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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Secara teoretis kita dapat melakukan berbagai macam bandingan, di antaranya (a) 

bandingan intratekstual, seperti studi filologi, yang menitikberatkan pada kritik teks untuk 

mencari keaslian, babon naskah, atau sumber tema, misalnya bandingan Narasoma Maling, 

Darmagandul, Pararaton, dan Wulung Reh; serta (b) bandingan intertekstual, antara dua 

kurun waktu sastra yang berbeda, sinkroik, dan/atau diakronik. Bandingan intertekstual dapat 

dilakukan karya sastra antar daerah, negara, genre, atau pengarang yang diperkirakan ada 

keterkaitan. Kedua jenis studi bandingan itu mendasarkan pada unsur-unsur kesamaan 

sehingga jelas acuannya, misalnya konsep bandingan dari aspek genre, bentuk, periode, 

aliran, tema, dan mitos. Bandingan juga dapat diarahkan pada bandingan ekspresi sastra 

dengan ekspresi lain (seni, budaya, agama, politik). Titik pangkal sastra bandingan yang 

harus dirunut adalah konsep pengaruh antarkarya atau hipogram (Endraswara, 2011: 198-

199). 

 Menurut Endraswara, bandingan intertekstual dan intratekstual sebenarnya ditentukan 

oleh objek dan subjek penelitian. Bandingan intratekstual mirip dengan ide lama ke arah 

bandingan kritik teks. Penyalinan naskah, mutrani, menyadur, dan sejenisnya menarik sastra 

bandingan intrateks pada masa lalu karena terdapat aneka versi dalam teks sastra. Berbeda 

dalam sastra bandingan intertekstual yang memang membandingkan teks yang berlainan. 

Intertekstual berupa bandingan antara dua karya atau lebih yang mungkin berbeda wilayah, 

genre, konteks, dan sebagainya (Endraswara, 2011: 199). 

Wawacan Layang Syekh Abdul Qadir Jaelani merupakan naskah kuno, buah karya sastra 

lama/klasik daerah Sunda, dengan pengaruh bahasa Arab yang kuat, penting dikaji dan 

dianalisis akan isi yang terkandung di dalamnya, karena selain merupakan sebuah karya 

sastra, Wawacan Layang Syekh Abdul Qadir Jaelani dan Manaqib Syekh Abdul Qadir 

Jaelani juga mengandung nilai-nilai pendidikan moral serta tuntunan hidup, terutama bagi 

umat Islam. Makna yang tersirat dalam Wawacan Layang Syekh Abdul Qadir Jaelani 

maupun Manaqib Syekh Abdul Qadir Jaelani, di dalamnya terdapat suatu ajaran yang 

ditujukan kepada seseorang untuk mencapai kebahagiaan, kemuliaan teragung yang sejati, 

menyatu di sisi Allah Swt menuju puncak persada tertinggi, menyinari pandangan hati 
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dengan cahaya hakikat dan menyucikan nurani dari segala sesuatu selain yang hak, melalui 

ajaran bernama tasawuf (Budhisantoso, 1990: 2). 

Dalam ajaran tasawuf diterangkan, bahwa syariat itu hanya peraturan belaka, tarekatlah 

yang merupakan pelaksanaan perbuatannya syariat; apabila syariat dan tarekat ini sudah 

dapat dikuasai, maka lahirlah hakikat yang merupakan perbaikan keadaan atau ihwal, sedang 

tujuan terakhir adalah makrifat, yakni mengenal dan mencintai Tuhan dengan sebaik-baiknya 

(Budhisantoso, 1990: 2). Menurutnya pula, di Indonesia sekarang ini, ajaran tasawuf sudah 

banyak dikenal, tetapi umumnya belum mengenal tarekat atau tasawuf itu dari dekat. Syekh 

Abdul Qadir Jaelani adalah tokoh tasawuf di zamannya, melalui pengkajian dan penelaahan 

naskah ini, melatarbelakangi pengenalan tasawuf secara konsepsional (Budhisantoso, 1990: 

2). 

Sebagai ilustrasi, betapa besarnya perhatian ahli-ahli pikir Eropa terhadap tasawuf, 

termasuk tarekat, karena mereka melihat dalam didikan batin itu tersembunyi kekuatan umat 

Islam yang tak terhingga, yang merupakan urat nadi dan jiwa bagi Islam sewaktu-waktu ia 

dalam keadaan mundur dan lemah. Seperti diketahui pembagian ilmu menurut Islam ada 

empat, yakni syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat (Budhisantoso, 1990: 2). 

Kaitannya dengan Wawacan Layang Syekh Abdul Qadir Jaelani sebagai naskah kuno, 

buah karya sastra lama/klasik daerah, maka semua sastra daerah mempuyai sifatnya yang 

khas, aksaranya yang khas, bahkan bahan-bahan tulisannya pun khas. Ada yang berupa kulit 

kayu, bambu, kertas padi, lontar, nipah, dan sebagainya. Sastra ini timbul dan berkembang 

pada zaman yang belum mengenal nasionalisme, bahkan sebagian besar berakar pada 

feodalisme yang kita anggap sebagai suatu sikap hidup yang sudah usang. (Budhisantoso, 

1990: 6). Lalu dapatkah kita mengemukakan pertanyaan: masih adakah gunanya penelitian 

naskah lama dalam konteks masyarakat multikutural sekarang ini? 

Tentu pertanyaan tersebut harus dijawab sesuai dengan fakta di lapangan. Berikut 

pendapat Rusyana menguatkan, bahwa pengalaman sastra seribu tahun di masa lalu dapat 

dijadikan rujukan dalam menyongsong sastra seribu tahun yang akan datang (Rusyana, 1999: 

37, Media Indonesia). Selain itu, sekarang para pemilik sastra lisan maupun tertulis biasanya 

sudah lanjut usia bahkan sudah tiada, maka jelaslah di banyak daerah sastra tersebut sudah 

mendekati kemusnahan sehingga diperlukan perhatian dan penanganan yang segera. 

Pengumpulan secara fisik tentunya belum cukup, maka diperlukan telaah filologi untuk 

mempermudah orang dalam memahami naskah lama. Lalu transliterasi untuk semakin 

mempermudah orang dalam mengenal naskah kuno tersebut. Tentu, tahap pemeliharaan juga 
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tidak cukup untuk pelestarian naskah, namun diperlukan pengembangan untuk pelestarian 

atau keberlanjutannya sehingga bisa bermanfaat bagi umat manusia. 

Adapun tahap pengembangan naskah dengan tujuan keberlanjutan dimaksud adalah 

adanya kegiatan lanjutan berupa kajian atau analisis terhadap karya sastra wawacan tersebut. 

Maka dengan demikian, naskah lama/klasik akan mampu menghadapi tantangan zaman 

dengan tidak ditinggalkan orang, inovatif, dan bisa memenuhi prinsip keberlanjutan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Wawacan Layang Syekh Abdul Qadir Jaelani perlu 

diungkap dan dikaji untuk mengetahui sejauhmana tingkat intratekstual maupun 

intertekstualnya, nilai-nilai luhur apa yang dikandungnya, serta sejauhmana relevansi serta 

kontribusinya terhadap pembangunan kebudayaan, pendidikan kebahasaan dan kesusastraan 

Indonesia yang berwawasan kebangsaan dan berprinsip pembangunan berkelanjutan 

(Sustainable development). 

Di sini penulis mengkaji dengan membandingkan Wawacan Layang Syekh Abdul Qadir 

Jaelani dengan Manaqib Syekh Abdul Qadir Jaelani, dicari intertekstual atau keterkaitannya, 

serta dicari nilai-nilai luhur yang terdapat di dalamnya untuk dijadikan suatu hal yang 

bermanfaat bagi dunia pendidikan. Penelitian bandingan dengan pencarian nilai luhur 

tersebut diupayakan lebih mendalam dan lengkap dari penelitian sebelumnya. 

Penelitian dari segi intertekstual memang sudah banyak yang melakukan, terutama 

diterapkan pada analisis karya sastra berupa cerpen atau novel, namun pengkajian 

intertekstual dengan objek berupa wawacan atau manaqib masih sedikit yang peneliti temui, 

baru di antaranya Kalsum (2008) membahas Wawacan Batara Rama: Kajian Intertekstual. 

Di sini Kalsum mengintertekstualkan Manunggaling kaula – Gusti dalam Teks Wawacan 

Batara Rama dan Teks-teks hipogram lainnya, yakni Pantun Ramayana dan yang lainnya. 

Sedangkan peneliti sendiri akan mengkaji  secara intertekstual dengan membandingkan 

terlebih dahulu struktur Wawacan Layang Syekh Abdul Qadir Jaelani dengan Manaqib Syekh 

Abdul Qadir Jaelani, serta mencari nilai-nilai luhur yang tedapat di dalamnya agar berguna 

bagi dunia pendidikan.  

Selain itu, pengkajian sastra terhadap Wawacan Layang Syekh Abdul Qadir Jaelani dan 

Manaqib Syekh Abdul Qadir Jaelani hendakya ditinjau dari sudut Wawacan Layang Syekh 

Abdul Qadir Jaelani atau manaqib tersebut sebagai karya sastra yang khas, dan Wawacan 

Layang Syekh Abdul Qadir Jaelani sebagai karya sastra yang berada dalam alur sejarah pula. 

Diharapkan penelitian ini meliputi kedua sudut pandang ini juga. Penelitian Wawacan 

Layang Syekh Abdul Qadir Jaelani sebagai sebuah karya sastra berada pada aliran sejarah 
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akan menggunakan pendekatan bandingan intertekstualitas. Pendekatan bandingan 

intertekstualitas menurut Kalsum (2008: 42), yaitu menelusuri hipogram dari sebuah karya, 

hipogram yaitu teks-teks yang kemudian turut dalam rekonstruksi sebuah teks. Akan tetapi 

yang akan dilakukan pada penelitian ini dengan membandingkan terlebih dahulu kedua kara 

tersebut, baru kemudian dicari intertekstualitasnya atau kaitan satu sama lainnya serta dicari 

nilai-nilai luhur yang terdapat di dalamnya. 

Adapun nilai luhur yang berlaku pada masyarakat multikultural yang akan dijadikan 

pendekatan dalam penelitian ini, yakni nilai-nilai yang ada dalam pengembangan pendidikan 

budaya dan karakter bangsa yang dibuat oleh Kemdikbud (2011), di antaranya religius, jujur, 

toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta 

damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. 

Sebagai landasan untuk berbicara lebih lanjut mengenai pemanfaatannya bagi pendidikan, 

tidak kalah pentingnya mengetahui ihwal apresiasi sastra itu sendiri. Karena dengan apresiasi 

sastra, baik di sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi, maka karya sastra akan lebih 

bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.  

Berbicara mengenai apresiasi sebagaimana diterangkan Rusyana (1984: 321), merupakan 

pengenalan nilai pada bidang nilai-nilai yang lebih tinggi. Menurutnya pula, apresiasi itu 

merupakan jawaban seseorang yang sudah matang dan sudah berkembang ke arah nilai yang 

lebih tinggi, sehingga ia siap untuk melihat dan mengenal nilai dengan tepat, dan 

menjawabnya dengan hangat dan simpatik. Seseorang yang telah memiliki apresiasi bukan 

sekadar yakin bahwa sesuatu itu dikehendaki sebagai perhitungan akalnya, tetapi benar-benar 

menghasratkan sesuatu, dan menjawab dengan sikap yang penuh kegairahan terhadapnya 

(Witherington, 1950: 299 dalam Rusyana, 1984: 321-322). 

Diharapkan dengan adanya apresiasi terhadap karya sastra lama berupa Wawacan Layang 

Syekh abdul Qadir Jaelani dan Manaqib Syekh Abdul Qadir Jaelani ini, dapat 

membangkitkan hasrat sastra yang baru. Dengan demikian, bisa bermanfaat bagi dunia 

pendidikan pada khususnya dan masyarakat pada umumya. 

 

1.2 Masalah 

1.2.1 Pembatasan Masalah 

Penulis membatasi penelitian ini yaitu hanya mengkaji bandingan teks yang satu 

dengan yang lain, dalam hal ini Wawacan Syekh Abdul Qadir Jaelani dengan Manaqib Syeh 
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Abdul Qadir Jaelani yang berusaha meneliti bandingan dan kaitan antara teks yang satu 

dengan yang lain yang memiliki kemiripan judul (Syekh abdul Qadir Jaelani) dan berusaha 

mencari nilai yang terdapat di dalamnya untuk kemudian dikontribusikan bagi dunia 

pendidikan. 

 

1.2.2 Pertanyaan-Pertanyaan Penelitian 

Ada tiga pertanyaan penelitian yang penulis kemukakan, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah desain atau identifikasi wawacan Layang Syekh Abdul Qadir Jaelani 

dan Manaqib Syeh Abdul Qadir Jaelani? 

2. Bagaimanakah  kajian struktur Wawacan Layang Syekh Abdul Qadir Jaelani dan 

Manaqib Syeh Abdul Qadir Jaelani? 

3. Bagaimanakah fungsi dan nilai dari Wawacan Layang Syekh Abdul Qadir Jaelani dan 

Manaqib Syeh Abdul Qadir Jaelani? 

4. Bagaimanakah pemanfaatan kajian bandingan Wawacan Layang Syekh Abdul Qadir 

Jaelani dengan Manaqib Syeh Abdul Qadir Jaelani bagi pembelajaran Apresiasi 

Sastra Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1) membandingkan struktur wawacan Layang Syekh Abdul Qadir Jaelani dengan 

Manaqib Syeh Abdul Qadir Jaelani. 

2) mengetahui fungsi dan nilai dari Wawacan Layang Syekh Abdul Qadir Jaelani 

dan Manaqib Syeh Abdul Qadir Jaelani. 

3) mengetahui pemanfaatan kajian bandingan Wawacan Layang Syekh Abdul Qadir 

Jaelani dengan Manaqib Syeh Abdul Qadir Jaelani bagi pembelajaran Apresiasi 

Sastra Indonesia. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1) memberikan kontribusi bagi studi sastra adalah memberikan sumbangan 

pemikiran dalam perspektif desain atau identifikasi wawacan dan kajian struktur 

wawacan Layang Syekh Abdul Qadir Jaelani dan Manaqib Syeh Abdul Qadir 

Jaelani. 

2) memberikan kontribusi bagi studi sejarah sastra adalah berkenaan dengan sejarah 

karya sastra lama/klasik dalam wawacan Indonesia. 
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3) memberikan kontribusi bagi pembaca sastra adalah mengetahui konsep nilai luhur, 

konteks dan fungsi yang dikaitkan dengan kajian bandingan wawacan Layang 

Syekh Abdul Qadir Jaelani dan Manaqib Syeh Abdul Qadir Jaelani. 

4) memberikan sumbangan pemikiran dan keilmuan bagi pendidikan, yakni 

pemanfaatan kajian bandingan Wawacan Layang Syekh Abdul Qadir Jaelani 

dengan Manaqib Syeh Abdul Qadir Jaelani bagi pembelajaran Apresiasi Sastra 

Indonesia.  

 

1.4 Definisi Operasional 

Untuk memperoleh kejelasan dari penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan 

beberapa istilah yang digunakan, di antaranya: 

1) Kajian Bandingan (Intertekstual) adalah penelaahan bandingan yang berusaha 

membandingkan Wawacan Layang Syekh Abdul Qadir Jaelani dengan Manaqib Syeh 

Abdul Qadir Jaelani yang kemudian dicari keterkaitannya. Adapun kajian bandingan 

di sini peneliti membandingkan struktur Wawacan Layang Syekh Abdul Qadir Jaelani 

dengan Struktur Manaqib Syekh Abdul Qadir Jaelani, setelah itu membandingkan 

nilai dan fungsi dari keduanya, serta membandingkan nilai-nilai luhur yang terdapat 

dari keduanya. 

2) Wawacan Layang Syekh Abdul Qadir Jaelani atau disingkat WLSAQJ adalah naskah 

kuno, buah karya sastra lama/klasik daerah Sunda/Jawa, dengan pengaruh bahasa 

Arab yang kuat. Adapun wawacan yang dianalisis adalah wawacan yang dimiliki oleh 

Nal Hadan dan ditranslitersi oleh S. Budhisantoso, dkk. (hasil terjemahan wawacan 

Bahasa Sunda ke dalam Bahasa Indonesia), sedangkan kitab yang dianalisis adalah 

kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Al Jaelani yang dikeluarkan oleh Pondok Pesanten 

Suryalaya. 

3) Nilai luhur adalah sebuah nilai karakter bangsa yang dijunjung dan masih sesuai 

dengan masyarakat Indonesia. 

4) Pemanfaatan bagi pendidikan adalah proses memanfaatkan hasil kajian bandingan 

terhadap Wawacan Layang Syekh Abdul Qadir Jaelani dengan Manaqib Syekh Abdul 

Qadir Jaelani bagi pembelajaran Apresiasi Sastra Indonesia dengan model pengajaran 

inovatif dalam menyimak, berbicara, membaca, maupun menulis karya sastra. 

 

1.5 Anggapan Dasar 
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Anggapan dasar (postulat) adalah anggapan yang menjadi titik tolak pemikiran dalam 

usaha memecahkan masalah atau suatu persoalan, pernyataan yang mengandung relevansi 

dengan masalah yang dikemukakan serta mengandung kebenaran atau sudah dianggap benar 

(Ambari, 1984: 84). Lebih lanjut, Surakhmad (1980: 40) menegaskan bahwa anggapan dasar 

adalah sebuah titik tolak pemikiran yang dapat diterima oleh si penulis. 

Berdasarkan penjelasan di atas, hal-hal yang menjadi anggapan dasar untuk melakukan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Setiap karya sastra dapat dipahami maknanya melalui kerja analisis, interpretasi, dan 

evaluasi. 

2) Aspek-aspek karya sastra lama Wawacan Layang Syekh Abdul Qadir Jaelani maupun 

Manaqib Syekh Abdul Qadir Jaelani tersusun dalam aspek bentuk dan aspek isi. 

Aspek bentuk karya sastra itu sendiri adalah suatu cara pengarang dalam 

menyampaikan ide-ide atau gagasannya, sedangkan aspek isi adalah ide-ide atau 

gagasan yang ingin disampaikan (Budi Darma, 1984: 27 dalam Santoso, 1990: 8). 

Bertolak dari pengertian tersebut, maka penulis akan meneliti kedua aspek tersebut, 

akan tetapi lebih dominan kepada aspek intertekstualnya atau relasi antarteksnya. 

3) Wawacan Layang Syekh Abdul Qadir Jaelani maupun Manaqib Syeh Abdul Qadir 

Jaelani merupakan naskah kuno, buah karya satra lama/klasik daerah Sunda, dengan 

pengaruh bahasa Arab yang kuat, isi yang terkandung di dalamnya penting dikaji dan 

dianalisis, karena selain merupakan sebuah karya sastra, Wawacan Layang Syekh 

Abdul Qadir Jaelani dan Manaqib Syekh Abdul Qadir Jaelani juga mengandung nilai-

nilai pendidikan moral serta tuntunan hidup, terutama bagi umat Islam. Makna yang 

tersirat dalam Wawacan Layang Syekh Abdul Qadir Jaelani dan kitab manaqib 

tersebut, di dalamnya terdapat suatu ajaran yang ditujukan kepada seseorang untuk 

mencapai kebahagiaan, kemuliaan teragung yang sejati, menyatu di sisi Allah Swt 

menuju puncak persada tertinggi, menyinari pandangan hati dengan cahaya hakikat 

dan menyucikan nurani dari segala sesuatu selain yang hak, melalui ajaran bernama 

tasawuf (Budhisantoso, 1990: 2). Berangkat dari penjelasan tersebut, maka penulis 

akan meneliti makna yang terkandung di dalamnya dengan mencari nilai luhur yang 

terdapat di dalamnya. 

 

 


