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Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan (1) 
suntingan teks BK yang yepyesentatif, yaitu yang mudah 
dibaca dan dipahami, (2) unsuy-unsuy sastya sejaYah yang 
teydapat di dalam teks SK, (3) terna dan fungsi dayi unsuy
unsuY sastya sejayah dalam SK, (4) peyistiwa-peyistiwa 
sejayah yang teydapat dalam BK yang dapat dijadikan data 
atau sumbey sejayah. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
met ode filologi yang teydiyi atas (1) met ode penelitian 
naskah, (2) metode suntingan teks. Dalam penelitian naskah 
dilakukan tahapan-tahapan sepeyti, inventayisasi naskah, 
deskYipsi naskah dan Yingkasan teks. Dayi inventayisasi 
naskah melalui katalog-katalog naskah didapat data peneli 
tian beyupa sebuah teks naskah BK beynomoy 5K 40 koleksi 
Museum Sana Budaya Yogyakayta. Teks ini dalam bahasa dan 
tulisan/aksaya Jawa. Kemudian teks dideskYipsikan dan 
dibuat Yingkasan teks seyta dialihaksayakan (tYansliteYa
si) ke dalam tulisan Latin. 

Pada tahap suntingan teks, teks BK disunting dengan 
menggunakan metode standayt, yaitu meneybltkan naskah/teks 
dengan membetulkan kesalahan-kesalahan keeil dan ketida
kajegan, sedangkan eJaannya disesuaikan dengan EJaan 
Bahasa Jawa yang Disempuynakan. Dayi teks yang telah di
sunting diadakan anal isis isi teks untuk mendapatkan 
unsuy-unsuY sastya seJayah yang teydapat dalam teks BK, 
terna dan fungsi unsuy-unsuy teysebut seyta peyistiwa
peYistiwa atau fakta seJayah dalam teks BK. 
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Hasil penelitian yang didapat dari penelitian ini 
adal ah (1) slJnt ingan teks BK yang representat if, <::2> I.lnsul" 
I"ekaan dalam SK adalah mitologi, !egenda, hagiografi, dan 
slJ.gesti. Sedan;kan fal<ta se.jal"ah dalam SK adalah bel"l.lpa 
nama tokoh, nama kerajaan/tempat dan pel"istiwa-peristiwa 
seJal"ah, (3) tema dari unsur rekaan dan fakta sejarah 
dalam BK adalah tentang sejarah berdirinya kota Kediri. 
Sedangkan fun;sinya adalah untuk menunjlJkkan peran dan 
kedudukan Kediri yan; penting seba;ai eikal bakal berdiri
nya kerajaan besar Majapahit. 
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