negara 

5. Jangan bertengkar/berselisih 

Pokok Ajaran Hasta sila 

 tri sila           panca sila 

1. Eling 4. Rela 

2. Percaya 5. Narima 

3. Taat 6. Jujur 

 7. Sabar 

 8.Budi luhur 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

peneliti sebelumnya, maka tujuan penelitian yang telah disusun 

sebelumnya dapat dijawab dan disimpulkan, bahwa pendidikan budi 

pekerti yang dilakukan pada Paguyuban Ngesti Tunggal cabang Semarang 

wilayah koordinatorat Jawa Tengah II dilakukan sebagai upaya 

pemeliharaan terhadap ajaran Sang Guru Sejati. Pendidikan budi pekerti 

dalam Pangestu tersebut diwujudkan dalam pokok-pokok ajaran Pangestu, 

di antaranya pokok ajaran Hasta Sila, Paliwara dan Jalan Rahayu yang 

mana, di dalamnya terdapat nilai-nilai budi pekerti untuk diajarkan kepada 

setiap warganya. 

Penerapan pendidikan budi pekerti yang dilakukan oleh Paguyuban 

Ngesti Tunggal cabang Semarang wilayah koordinatorat Jawa Tengah II, 

diwujudkan ke dalam beberapa kegiatan di antaranya: (1) kegiatan olah 

rasa, di mana kegiatannya berisi pertemuan antar warga Pangestu untuk 

mendengar ceramah terkait ajaran Sang Guru Sejati, dengan disisipi juga 

sesi tanya jawab dan ruang pengalaman sebagai bentuk sharing antar 

warga Pangestu untuk diambil hikmah/pelajarannya. Kegiatan olah rasa di 

Semarang umumnya dilakukan di gedung Dana Warih krapyak, ataupun 

gedung Dana Warih Banyumanik, kota Semarang pada minggu pertama di 

setiap bulannya; (2) kegiatan ajar pustaka, yang umumnya dilakukan di 
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salah satu rumah warga Pangestu, kegiatannya berbentuk pertemuan antar 

warga Pangestu untuk melakukan kajian dan diskusi bersama terhadap isi 

buku wajib Pangestu. Pada cabang Semarang II, kegiatan ajar pustaka 

umumnya dilakukan pada malam hari yang jadwalnya harinya ditentukan 

oleh pengurus cabang masing-masing; (3) kegiatan pamiwahan, 

merupakan penerapan pendidikan budi pekerti yang ditujukan kepada 

anak-anak dan remaja melalui kegiatan belajar dan bermain bersama 

dengan menyisipkan nilai-nilai budi pekerti. Kegiatan pamiwahan 

Pangestu di Semarang dilakukan pada minggu ketiga setiap bulan dan 

biasanya dilakukan di gedung Dana Warih, namun bisa juga dilakukan di 

luar ruangan dengan sambil berekreasi, contohnya melakukan kegiatan 

pamiwahan sekaligus rekreasi di puri mareakaca, Semarang. Pengurus 

Pangestu juga melakukan penerapan pendidikan budi pekerti kepada 

internal keluarganya masing-masing khususnya terhadap anak, dengan 

melalui pembiasaan, keteladanan, pemberiaan nasihat dan 

mengikutsertakan anggota keluarganya dalam kegiatan Pangestu. 

B. Saran 

Berdasarkan temuan yang peneliti uraikan dalam skripsi ini, maka 

perlu kiranya peneliti memberikan saran yang bersifat konstruktif bagi 

pihak terkait. 

1. Bagi Organisasi Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu). 

a. Untuk lebih menegaskan kembali tentang status Pangestu yang 

bukan aliran kepercayaan, aliran kebatinan, maupun agama baru, 
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maka alangkah lebih baik Pangestu melakukan klarifikasi yang 

dapat dilakukan melalui media cetak dengan membuat artikel 

tentang keorganisasian Pangestu, maupun melalui media sosial 

seperti optimalisasi website, instagram,dan  facebook, yang berisi 

dokumentasi keorganisasian dan kegiatan-kegiatan Pangestu. 

b. untuk menegaskan status keorganisasian Pangestu di tingkat pusat 

sebagai wadah pendidikan pengolahan jiwa dan pendidikan budi 

pekerti kepada masyarakat, maka peneliti rekomendasikan agar 

Pangestu mendaftarkan status keorganisasiannya tersebut juga 

kepada kementerian terkait, seperti halnya Kementerian Dalam 

Negeri, ataupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

2. Bagi peminat pendidikan budi pekerti 

Peneliti berharap akan adanya penelitian yang lebih luas dan beragam 

lagi yang berkaitan dengan pendidikan budi pekerti, sehingga dapat 

memberikan kontribusi lebih baik bagi pendidikan di Indonesia. 

3. Bagi peneliti kelompok sosial  

Peneliti berharap akan adanya penelitian lebih lanjut yang 

mendeskripsikan atau mengungkapkan lebih jauh tentang keberadaan, 

ajaran, maupun eksistensi Paguyuban Ngesti Tunggal di tengah 

masyarakat. 
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