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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai warisan budaya

dari berbagai macam suku, adat, dan daerah yang ada. Berbagai budaya

tersebut diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia agar generasi

penerusnya dapat melestarikan dan menjaga warisan budaya tersebut di

kemudian hari. Mengingat begitu banyaknya warisan budaya yang ada,

maka sudah sepatutnya warisan budaya tersebut mendapat perhatian yang

lebih dari masyarakat luas.

Salah satu bentuk warisan budaya yang dimiliki Indonesia adalah

berupa naskah lama. Naskah lama termasuk dalam wujud karya-karya

tulisan masa lampau. Baried, dkk (1994:1) menjelaskan bahwa karya-karya

masa lampau merupakan peninggalan yang mampu menginformasikan buah

pikiran, buah perasaan, dan informasi mengenai berbagai segi kehidupan

yang pernah ada. Lewat naskah lama inilah masyarakat saat ini dapat

mengetahui bagaimana kehidupan dan gambaran mengenai kebudayaan

suatu masyarakat secara umum di masa lalu.

Peninggalan suatu kebudayaan berupa naskah lama merupakan salah

satu dokumen yang menarik untuk diteliti. Mengingat peninggalan tersebut

memiliki kelebihan, yakni dapat memberikan informasi yang luas mengenai

pemikiran dan pengetahuan di masa lalu. Naskah-naskah lama yang
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mengandung informasi-informasi tentang masa lalu tersebut tidak akan

diketahui masyarakat saat ini apabila tidak diteliti dan diungkapkan isinya.

Maka dari itu, perlu adanya penelitian-penelitian terkait naskah lama untuk

mengungkap isi sekaligus melestarikannya supaya tidak hilang begitu saja.

Naskah lama pada masa lalu tidak hanya sekadar digunakan untuk

mencatat hal-hal yang dianggap penting saja, namun ada beberapa naskah

lama yang juga mempunyai fungsi dalam penyebaran agama Islam di

Indonesia, salah satunya adalah lewat pesantren. Pesantren sebagai pusat

pendidikan Islam pada waktu itu banyak melahirkan naskah-naskah lama.

Naskah lama dalam lingkungan pesantren dikenal dengan istilah kitab

kuning. Kitab-kitab inilah yang kemudian digunakan sebagai bahan untuk

mengajarkan agama Islam pada para santri maupun masyarakat luas. Tidak

hanya melahirkan banyak naskah lama dan digunakan untuk penyebaran

agama Islam saja, pesantren pada masa lalu juga menjadi tempat disalinnya

kitab-kitab agama oleh para santri. Dari kegiatan menyalin kitab yang

dilakukan oleh para santri inilah kemudian banyak melahirkan naskah-

naskah pesantren.

Salah satu naskah lama yang merupakan warisan tulis adalah naskah

Kitab Israrul Ushul. Naskah ini tersimpan di Museum Mpu Tantular,

Sidoarjo, dengan nomor induk naskah 07.211 M. Naskah ini berasal dari

Banyuwangi dan menggunakan aksara pegon (aksara Arab yang disesuaikan

dengan fonetis Jawa). Naskah ini dalam kondisi kurang baik, sudah mulai

rapuh, dan beberapa bagian di halaman awal sudah hancur, sehingga ada
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beberapa bagian naskah yang tidak dapat terbaca. Naskah Kitab Israrul

Ushul merupakan naskah yang berisi tentang ajaran Islam. Dalam naskah ini

banyak dijelaskan beberapa hukuman serta pahala dalam ajaran Islam,

seperti hukuman bagi orang munafik, orang kafir, dan orang yang berzina,

serta pahala bagi orang yang menjalankan salat, puasa, dan berbakti kepada

kedua orang tua. Dalam naskah ini juga dijelaskan tentang kejadian yang

akan dialami manusia di dalam kubur, nama-nama surga dan neraka, serta

tanda-tanda datangnya hari kiamat. Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa naskah Kitab Israrul Ushul pada masa lalu pernah dijadikan sebagai

sarana dalam penyebaran agama Islam.

Keberadaan naskah Kitab Israrul Ushul yang merupakan naskah dari

Banyuwangi tentunya memiliki keunikan tersendiri. Naskah dengan nama

“Kitab Israrul Ushul” ini sekilas dapat dikatakan sejenis dengan kitab-kitab

yang ada di pesantren, yakni kitab beraksara Arab dengan terjemahan pegon

(terjemahan gundul) dibawahnya. Akan tetapi, bentuk penulisan naskah ini

ternyata tidak sama seperti halnya penulisan naskah di pesantren pada

umumnya. Naskah Kitab Israrul Ushul ditulis dalam bentuk tembang

macapat dan keseluruhan teksnya menggunakan aksara pegon (aksara Arab

yang disesuaikan dengan fonetis Jawa). Ditulisnya naskah Kitab Israrul

Ushul dalam bentuk tembang macapat dan dengan aksara pegon

membuktikan bahwa dalam penulisan naskah ini terdapat pengaruh tradisi

Jawa dan Islam, serta menandai bahwa naskah ini termasuk dalam tradisi

naskah pesisiran.
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Keunikan lain dari naskah Kitab Israrul Ushul adalah, dari hasil

penelitian sebelumnya ditemukan bahwa terdapat pemakaian beberapa

bahasa dalam naskah ini, di antaranya bahasa Jawa Baru, Kawi, Arab, serta

Melayu. Pemakaian bahasa Madura juga ditemukan dalam naskah ini, yaitu

terkait dengan digunakannya beberapa unsur bahasa Madura oleh

penulis/penyalin dalam menulis naskah. Dipakainya beberapa bahasa dalam

naskah ini menjadikan Kitab Israrul Ushul tergolong dalam naskah yang

multilingual, yakni adanya kemampuan kebahasaan yang dimiliki oleh

penulis/penyalin dalam menuliskan naskah. Kemampuan bahasa yang

dimiliki oleh penulis/penyalin naskah Kitab Israrul Ushul tidak hanya

sekadar satu bahasa saja, melainkan ada beberapa bahasa yang digunakan

dalam proses penulisan/penyalinan naskah. Dengan adanya kasus

kebahasaan ini membuat naskah Kitab Israrul Ushul menarik jika dianalisis

menggunakan ilmu bantu bahasa (ilmu linguistik).

Peneliti menentukan objek terhadap Kitab Israrul Ushul ini dengan

beberapa alasan. Pertama, bahwa naskah Kitab Israrul Ushul sudah pernah

diteliti dua kali dalam bentuk skripsi, yakni pada tahun 2012 dan 2013,

namun kedua penelitian tersebut belum menerapkan langkah kerja filologi,

sehingga perlu adanya penelitian kembali dengan menerapkan langkah kerja

filologi sebagaimana mestinya. Kedua, bahasa yang dipakai dalam naskah

Kitab Israrul Ushul tidak hanya terdiri dari satu bahasa saja, melainkan ada

beberapa unsur kata dari bahasa lain yang dimasukkan dalam naskah ini,

sehingga perlu adanya analisis kebahasaan yang digunakan dalam naskah
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Kitab Israrul Ushul dengan menggunakan ilmu bantu linguistik. Ketiga,

mengingat banyaknya naskah nusantara yang hilang, tidak terawat, dan

mulai rusak, maka penelitian ini berusaha menyelamatkan dan melestarikan

naskah Kitab Israrul Ushul sehingga nantinya dapat dinikmati generasi

mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah suntingan teks Kitab Israrul Ushul yang dianggap

benar-benar bersih dari kesalahan?

2. Bagaimanakah bentuk campur kode dan alih kode akibat

multilingualisme yang terdapat pada naskah Kitab Israrul Ushul?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya pada naskah yang berada di wilayah

Jawa Timur khususnya naskah yang ada di Museum Mpu Tantular, Sidoarjo,

yaitu berupa naskah Kitab Israrul Ushul dengan nomor inventaris 07.211 M.

Penelitian ini juga dibatasi pada ruang lingkupnya, yang pertama yakni pada

telaah naskah Kitab Israrul Ushul secara filologis saja, meliputi kodikologi,

kritik teks, suntingan teks, dan terjemahan. Kedua, naskah Kitab Israrul

Ushul akan ditelaah menggunakan ilmu bantu linguistik berupa teori

sosiolinguistik yang berfokus pada analisis campur kode dan alih kode dari

adanya multilingualisme yang terdapat dalam naskah Kitab Israrul Ushul.
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1.4 Tujuan Penelitian

1. Menyajikan suntingan teks Kitab Israrul Ushul yang benar-benar bersih

dari kesalahan tulis atau salin.

2. Mengetahui bentuk campur kode dan alih kode akibat multilingualisme

yang terdapat pada naskah Kitab Israrul Ushul.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian di

bidang ilmu filologi, yakni penelitian terkait naskah-nsakah lama

sebagai warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Selain itu,

penggunaan ilmu linguistik sebagai ilmu bantu dalam penelitian ini

juga diharapkan dapat menjadi trobosan bagi para peneliti filologi

untuk membongkar identitas kebudayaan suatu naskah dari

pemakaian bahasa-bahasa yang ada di dalamnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan

atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Manfaat penelitian ini

adalah pertama, suntingan teks dan terjermahan yang dihasilkan

dalam penelitian ini dapat membantu masyarakat luas untuk

memahami isi naskah Kitab Israrul Ushul. Hal tersebut mengingat

bahwa aksara dan bahasa yang digunakan dalam naskah ini

merupakan aksara dan bahasa yang tidak banyak dipahami oleh
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masyarakat luas. Kedua, penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai

jembatan bagi ilmu-ilmu lain sehingga memudahkan peneliti lain

dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan naskah

Kitab Israrul Ushul.

1.6 Tinjauan Pustaka

Penelitian dengan menggunakan objek naskah Kitab Israrul Ushul

sudah pernah ada sebelumnya, yakni penelitian oleh Fikri Laili Ramadhan

(2012) dengan judul Pandangan Hidup Islam dalam Naskah Israrul Ushul:

Kajian Filologis. Penelitian ini mendeskripsikan tentang religiusitas dan

pandangan hidup dalam naskah Kitab Israrul Ushul, seperti salat wajib, salat

sunah, puasa, membaca istighfar, serta mengajak kebaikan dan mencegah

keburukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif dengan menggunakan pendekatan pragmatik. Penelitian ini

menggunakan teori filologi untuk mendeskripsikan naskah, di antaranya

judul naskah; tempat penyimpanan naskah; nomor naskah; asal naskah;

penulis naskah; ukuran naskah; bahan naskah; dan keadaan naskah. Teori

filologi yang digunakan oleh peneliti belum diterapkan sebagaimana

mestinya. Peneliti belum melakukan suntingan teks dan kritik teks terhadap

naskah Kitab Israrul Ushul, namun peneliti melakukan penerjemahan

terhadap teks secara utuh.

Penelitian dengan objek naskah Kitab Israrul Uhul selanjutnya

dilakukan oleh Padriana Ayu Jayanti (2013) dengan judul Piwulang Islam
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Sajrone Naskah Israrul Ushul. Penelitian ini mendeskripsikan beberapa

ajaran Islam yang terkandung dalam naskah dengan menggunakan teori

intertekstual dan metode hermeneutika untuk analisisnya. Penelitian yang

dilakukan belum menerapkan langkah kerja filologi, khususnya terkait

kritiks teks, suntingan teks, dan terjemahan teks. Dari hasil penelitian ini

didapatkan deskripsi naskah dan suntingan teks Kitab Israrul Ushul, namun

peneliti belum melakukan kritik teks dengan menggunakan teori filologi

sebagaimana mestinya. Pada deskripsi naskah, hasil dari penelitian ini hanya

memberikan informasi terkait nama naskah, tahun penulisan naskah,

keadaan fisik naskah, tulisan naskah, bahasa naskah, wujud naskah, dan isi

naskah. Untuk suntingan teks, peneliti hanya menyunting satu pupuh dari

tiga belas pupuh yang ada dan hanya mendeskripsikan beberapa kata dalam

teks yang dianggap merupakan kesalahan. Dari hasil penelitian ini diketahui

bahwa terdapat beberapa bahasa yang dipakai dalam naskah Kitab Israrul

Ushul, diantaranya bahasa Jawa Baru, Kawi, Arab, dan Melayu.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Penelitian ini akan berusaha melengkapi penelitian yang sudah ada dengan

menerapkan langkah kerja filologi sebagaimana mestinya. Jika pada

penelitian sebelumnya belum dilakukan kritik teks dan suntingan teks, maka

pada penelitian ini akan dilakukan kritik teks, suntingan teks, serta

terjemahan Kitab Israrul Ushul sebagai tugas utama dari penelitian filologi.

Di samping itu, peneliti juga akan menggunakan ilmu bantu linguistik untuk

melakukan analisis terhadap adanya multilingualisme di dalam naskah,
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yakni dengan mendeskripsikan bentuk-bentuk campur kode dan alih kode

pemakaian bahasa di dalamnya.

1.7 Landasan Teori

Penelitian naskah Kitab Israrul Ushul ini menggunakan disiplin ilmu

dalam proses penelitiannya, yaitu ilmu filologi. Filologi digunakan dalam

kaitannya dengan kodikologi, kritik teks, suntingan teks, dan terjemahan.

Penelaahan teks secara filologi diharapkan akan diperoleh naskah yang

bersih dari kesalahan, sehingga didapatkan teks yang benar-benar mendekati

teks aslinya. Di samping itu, penelitian ini juga akan menggunakan ilmu

bantu lain berupa ilmu linguistik untuk menganalisis bentuk campur kode

dan alih kode yang terdapat dalam naskah Kitab Israrul Ushul.

1.7.1 Teori Filologi

Filologi berasal dari bahasa Yunani ‘philologia’ yang berupa

gabungan dua kata dari philos yang berarti ‘teman’ dan logos yang

berarti ‘pembicaraan’ atau ‘ilmu’. Baried, dkk (1994:2) menjelaskan

bahwa dalam bahasa Yunani philologia pada awalnya berarti ‘senang

berbicara’, dan pada akhirnya berkembang menjadi senang kepada

tulisan-tulisan yang bernilai tinggi seperti karya-karya sastra.

Filologi diartikan sebagai suatu disiplin ilmu yang

berhubungan dengan studi terhadap hasil budaya manusia pada masa

lampau. Hasil budaya yang dimaksud adalah berupa buah pikiran,

perasaan, kepercayaan, adat kebiasaan, dan nilai-nilai yang berlaku
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dalam suatu masyarakat. Hasil budaya tersebut dituangkan dalam

sebuah tulisan tangan, sehingga filologi erat kaitannya dengan studi

terhadap karya-karya tulis pada masa lampau, salah satunya adalah

berupa naskah lama.

Ilmu filologi erat hubungannya dengan studi teks yang

dilakukan dalam rangka mengungkapkan hasil budaya masa lampau

yang tersimpan dalam peninggalan yang berupa karya tulisan. Baried,

dkk (1994:1) mengemukakan bahwa studi terhadap karya tulis masa

lampau dilakukan karena adanya anggapan bahwa dalam peninggalan

tulisan tersebut terkandung nilai-nilai yang masih relevan dengan

kehidupan masa kini.

Sebagai produk masa lalu, tulisan-tulisan lama jelas akan

mengalami kerusakan, baik kerusakan bacaan maupun kerusakan

bahan. Kerusakan ini akan mengakibatkan tulisan tersebut sulit dibaca

dan dipahami dengan baik. Beberapa di antaranya juga tentu akan

mengalami proses penyalinan berkali-kali. Proses penyalinan ini akan

memungkinkan adanya kesalahan tulis maupun kesalahan salin. Oleh

karena itu dibutuhkan suatu upaya penyajian teks yang benar-benar

bersih dari kesalahan-kesalahan yang ada.

Tugas utama filologi adalah untuk memurnikan teks, yakni

menyajikan teks yang benar-benar bersih dari kesalahan tulis maupun

salin. Teks menurut Baried, dkk (1994:57) diartikan sebagai

kandungan atau muatan naskah, sesuatu yang abstrak dan hanya dapat
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dibayangkan saja. Dari kajian terhadap teks inilah kemudian muncul

ilmu tekstologi sebagai ilmu yang mempelajari seluk-beluk teks

dalam kaitannya dengan penjelmaan dan penurunan teks sebuah karya

sastra serta penafsiran dan pemahamannya.

Kesalahan-kesaalahan yang biasanya ditemukan dalam naskah

menurut (Djamaris, 2002:34-35) antara lain adalah lakuna, adisi,

ditografi, substitusi, dan gabungan. Kesalahan-kesalahan tersebut

kemudian dilakukan pembenaran melalui kritik teks. Baried, dkk

(1994:61) mendefinisikan kritik teks sebagai upaya untuk

memberikan evalusi terhadap teks, meneliti dan menempatkan teks

pada tempatnya yang tepat. Kritik teks bertujuan untuk mendapatkan

teks yang sedekat mungkin dengan teks aslinya. Kritik teks dipahami

sebagai upaya untuk mengembalikan teks sedekat mungkin dengan

bentuk pertama yang dihasilkan oleh pengarang.

Penyajian teks yang benar-benar bersih dari kesalahan dapat

dilakukan dengan metode suntingan teks. Suntingan teks secara

umum dibedakan menjadi dua, yaitu penyuntingan tunggal dan jamak

(Djamaris, 2002:24). Baried, dkk (1994:67-68) menjelaskan bahwa

untuk menyunting naskah tunggal terdapat dua macam metode, yaitu

metode edisi diplomatik dan metode edisi standar. Metode edisi

diplomatik yaitu menerbitkan suatu naskah seteliti-telitinya tanpa

mengadakan perubahan, baik penambahan maupun pengurangan

apapun, sedangkan metode edisi standar yaitu menerbitkan naskah
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dengan melakukan pembetulan pada kesalahan-kesalahan kecil dan

ketidaksengajaan, sedang ejaannya disesuaikan dengan ketentuan

yang berlaku.

Suntingan teks biasanya selalu disertai dengan terjemahannya.

Pada konteks filologi Indonesia suatu naskah tentu saja akan

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Suryani (2012:87)

menjelaskan bahwa terjemahan merupakan proses pemindahan arti

dari suatu teks dengan memperhatikan pesan yang terkandung pada

teks asli, dan diungkapkan kembali menggunakan bahasa yang

berbeda.

Suryani (2012:87) menggolongkan penerjemahan teks ke

dalam tiga model terjemahan, yaitu:

1. Model terjemahan harfiah (terikat), yaitu terjemahan kata perkata

dan sangat terikat pada struktur bahasa sumber, sehingga

terjemahan terasa kaku dan sulit dipahami;

2. Model terjemahan setengah bebas, yaitu terjemahan yang

berusaha memindahkan pesan dan kesan naskah asli semaksimal

mungkin, dan berusaha mememihara kewajaran serta kelancaran

bahasa terjemahan;

3. Model terjemahan bebas, yaitu terjemahan yang mempunyai

tingkat keterbacaan tinggi, akan tetapi banyak pesan naskah

sumber yang tidak terpindahkan di dalam terjemahan. Di samping

itu, kesan bentuk bahasa sumber juga tidak tampak.
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Filologi tidak hanya dianggap sebagai ilmu yang mempelajari

atau memfokuskan kajiannya pada teks saja, melainkan juga pada

komponen lainnya, yakni yang berkaitan dengan wujud fisik naskah.

Ilmu yang mempelajari tentang wujud fisik naskah dalam filologi

disebut kodikologi. Fathurahman (2015:109) menjelaskan bahwa

kodikologi memfokuskan kajiannya pada hal-hal yang berkaitan

dengan fisik naskah, seperti alas naskah yang digunakan, sejarah dan

asal usul naskahnya, cap kertas (watermark), kolofon, dan aksara.

1.7.2 Campur Kode

Keberadaan multilingualisme dalam kaitannya dengan

penggunaan dua bahasa atau lebih oleh seseorang akan dapat

memunculkan masalah-masalah kebahasaan. Salah satu masalah

kebahasaan yang terjadi karena adanya multilingualisme adalah

campur kode. Campur kode terjadi karena seseorang mencampur

unsur bahasa satu dengan unsur bahasa lain yang dikuasainya dalam

berkomunikasi.

Sobarna dalam Pratiwi (2011:12) menjelaskan bahwa campur

kode merupakan suatu keadaan apabila digunakannya dua bahasa atau

lebih dengan saling memasukkan unsur-unsur bahasa yang satu

dengan bahasa yang lain dalam satu klausa yang sama.

Campur kode oleh Nababan (1993:32) dijelaskan sebagai

suatu keadaan apabila seseorang mencampur dua (atau lebih) bahasa
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atau ragam bahasa dalam suatu tindak bahasa (speech act atau

discourse) tanpa ada sesuatu dalam situasi berbahasa itu yang

menuntut pencampuran bahasa itu. Dalam peristiwa campur kode

terdapat adanya kode utama atau kode dasar yang digunakan dan

memiliki fungsi dan keotonomiannya, sedangkan kode-kode lain yang

terlibat dalam peristiwa tutur hanyalah berupa serpihan-serpihan saja,

tanpa fungsi dan keotonomian sebagai sebuah kode.

Campur kode biasanya muncul dalam situasi berbahasa yang

santai atau informal. Pada situasi berbahasa yang formal jarang sekali

ditemukan adanya bentuk campur kode. Kalaupun terdapat bentuk

campur kode dalam keadaan formal, maka hal tersebut disebabkan

karena tidak adanya ungkapan dari bahasa asing.

Campur kode dalam bahasa tulisan menurut Nababan

(1993:32) dinyatakan dengan mencetak miring atau menggarisbawahi

kata/ungkapan bahasa asing yang bersangkutan. Hal tersebut

dilakukan untuk membedakan kata/ungkapan yang berasal dari bahasa

asing, sehingga dapat diidentifikasi adanya bentuk campur kode

dalam suatu tulisan tersebut.

1.7.3 Alih Kode

Keanekaragaman bahasa yang dimiliki oleh seseorang juga

dapat menimbulkan peristiwa alih kode. Alih kode sering sekali

dibicarakan bersamaan dengan campur kode. Kedua masalah
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kebahasaan ini jelas berbeda, namun keduanya memiliki kesamaan,

yaitu sama-sama digunakannya dua bahasa atau lebih, atau dua varian

dari sebuah bahasa dalam satu masyarakat tutur.

Chaer dan Leonie Agustina (2010:108) menjelaskan alih kode

sebagai keadaan di mana terdapat peralihan pemakaian bahasa,

ragam-ragam bahasa, atau gaya-gaya yang terdapat dalam suatu

bahasa karena berubahnya situasi. Alih kode juga dijelaskan sebagai

keadaan pengalihan dari ragam santai ke ragam resmi karena adanya

perubahan situasi dari situasi tidak formal ke situasi formal, juga

keadaan pengalihan dari satu dialek ke dialek yang lain, dan

sebagainya. Setiap bahasa atau ragam bahasa yang digunakan dalam

alih kode memiliki fungsi otonomi masing-masing dan dilakukan

dengan sadar, sengaja, dan dengan sebab-sebab tertentu.

Suwito (dalam Aslinda dan Leni Syafyahya, 2010:86)

membedakan alih kode atas dua macam, yakni alih kode internal dan

alih kode eksternal. Alih kode internal terjadi antarbahasa sendiri,

sedangkan alih kode eksternal terjadi antara bahasa sendiri (salah satu

bahasa atau ragam yang ada dalam verbal repertoir masyarakat

tuturnya) dengan bahasa asing.

Penyebab adanya alih kode diantaranya, (1) pembicara atau

penutur, (2) pendengar atau lawan tutur, (3) perubahan situasi dengan

hadirnya orang ketiga, (4) perubahan dari formal ke informal atau

sebaliknya, dan (5) perubahan topik pembicaraan.
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1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga metode yaitu

pertama, metode penelitian naskah yang dilakukan dengan mendeskripsikan

langkah kerja filologi mulai dari penentuan sasaran penelitian, inventarisasi

naskah, observasi pendahulu, kegiatan transkripsi, serta terjemahan. Kedua,

metode suntingan naskah yang dilakukan untuk menghasilkan teks yang

representatif, dan bersih dari kesalahan apapun, sehingga didapatkan teks

yang sedekat mungkin dengan teks aslinya. Dan Ketiga metode analisis data

yang dilakukan untuk menganalisis data kebahasaan yang terdapat dalam

naskah untuk mengetahui bentuk campur kode dan alih kode dari adanya

multilingualime.

1.8.1 Metode Penelitian Naskah

1. Penentuan Sasaran Penelitian

Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti filologi adalah

menentukan sasaran penelitian. Tahap ini sangat erat kaitannya

dengan kemampuan seorang peneliti. Kemampuan yang dimaksud

adalah kemampuan pengenalan tulisan naskah, bahasa naskah,

maupun bentuk naskah. Pada langkah pertama ini sasaran

penelitian diputuskan pada naskah yang berbahasa Jawa dan

beraksara pegon.

2. Inventarisasi Naskah

Setelah menentukan sasaran penelitan, langkah selanjutnya

adalah melakukan pencarian tempat penyimpanan naskah. Pada
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umumnya suatu naskah tersimpan di perpustakaan dan museum,

namun ada juga naskah yang disimpan secara

pribadi/perseorangan.

Peneliti memutuskan untuk melakukan pencarian naskah di

museum, yakni di Museum Mpu Tantular, Sidoarjo. Melalui studi

katalog yang ada di museum tersebut ditemukan naskah Kitab

Israrul Ushul yang bernomor inventaris 07.211 M. Naskah ini

tercatat pada katalog Museum Mpu Tantular tahun 2003. Naskah

ini sesuai dengan sasaran penelitian, yakni menggunakan bahasa

Jawa dan beraksara pegon.

Setelah mendapatkan naskah yang sesuai dengan sasaran

penelitian, selanjutnya peneliti melakukan studi katalog untuk

mencari naskah yang sama atau serupa dengan naskah pilihan.

Studi katalog dilakukan pada katalog Museum Mpu Tantular

tahun 1991/1992-1995, katalog Museum Mpu Tantular tahun

2002, katalog Museum Mpu Tantular tahun 2003, katalog

Museum Mpu Tantular tahun 2005, katalog Museum Mpu

Tantular tahun 2007, dan katalog Museum Mpu Tantular tahun

2013.

Berdasarkan hasil pencarian, ditemukan beberaapa naskah

yang sejenis dengan objek penelitian namun belum ditemukan

naskah yang benar-benar mirip dan cenderung sama dengan
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naskah Kitab Israrul Ushul, sehingga naskah Kitab Israrul Ushul

dikategorikan sebagai naskah tunggal.

3. Observasi Pendahuluan

Pada tahap ini dilakukan pembacaan naskah dengan

menyusun deskripsi naskah Kitab Israrul Ushul secara

kodikologis. Deskripsi naskah yang dilakukan mengacu pada

identifikasi naskah yang dilakukan oleh Emuch Hermansoemantri

(1986:2), meliputi deskripsi judul naskah, nomor naskah, tempat

penyimpanan naskah, asal naskah, keadaan naskah, ukuran

naskah, tebal naskah, jumlah baris per halaman, huruf; aksara; dan

tulisan, cara penulisan, bahan naskah, bahasa naskah, bentuk teks,

umur naskah, nama pengarang/penyalin, asal usul naskah, fungsi

sosial naskah, dan ikhtisar teks/cerita.

4. Transkripsi

Transkripsi adalah pengubahan teks dari satu ejaan ke

dalam ejaan lain dengan tujuan menyarankan lafal bunyi unsur

bahasa yang bersangkutan (Suryani, 2012:69). Pada tahap ini

peneliti melakukan penggantian tulisan dari satu ejaan ke ejaan

lain, yakni dengan mengubah teks dari aksara pegon ke aksara

latin, dengan tetap memperhatikan kemurnian bahasa dan dialek

yang ada agar naskah Kitab Israrul Ushul dapat dipahami oleh

masyarakat luas.
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5. Terjemahan

Terjemahan merupakan proses pemindahan arti dari suatu

teks dengan memperhatikan pesan yang terkandung pada teks asli,

dan diungkapkan kembali menggunakan bahasa yang berbeda

(Suryani, 2012:87).

Pada tahap ini dilakukan proses penerjemahan teks, yakni

dari bahasa asli naskah ke dalam bahasa sasaran, yaitu bahasa

Indonesia. Terjemahan dilakukan dengan tanpa menambah dan

mengurangi pesan serta maksud pengarang yang dituangkan di

dalam teks. Hasil dari terjemahan ini adalah untuk memudahkan

pemahaman pembaca terhadap teks Kitab Israrul Ushul. Pembaca

yang tidak memahami bahasa asli naskah akan dapat terbantu

dengan hasil terjemahan ini.

1.8.2 Metode Suntingan Teks

Tujuan penyuntingan teks yaitu untuk melakukan perbaikan

dari kesalahan-kesalahan yang ada dalam teks untuk menyajikan teks

yang benar-benar bersih dari kesalahan dan sedekat mungkin dengan

teks aslinya. Pada tahap ini akan digunakan metode edisi standar,

yaitu menerbitkan naskah dengan melakukan pembetulan pada

kesalahan-kesalahan kecil dan ketidaksengajaan, sedang ejaannya

disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
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Motede edisi standar dipilih karena tidak jarang dalam

sebuah teks akan ditemukan kesalahan-kesalahan tulis yang

menyebabkan pembaca sulit untuk memahami isi teks. Motede ini

juga dipilih untuk menyajikan suntingan teks yang benar-benar bersih

dari kesalahan tulis/salin dan dapat menyajikan teks yang sedekat

mungkin dengan teks aslinya.

1.8.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data digunakan untuk melakukan analisis

terhadap data bahasa yang terdapat dalam naskah. Data bahasa yang

dilakukan penganalisisan adalah data bahasa yang dicurigai

merupakan bentuk campur kode dan alih kode yang terdapat dalam

naskah.

Tahap pertama yang dilakukan pada metode ini adalah

pembacaan/menyimak teks Kitab Israrul Ushul. Tahap ini dilakukan

untuk mencari data bahasa yang dicurigai sebagai bentuk campur

kode dan alih kode. Tahap kedua adalah melakukan pendataan

terhadap data bahasa yang dicurigai sebagai bentuk campur kode dan

alih kode. Pada tahap ini data yang berhasil diperoleh dalam metode

pengumpulan data akan dipilah-pilah berdasarkan adanya gejala-

gejala peristiwa campur kode dan alih kode.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan dua tahap,

yaitu pertama mendeskripsikan bagaimana proses terjadinya campur
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kode dan alih kode dalam naskah Kitab Israrul Ushul dan tahap

kedua yaitu mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi

terjadinya campur kode dan alih kode dalam naskah Kitab Israrul

Ushul.

1.9 Sistematika Penulisan

Penelitian yang baik adalah penelitian yang runtut dan jelas. Guna

mendapatkan gambaran yang umum, tentunya antara satu bab dengan bab

yang lainnya saling menunjukkan keterkaitan. Sistematika penulisan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah,

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan

pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Deskripsi Naskah. Berisi pengantar deskripsi naskah dan

deskripsi naskah Kitab Israrul Ushul menurut Emuch

Hermansoemantri.

Bab III Kritik Teks. Berisi pengantar kritik teks dan kritik teks

terhadap naskah Kitab Israrul Ushul yang menyajikan data-data

kesalahan tulis/salin yang ada dalam teks seperti lakuna, adisi,

ditografi, substitusi, dan gabungan.

Bab IV Suntingan Teks. Berisi pengantar transkripsi, pengantar

suntingan teks, pedoman penyuntingan, dan hasil suntingan teks Kitab

Israrul Ushul.
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Bab V Terjemahan Teks. Berisi pengantar terjemahan dan terjemahan

teks Kitab Israrul Ushul.

Bab VI Pembahasan. Berisi analisis campur kode dan alih kode

naskah Kitab Israrul Ushul dari adanya multilingualisme di

dalamnya.

Bab VII Penutup. Berisi simpulan dan saran.
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