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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan, pertama suntingan teks Kitab 

Thoriqoh Qadriyah Wa Naqsyabandiyah yang bersih dari kesalahan tulis atau 

salin. Kedua, untuk mengetahui bentuk multilingualisme dalam naskah Kitab 

Thoriqoh Qadriyah Wa Naqsyabandiyah dan bentuk-bentuk campur kode serta 

alih kode yang terdapat dalam naskah. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode suntingan teks edisi landasan, karena naskah Thoriqoh 

Qadriyah Wa Naqsyabandiyah merupakan naskah jamak. Metode landasan 

digunakan apabila terdapat beberapa naskah dan salah satunya memiliki 

keunggulan yang menonjol dibandingkan naskah lain. Tujuan penyuntingan 

dengan metode landasan adalah untuk membebaskan teks utama dari segala 

macam kesalahan yang terjadi saat penyalinan, sehingga naskah dapat lebih 

mudah dipahami. Penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan. Pertama, 

suntingan teks yang reperesentatif dan dianggap bersih dari kesalahan. Kedua, 

perbandingan naskah salinan B dan salinan C. Ketiga, bentuk-bentuk kesalahan 

yang telah dilakukan perbaikan meliputi, lakuna 82 kesalahan, adisi 18 kesalahan, 

subtitusi 102 kesalahan, gabungan 30 kesalahan, transposisi 5 kesalahan, ditografi 

3 kesalahan. Keempat, ditemukannya bentuk-bentuk campur kode sebanyak 69 

data bahasa meliputi; campur kode kata bahasa Arab dalam bahasa Jawa sebanyak 

44 data; campur kode frasa bahasa Arab dalam bahasa Jawa 18 data; campur kode 

kata bahasa Melayu dalam bahasa Jawa 7 data dan bentuk alih kode yang 

ditunjukkan dengan ditemukannya 9 data bahasa yang meliputi, alih kode bahasa 

dari bahasa Arab ke bahasa Jawa dan sebaliknya sebanyak 7 data dan alih kode 

ragam bahasa dari ragam ngoko ke ragam krama dan sebaliknya sebanyak 2 data 

bahasa.  

 

Kata kunci: Kitab Thariqoh Qadriyah Wa Naqsyabandiyah, suntingan teks, 

campur kode dan alih kode. 
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