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Gambar 3.1 Naskah Fragmen Usul Dan Lain-Lain  

[Lan sun arane husnal miṭalabil ibadah  dalem nyataaken ilmu telu’ perkara kahimmah:Yang 

bernama husnal mithalabil ibadah dalam menyatakan ilmu tiga perkara kebaikan] 

BAB 3 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari beberapa uraian yaitu, (1) objek penelitian, (2) metode, 

(3) prosedur penelitian, (4) teknik pengumpulan data 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian kali ini berupa naskah dengan judul Fragmen Usul dan 

Lain-lain. Naskah tersebut merupakan salah satu naskah koleksi Perpustakaan 

Nasional, dengan nomor katalogus KBG 497, Fragmen Usul dan Lain-lain, 34 

halaman, Bhs. Jawa, Aks. Arab, kertas Eropa, Roll 267.13. FUDLL merupakan 

arajudul luar naskah, atau dengan kata lain judul tersebut diberikan oleh pihak 

Perpustakaan Nasional. Namun, adapun judul yang tersurat pada teks naskah 

tersebut. Berikut merupakan kutipan judul pada naskah FUDLL.  

  

 Gambar 3.1 merupakan penggalan teks yang diambil dari naskah FUDLL. 

Melalui gambar di atas dapat terlihat bahwa naskah FUDLL memiliki judul yang 

tersurat pada teks. Judul tersebut yaitu, Husnul Miṭalabil Ibadah yang berarti 

Kebaikan Ilmu yang Dianut.  

 Kemudian, naskah FUDLL terdiri atas dua bagian, hal tersebut didasari atas 

terdapatnya dua bagian judul dalam satu naskah. Penyebutan judul tersebut 

terdapat pada halaman 3 untuk bagian naskah pertama, dan halaman 19 untuk 

bagian naskah kedua. Namun, kedua naskah tersebut memiliki judul naskah yang 

sama yaitu, Kitab Husnal Miṭalab.  

 Bagian naskah pertama terdiri dari halaman 1 hingga halaman 10. 

Sedangkan bagian kedua naskah terdiri dari halaman 11 hingga halaman 32. 
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Terdapat kolofon atau catatan penulis. Kolofon pada teks naskah FUDLL 

menunjukkan bahwa naskah ditulis oleh satu orang yaitu, oleh Haji Ahmad Rifai 

bin Muhammad. Kemudian, kolofon tersebut juga menunjukkan bahwa penyalin 

naskah memiliki mahzab Syafi’i. Berikut merupakan potongan naskah FUDLL 

yang menunjukkan penalin naskah memiliki mazhab Syafi’i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 di atas menunjukkan bahwa, kalimat saking hajji Ahmad Rifai 

mengindikasikan atau menandakan bahwa penulis serta ajaran yang terkandung 

pada naskah tersebut diberikan oleh Haji Ahmad Rifai.   

Naskah FUDLL terdiri atas 32 halaman. Namun dalam identifikasi naskah 

yang diberikan oleh pihak Perpustakaan Nasional RI, menyebutkan bahwa naskah 

FUDLL terdiri dari 34 halaman. Kesalahan tersebut diduga terjadi akibat dari 

kesalahan penomoran halaman yang diduga dilakukan oleh orang lain. Hal 

tersebut didasari atas terdapatnya  penggunaan jenis tinta yang berbeda, pada 

penomoran halaman naskah. Berikut merupakan potongan gambar yang 

menunjukkan penggunaan angka Arab untuk menuliskan halaman naskah. 

 

 

Gambar 3.2 Kolofon naskah FUDLL  

[maka ikilah kitab tarajjumah winaroh, ilmu syariah agama nabi muhammad genah, saking haji 

ahmad rifai bin muhammad, mazhab syafi’i ahli suni torikoh, lan sun arane husnal mithalabil 

ibadah, dalem nyataken ilmu telung perkara kahimah: maka inilah kitab terjemah, ilmu syariah 

agama nabi muhammad, dari haji ahmad rifai bin muhammad, mazhab syafi’I ahli suni torikoh, 

dan bernama husnal mithalabil ibadah, dalam menyatakan ilmu tiga perkara niat (kebaikan)] 

 

Gambar 3.3 Penomoran Naskah dengan Angka Arab 

Pada Naskah Fragmen Usul Dan Lain-Lain 
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Gambar  3.4 Naskah FUDLL yang Dijahit dengan 

Menggunakan Benang 

Penomoran yang terdapat pada naskah FUDLL mengindikasikan bahwa, 

pemberian penomoran tersebut dilakukan bukan oleh penulis atau penyalin 

naskah. Penomoran tersebut dilakukan dari halaman awal naskah atau halaman 

judul, hingga halaman terakhir naskah. 

Selanjutnya, naskah FUDLL berbentuk buku, dengan sampul depan dan 

belakang berupa karton tebal dengan motif coklat tua, dan memiliki ukuran 16 x 

20,5 cm. Kertas atau alas tulis yang digunakan untuk menuliskan teks yaitu kertas 

eropa. Pada kertas tersebut tidak ditemukan adanya water mark atau cap air di 

dalamnya. Keadaan kertas pada naskah FUDLL dapat dikatakan 70% dalam 

keadaan berlubang. Kerusakan tersebut diduga disebabkan oleh serangga. 

Kemudian, hampir setiap bagian tepi yaitu bagian atas, bawah, dan samping 

naskah mengalami kerusakan berupa robek, serta berlubang. Kemudian, pada 

bagian sisi yang mengalami kerusakan tersebut, dilapisi oleh kertas tipis 

(menyerupai kertas minyak). Kerusakan tersebut terjadi hanya pada bagian tepi 

naskah, sehingga bagian tengah kertas 

yaitu bagian teks naskah masih tetap utuh 

dan jelas terbaca. Kemudian, pada 

halaman tiga, bagian sisi kiri naskah terdapat 

bagian yang 

robek, 

kemudian dihajit dengan menggunakan benang. Lingkaran merah pada gambar di 

bawah ini merupakan, bagian naskah FUDLL yang robek. 

 

 

 

 

 

Jumlah baris setiap halaman pada naskah tidak konsisten. Pada halaman 2 

dan halaman 12 terdapat 9 baris, namun pada halaman terdiri atas 11 baris. 
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Sedangkan pada halaman 1 dan halaman 11, yaitu bagian judul naskah terdiri atas 

6 baris. Jarak antara halaman dengan tulisan yaitu, bagian atas 2 cm, bagian 

bawah 2 cm, bagian kanan 2,7 cm, dan bagian kiri 1,5 cm. Jarak antar baris teks 

yaitu ±1cm. Penulisan naskah ditulis bolak-balik setiap halamannya, kecuali pada 

halaman judul.  

Jilid pada naskah masih kokoh. Penggunaan tinta pada naskah FUDLL 

diduga menggunakan tinta dengan kualitas baik. Hal tersebut dapat terlihat bahwa, 

teks yang terdapat pada naskah masih dapat terlihat dengan jelas. Kemudian 

konsistensi ukuran huruf, serta kepekatan atau tebal tipis dalam penulisan aksara 

dapat dijadikan indikasi bahwa, penyalin naskah merupakan penulis yang mahir. 

Selanjutnya, penulisan teks naskah FUDLL menggunakan dua jenis tinta, 

yaitu hitam dan merah. Penggunaan tinta berwarna merah digunakan hanya pada 

bagian-bagian tertentu saja. Pertama, tinta merah digunakan untuk menunjukkan 

pergantian setiap bait syair. Kedua, penggunaan tinta merah digunakan untuk 

menunjukkan kutipan hadis, ayat Al-Qur’an, atau Ijma Ulama yang menjadi dalil 

atau dasar ajaran. Ketiga, penggunaan tinta merah digunakan untuk menunjukkan 

pergantian pokok pembahasan pada naskah. Di bawah ini, peneliti akan 

memberikan sedikit ilustrasi mengenai penggunaan tinta merah tersebut. 

Pertama, penggunaan tinta berwarna merah dengan tujuan untuk 

menunjukkan pergantian bait syair. Penggunaan tinta berwarna merah tersebut 

terletak pada kata pertama dibagian larik pertama. Berikut peneliti sajikan salah 

satu bait teks naskah FUDLL, yaitu bait 138. 

Wajib mulyané iman kinawruhan,  
supaya hasil iman ning kebatinan,  
ikilah kalam ulama ibarat reringkesan,  

fāi’datin a’sukulli saā’datil īman. 
   

Bait di atas merupakan hasil transliterasi atau pengubahan jenis tulisan, 

huruf demi huruf dari abjad satu ke abjad lain. Pada proses transliterasi teks 

naskah FUDLL, pengubahan dilakukan dengan mengganti jenis aksara Arab 

Pegon ke dalam aksara Latin.  
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 Kata “wajib” dan kalimat fāi’datin a’sukulli saā’datil īman pada bait di 

atas, merupakan sebuah kata yang ditulis dengan menggunakan tinta merah. Kata 

“wajib” merupakan kata pertama dilarik pertama pada bait tersebut. Kemudian, 

kalimat fāi’datin a’sukulli saā’datil īman pada teks naskah FUDLL juga ditulis 

dengan menggunakan tinta merah. Kalimat tersebut merupakan kalam Ulama, 

yang dijadikan sebagai landasan hukum ajaran yang terkandung pada teks naskah.  

Terdapat dua bahasa yang digunakan dalam naskah FUDLL yaitu, bahasa 

Jawa dan Arab. Penulisan teks naskah FUDLL menggunakan aksara Arab Pegon. 

Pada gambar 3.3 menunjukkan bahwa khat yang digunakan pada naskah FUDLL 

diduga merupakan khat farisi. Khat farisi merupakan jenis tulisan tangan yang 

sangat khas dari Persia (Iran). Salah satu ciri dari khat tersebut adalah penggunaan 

huruf sin tanpa gigi (س) sin bergigi (س). 

 Pada bagian pertama naskah, yaitu dimulai dari halaman 1 hingga halaman 

10, teks naskah dibuat tanpa pungtuasi atau tanda baca. Kemudian, pada bagian 

kedua naskah, terdapat sebagian teks yang tidak memiliki pungtuasi dan bagian 

yang lainnya memiliki pungtuasi. Bagian kedua naskah dimulai dari halaman 12 

hingga halaman 32, halaman 12 hingga 18 teks tidak disertai dengan pungtuasi, 

sedangkan halaman 19 hingga halaman 32 teks disertai pungtuasi. Posisi atau 

letak penulisan teks serupa dengan penulisan Al-Qur’an, yaitu dari kanan ke kiri, 

hal tersebut berlaku mulai dari awal bagian naskah, hingga bagian akhir naskah. 

Fisik naskah FUDLL berbentuk sebuah buku, yang terdiri atas tiga kuras atau tiga 

bagian ikatan. 

 Hampir 80% terjadi pengulangan penulisan teks yang pada naskah FUDLL.  

Pengulangan tersebut terjadi pada, halaman 3 dengan halaman 19, halaman 4 

dengan 20, halaman 5 dengan halaman 21, halaman 6 dengan halman 22, halaman 

7 dengan halaman 23, halaman 8 dengan halaman 24, halaman 9 dengan halaman 

25, halaman 10 dengan halaman 26, halaman 13 dengan halaman 31, halaman 14 

dengan halaman 32, halaman 15 dengan halaman 33, halaman 16 dengan halaman 

32, halaman 17 dengan halaman 29, halaman 18 dengan halaman 30.  

 Pengulangan penulisan teks diduga dilakukan oleh penyalin atau penulis 

dengan sengaja, hal tersebut terjadi karena besarnya intensitas pengulangan dalam 
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penulisan teks. Walaupun naskah FUDLL terbagi atas dua bagian teks, namun 

keduanya memiliki keterkaitan. 

Kemudian, cara penulisan teks naskah FUDLL yaitu, pada setiap halaman 

teks naskah terdiri atas dua kolom (kanan dan kiri). Kemudian, setiap kolom 

tersebut terdiri atas sebelas baris, yang tiap lariknya terdiri atas sembilan hingga 

lima belas suku kata.  

Penentuan bentuk teks naskah dilakukan dengan cara pembacaan teks 

tersebut. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa naskah FUDLL memiliki 

bentuk teks berupa syair.  

Terdapat sejumlah 162 bait pada naskah tersebut. Pada setiap bait terdiri 

atas empat larik, serta memiliki rima aaaa. Namun, pada deskripsi katalogus dan 

mikrofilm yang ada di PNRI, naskah FUDLL memiliki bentuk teks berupa 

macapat. Macapat merupakan bentuk puisi Jawa tradisional, setiap baitnya 

mempunyai baris kalimat (gatra) tertentu, setiap gatra mempunyai jumlah suku 

kata (guru wilangan) tertentu, dan berakhir pd bunyi sanjak akhir (guru lagu; guru 

suara tertentu), misal Dandanggula, Kinanti, Maskumambang; tembang cilik. 

(KBBI), berbeda dengan syair yang hanya memiliki empat baris dalam tiap 

baitnya.  

  Naskah tersebut diperoleh oleh peneliti dengan cara mengkopi mikrofilm 

naskah FUDLL. Nomor microfilm pada naskah FUDLL yaitu, Roll 267.13. Hal 

tersebut dapat dilihat pada nomor katalogus pada naskah. Mikrofilm merupakan 

cetak digital dari sebuah naskah. Namun, mikrofilm tersebut hanya dapat dicetak 

hitam putih saja. Naskah FUDLL dapat dikatakan tersimpan dengan baik. Pada 

saat penulis meminjam naskah FUDLL, naskah tersebut dilapisi oleh dua bagian. 

Bagian pertama atau bagian terluar, naskah dibalut oleh map plastik berwarna 

abu-abu. Kemudian bagian kedua, naskah dibalut dengan kertas berwarna putih, 

yang menyerupai kertas minyak. Setelah naskah dibalut oleh kertas berwarna 

putih, naskah diikat dengan menggunakan tali yang terbuat dari benang.  

  Kemudian, pada bagian terakhir naskah atau halaman 32, terdapat sebuah 

cap yang bertulis “Jav.Hbs.B.G.”. 
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 “Jav” merupakan kependekan dari Java, yang memiliki arti Jawa. “Hbs” 

merupakan kependekan dari Hogere Burger School atau Hoogere Burgerschool, 

yang merupakan sekolah lanjutan tingkat menengah, pada zaman Hindia Belanda, 

yang setara dengan MULO+AMS namun hanya lima tahun. Sedangkan, “B.G.” 

merupakan kependekan dari Batavian Genootschap. Kata Batavia memiliki arti 

Batavia, sedangkan kata Genootschap memiliki arti perkumpulan.  Dengan 

adanya cap tersebut diduga bahwa naskah merupakan salah satu koleksi dari 

Hogere Burger School atau sekolah lanjutan tingkat menengah, pada zaman 

Hindia Belanda. 

3.2 Metode  

Dalam sebuah penelitian, diperlukan adanya sebuah cara kerja untuk 

mencapai hasil serta tujuan yang dikehendaki. Ratna (2013, hlm. 32) 

mengemukakan bahwa, metode dianggap sebagai cara-cara, strategi untuk 

memahami realitas, langkah-langkah sestematis untuk memecahkan rangkaian 

sebab akibat, serta berfungsi untuk menyederhanakan masalah, sehingga lebih 

mudah untuk dipecahkan dan dipahami. Metode yang digunakan pada penelitian 

kali ini yaitu, metode deskriptif analisis. Peneliti akan memunculkan fakta-fakta 

yang terdapat pada naskah FUDLL akan diuraikan serta diberi penjelasan 

secukupnya.   

3.2.1 Metode Kajian Filologi 

Metode kajian yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu menggunakan 

metode naskah tunggal edisi standar. Baried (1985, hlm. 69) mengemukakan 

bahwa, hal yang dilakukan dalam edisi standar yaitu menerbitkan naskah dengan 

membetulkan kesalahan-kesalahan kecil dan ketidakajegan, sedang ejaannya 

Gambar 3.5 Cap yang Terdapat Pada Halaman Akhir 

Naskah Fragmen Usul Dan Lain-Lain 

 



31 
 

Riska Rita Wulandari , 2015 
FARGMEN USUL DAN LAIN LAIN : KRITIK TEKS DAN TINJAUAN KANDUNGAN ISI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

 
 

 

disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dari edisi standar yaitu 

menghasilkan suatu edisi yang baru dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. 

Hal tersebut berkaitan dengan, menggadakan pembagian alenia atau paragraf, 

pungtuasi, huruf besar dan kecil, membuat penafsiran (interpretasi) setiap bagian 

atau kata-kata yang perlu penjelasan, sehingga teks tampak mudah dipahami oleh 

pembaca modern (Lubis, 1996, hlm. 88). Penggunaan edisi standar dipilih karena, 

naskah FUDLL bukan merupakan naskah yang sakral. Naskah FUDLL  dianggap 

sebagai cerita biasa, bukan cerita yang dianggap suci atau penting dari sudut 

pandang agama atau sejarah, sehingga tidak perlu diperlakukan secara khusus dan 

istimewa. 

Djamaris (2002, hlm. 24) mengemukakan bahwa, terdapat beberapa hal 

yang perlu diperhatikan dalam melakukan edisi standar antara lain yaitu, 

mentransliterasikan teks, membetulkan kesalahan teks (emendation atau 

conjectura), membuat catatan perbaikan/perubahan, memberi komentar, tafsiran 

(informasi di luar teks), membagi teks dalam beberapa bagian, dan menyusun 

daftar kata yang sukar (glosari).  

3.3 Prosedur Penelitian 

 Terdapat beberapa langkah kerja atau prosedur yang ditempuh oleh 

peneliti dalam melakukan penelitian yaitu: 

1. melakukan obserasi lapangan untuk mendapatkan naskah; 

2. menentukan objek penelitian; 

3. mencetak mikrofilm naskah FUDLL; 

4. membuat pedoman transliterasi naskah FUDLL; 

5. melakukan transliterasi, yaitu pengubahan aksara Arab Pegon ke dalam 

aksara Latin; 

6. melakukan kritik teks; 

7. menghasilkan edisi teks; 

8. melakukan terjemahan teks; 

9. melakukan tinjauan kandungan isi naskah FUDLL; 

10. penyusunan hasil analisis. 
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Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan observasi 

dengan cara, mengunjungi museum dan perpustakaan untuk mendapatkan objek 

penelitian. Kemudian, langkah kedua yaitu menentukan objek penelitian. Peneliti 

menggunakan katalog naskah dengan judul, Katalog Induk Naskah-Naskah 

Nusantara Jilid 4, tahun 1998, yang disusun oleh T. E. Behrend, dkk. untuk 

mendapatkan objek penelitian. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi 

penulis dalam menentukan objek penelitian, diantaranya yaitu kondisi fisik naskah 

dalam keadaan baik, karena kondisi naskah yang buruk misalnya memiliki lubang 

pada teksnya, maka akan menyulitkan proses kritik teks.  

Setelah menentukan objek penelitian, langkah ketiga yang dilakukan yaitu 

mencetak mikrofilm naskah FUDLL. Mikrofilm merupakan film yang memuat 

rekaman foto naskah dan identifikasi naskah. 

Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu, membuat pedoman transliterasi 

naskah FUDLL. Pembuatan pedoman transliterasi penting dilakukan, karena 

setiap naskah memiliki perbedaan dalam penulisannya. Sehingga, pedoman 

transliterasi dapat membantu peneliti dalam pengubahan jenis aksara Arab Pegon 

ke aksara Latin. 

Setelah transliterasi dilakukan, langkah selanjutnya yaitu melakukan kritik 

teks. Kritik teks merupakan tugas utama dalam penelitian filologi. Melalui kritik 

teks, maka naskah akan bersih dari kesalahan tulis yang terdapat di dalamnya 

sehingga menghasilkan edisi teks. Kemudian, langkah selanjutnya yang dilakukan 

yaitu melakukan terjemahan teks. Tujuan dari edisi teks dan penerjemahan teks 

yaitu, agar teks dapat dengan mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca.  

Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu, melakukan tinjauan kandungan 

isi yang terdapat pada naskah. Penulis akan melakukan tinjauan kandungan isi 

melalui aspek bahasa dan budaya yang terdapat pada naskah FUDLL. Langkah 

terakhir yang dilakukan yaitu menyusun hasil analisis dalam bentuk skripsi. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data dilakukan pada penelitian ini yaitu, 

menggunakan  teknik studi pustaka. Peneliti menelusuri buku, artikel, jurnal, dan 

lain sebagainya, yang relevan dengan objek penelitian dan kajian.   

 


