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ABSTRAK 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana kajian filologis 
naskah (2) bagaimana analisis isi wujud sinkretisme Islam dan budaya Jawa dalam 
naskah Primbon. Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian terhadap 
naskah Primbon ini adalah untuk (1) Mendeskripsikan naskah Primbon 
Menghasilkan suntingan naskah Primbon yang murni sesuai dengan aslinya, 
Menghasilkan terjemahan naskah Primbon. (2) Menemukan hasil dari analisis wujud 
sinkretisme budaya Jawa dan Islam dengan menggunakan teori semiotika Pierce. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengedisian teks 
(penyuntingan teks), di dalamnya termasuk metode penelitian naskah. Langkah yang 
harus dilakukan adalah menggunakan metode deskriptif untuk tahap penelitian 
naskah Primbon yang diperoleh dari masyarakat, yakni K.H.M. Khotibi R., 
sedangkan metode pengedisian teks yang akan dipakai adalah metode edisi naskah 
tunggal dengan edisi diplomatic yaitu menerbitkan naskah yang sesuai dengan 
aslinya. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penyuntingan, 
ditemukan ketidakajegan penulisan dalam naskah Primbon. Ada beberapa kata yang 
mempunyai arti yang sama, tetapi ditulis sedikit berbeda oleh penulisnya. Jadi 
peneliti mencantumkan dalam catatan kaki tulisan aslinya agar bisa dibaca sendiri 
oleh pembaca. Selain itu ditemukan banyak sekali kata yang tidak terbaca, entah 
karena naskahnya sobek, atau tintanya luntur dan lain-lain. Selanjutnya terjemahan 
hasil pengedisian teksnya. Dalam penerjemahan ini peneliti masih kesulitan dalam 
mengungkap beberapa kata yang tidak terbaca. Meskipun sebagian besar sudah dapat 
diprediksikan maknanya. Jadi peneliti tetap membiarkan beberapa kata yang tidak 
terbaca tersebut dengan tanda khusus. Terkait dengan analisis isnya, digunakan 
metode penelitian sastra dengan teori semiotika pierce. Analisis ini mencoba 
mengungkap wujud-wujud sinkretisme budaya Jawa dan Islam dari ketiga puluh 
enam pembahasan dalam naskah. 
Simpulan dari penelitian terhadap naskah Primbon memperlihatkan naskah 
tersebut merupakan bunga rampai dilihat dari banyaknya pembahasan-pembahasan 
dalam ikhtisar teks. 
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