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ABSTRAK 
 
Kitab al-Mubarak adalah teks dengan aksara Jawa Pegon, berbentuk prosa, 
serta berbahasa Jawa. Teks tersebut merupakan teks yang tersimpan di 
masyarakat,yaitu salah satu naskah milik K.T. Poesponegoro, Bupati Pertama 
Gresik yang tersimpan di Padepokan Poesponegoro, Prigen-Pasuruan. 
Kitab al-Mubarak berisi mengenai hukum Fiqih dengan titik fokus pada 
Ushul Fiqih. Penelitian ini dikaji melalui pendekatan filologi dan sastra yaitu teori 
interteks. Teori filologi digunakan guna menganalisis kodikologi atau identifikasi 
naskah, terjemahan dengan pola bebas, suntingan teks dengan metode standar, 
serta kritik teks. Sedangkan teori sastra digunakan guna memaparkan ragam 
hukum Islam yang digunakan dalam Kitab al-Mubarak dengan mensejajarkan 
beberapa Kitab atau buku cetakan yaitu dengan judul Ilmu Ushul Fikih dan Kitab 
Al-Waraqat sebagai data pembanding utama. Setelah mensejajarkan keduanya 
dalam ranah interteks, maka dapat diketahui bahwa antara Kitab al-Mubarak 
yang digunakan sebagai objek primer pada penelitian ini dengan buku cetakan 
Ilmu Ushul Fiqih, ditemukan adanya persamaan dalam mengkaji ragam hukum 
Islam yang terdapat didalamnya. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak 
ditemukannya penyimpangan yang berlebih pada ragam hukum Islam antara 
Kitab al-Mubarak dengan buku cetakan Ilmu Ushul Fikih. 
Perbedaan yang ada hanya sebatas pengurangan dan penambahan masing-
masing ragam hukum Islam dengan kewajaran yang tidak mencolok. Kajian 
ragam hokum Islam antara kedua kitab tersebut berfokus pada tiga komponen 
besar pada ragam hukum Islam yaitu syari’at, akal, dan adat. 
Hasil penelitian ini adalah kritik teks pada Kitab al-Mubarak dengan 
memperlihatkan bentuk-bentuk kesalahan penyalinan antara lain lacuna 
(pengurangan), adisi (penambahan), ditografi (perangkapan), substitusi 
(kesalahan), transformasi (kesalahan berupa perpindahan huruf), dan gabungan. 
Simpulan pada penelitian Kitab al-Mubarak adalah memperlihatkan 
kesalahan-kesalahan tersebut melalui kritik teks. Selanjutnya, suntingan teks 
Kitab al-Mubarak ini menunjukkan suatu karya yang berfungsi Kitab al-Mubarak 
memuat hal-hal mengenai ushul fiqih yang merupakan akar-akar hukum dalam 
Islam dan ilmu yang wajib dimiliki bagi umat Islam Indonesia baik untuk saat ini 
dan yang akan datang dalam upaya menjadi seorang muslim. 
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