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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Warisan budaya menggambarkan sesuatu yang mencakup teks klasik dan 

diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks Indonesia, ungkapan ini 

terutama emotif karena orang teringat akan mereka yang menurunkan warisan—

sesepuh dan nenek moyang, dan semua tahu mereka ini pantas dihormati, 

sehingga  kita dapat tugas moral untuk merawat apa yang yang ditinggalkan 

mereka untuk kita, keturunan mereka yang masih hidup. Namun, seruan untuk 

memperhatikan nilai obyek ini sebagai pusaka tidaklah cukup. Seolah-olah karya 

sastra diperlakukan sama dengan, katakanlah, keris atau tombak atau bahkan 

kereta: mencucinya dan memberikan sajian di hadapanya tidak akan membantu 

kita menghargai roh pembuatnya. Menghormati naskah sebagai pusaka mungkin 

membuat warisan itu tidak digunakan lagi (Robson 1994:7). 

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan mengapa harus mempelajari sastra 

klasik, pernyataan itu merupakan tugas yang sangat mulia dalam menghasilkan 

khazanah sastra. Dengan mempelajari naskah atau teks klasik dapat memberikan 

kontribusi kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan historis, antropolog, linguis 

dan ilmu teologis.  

Pada umunya manusia Indonesia modern tidak kenal lagi akan sastra lama, 

tidak pernah membacanya. Kecuali apa yang didapatnya dari sekolah melaui 

pelajaran sastra lama. Pertama-tama karena belum banyak digarap menjadi bacaan 

yang mudah dipahami dan diterima orang banyak, sedangkan bukunya yang asli, 
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yang berupa tulisan tangan, tersimpan dalam jumlah yang amat terbatas; tempat 

penyimpananya tidak diketahui oleh khalayak ramai (Ikram 1997:24-25). 

Penjelasan di atas dapat disimpulkan memelihara sastra lama perlu dilakukan dan 

dilestarikan misalnya degan mengadakan kajian-kajian filologis. Mengingat 

peninggalan-peninggalan kebuadayaan Indonesia sebagian besar dalam bentuk 

tulisan atau teks yang mengemban kekayaan isi misalnya ditampakan dalam 

keanekaragaman aspek kehidupan. 

Sastra lama merupakan sebagai penunjang sastra modern, karena 

pengetahuan tentang sastra lama sebagai modal dasar bagi pengarang Indonesia. 

Ikram (1997:48) menyatakan dalam kehidupan sastra yang wajar, perkembangan 

didukung oleh beberapa faktor, luar dan dalam. Diantara faktor-faktor luar 

terdapat, misalnya, iklim kebudayaan,dan politik, serta selera pembaca, yang 

ketiganya berkait-kaitan.  

Dalam penelitian filologi syi’ir merupakan salah satu objek penelitian 

filologi. Baik yang berupa cetak (diterbitkan oleh penerbit) maupun berupa 

manuskrip (tulisan tangan). Penerbitan buku Menara Kudus merupakan penerbitan 

yang mempunyai karya bertuliskan arab, tetapi juga ada yang bertuliskan latin, 

misalkan syi’ir, kitab fiqih, tafsir, akhlaq, dan kitab-kitab yang berkaitan dengan 

keagamaan khususnya Agama Islam.Salah satu kitab yang dicetak oleh menara 

kudus adalah kitab karya Kyai Bisri Mustofa yang berjudul Syi’ir Ngudhi Susila 

Saka Pithedah Kanthi Pertela. Syi’ir ini bertuliskan menggunakan bahasa Arab 

Jawa (pegon) yang isinya mengenai akhlak keseharian. Putra dari pasangan 

suamai istri H. Zainal Mustofa dan Chodijah ini sangat produktif dalam 
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menghasilkan karya tulisanya kurang lebih 176 judul, meliputi berbagai bidang 

yaitu: ilmu tafsir dan tafasir, ilmu hadist dan hadist, ilmu nahwu, ilmu sharaf, 

syariah atau fiqih akhlak dan lain sebagainya (Zainal 2003:72). Bahasa-bahasa 

yang digunakan bervariasi, misalnya ada yang bertuliskan dengan Aksara Arab 

Jawa (Pegon), Arab,  dan bertuliskan Latin atau bahasa Indonesia.  

Umumnya naskah-naskah dikaji di Pondok Pesantren Salafiyah, kususnya 

pondok yang notabenya di bawah naungan Nahdhatul Ulama. Jarang sekali orang 

pada zaman sekarang mampu memahaminya, dikarenakan orang sekarang jarang 

membaca buku yang bertuliskan Arab Jawa (Pegon), dan lebih memilih buku 

yang mudah dibaca dan dipahami. Pada masa kini, karya terbitan Menara Kudus 

telah menertibkan kitab dalam bahasa Arab Jawa (Pegon) ada juga yang ditulis 

dalam bahasa Latin Indonesia. Untuk itulah melalui kajian filologi naskah-naskah 

tersebut kembali ditelaah untuk melengkapi informasi jenis dan ragam sastra. 

Dalam penelitian filologi, objek kajian tidak saja mengkaji naskah-naskah klasik 

(naskah lama/kuno) nusantara yang ditulis dengan tangan 

(handschrift/manuskrip), tetapi juga mengkaji naskah-naskah yang telah tercetak 

(codex) termasuk naskah Syi’ir Ngudhi Susila Saka Pithedah Kanthi Pertela 

terbitan Menara Kudus yang masih banyak belum digali dan dikaji.  

Penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup materi. Dalam lingkup materi, 

penelitian ini dibatasi hanya terhadap “Syi’ir Ngudi Susila Saka Pitedah Kanthi 

Pertela" (SNSSPKP), sebuah naskah berbahasa Jawa dan ditulis dalam huruf 

Arab Jawa (pegon), diterbitkan pertama kali oleh Menara Kudus tahun 1952.  
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Pengaruh era globalisasi kini mempengaruhi generasi muda akan budi 

pekerti, anak-anak tidak lagi mengerti apa nilai-nialai budi pekerti itu, padahal 

budi pekerti itu sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Apalagi dalam dunia pendidikan, kementrian pendidikan dan kebudayaan telah 

mencanangkan kurikulum sekolah berbasis atau terintregalisasi karakter. Sehingga 

siswa tidak cukup dengan kepandaian saja, tetapi juga mempunyai perubahan 

akhlak atau budi pekerti. Dengan demikian naskah Syi’ir Ngudi Susila Saka 

Pitedah Kanthi Pertela ini sangat komprehensif dijadikan sebagai acauan untuk 

membentuk pribadi anak atau seseorang untuk menerapkan budi pekerti. Karena 

pada kenyaatanya guru dan murid hanya ta’lim
1
 saja. bukan tarbiyah

2
 lebih-lebih 

mengarah tarbiyah As-suluqiyah
3
. Penjelasan di atas dapat dianalogikan bahwa 

seorang murid itu adalah sebuah komputer dan guru berkedudukan sebagai 

pemberi peranggkat lunak. Seorang guru hanya memberikan pelajaran tanpa 

melihat adanya perubahan pada diri siswa, misalnya dalam tingkah laku budi 

pekerti siswa. Itulah yang menyebabkan pembentukan karakter pada siswa kurang 

diperhatikan, sehingga siswa kurang memahami pentingnya budi pekerti dalam 

kehidupa sehari-hari.  

Berdasarkan isi naskah, naskah ini merupakan bentuk pendidikan budi 

pekerti yang diajarkan di pesantren. Melalui pelajaran keterampilan bahasa 

(menyimak dan membaca). Temuan yang diperoleh adalah penyajian materi budi 

pekerti dalam bentuk syi’ir. Lebih lanjut penyajian materi dalam bentuk syi’ir 

                                                           
1
 Istilah bahasa arab dalam bahasa Indonesia biasa diartikan dengan kegiatan  Belajar mengajar 

2
 Istilah bahasa arab yang memiliki makna dengan mendidik 

3
  Istilah bahasa arab yang mempunyai arti guru tidak hanya mencerdaskan murid tetapi juga 

membina akhlaq pada diri murid  



5 
 

dimungkinkan memiliki dua implikasi yaitu menarik dan lebih mengembangkan 

daya imajinasi. Berkaitan dengan materi pembelajaran bahasa, dimungkinkan 

melalui bentuk naskah semacam ini, dapat diajarkan dengan cara menyimak dan 

membaca, sehingga menimbulkan daya nalar dan imajinasi anak. Materi budi 

pekerti yang ditampilkan menggambarkan kondisi kehidupan sehari-hari, dan 

lebih banyak berbentuk petuah, saran dan himbauan. 

 

1.2  Pembatasan Masalah 

Syi’ir Ngudi Susila Saka Pitedah Kanthi Pertela merupakan bentuk syi’ir yang 

di dalamnya berisikan tentang akhlaq atau budi pekerti. Dalam pembahasan ini 

peneliti hanya menitikberatkan pada kajian nilai budi pekerti. Karena di dalam 

naskah (SNSSPKP) secara keseluruhan berisi tenteng akhlaq keseharian  atau budi 

pekerti.   Sebagaimana diketahui bahawa tulisan kuno Arab Melayu (Pegon) 

memberikan kesempatan bagi para ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk mengkaji 

dan menelitinya, seperti sastra, pendidikan, moral dan agama, serta filologi. 

Penelitian ini hanya difokuskan pada aspek filologisnya. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana Wujud Transkripsi (dengan menggunakan bahasa Jawa) dan 

Transliterasi (dengan menggunakan bahasa Indonesia) kodikologi Naskah 
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Syi’ir Ngudi Susila Saka Pitedah Kanthi Pertela Karya Kyai Bisri 

Mustofa? 

2 Bagaimana Nilai-nilai Budi Pekerti yang terkandung dalam Naskah Syi’ir 

Ngudi Susila Saka Pitedah Kanthi Pertela Karya Kyai Bisri Mustofa? 

3 Bagaimana Implementasi Nilai-nilai Budi Pekerti yang terkandung dalam 

Naskah Syi’ir Ngudi Susila Saka Pitedah Kanthi Pertela Karya Kyai Bisri 

Mustofa pada Pengembangan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

Berkarakter Jenjang SMA Jurusan Bahasa?  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan peneletian ini untuk mendeskripsikan dan menjelaskan: 

1. Transkripsi (dengan menggunakan bahasa Jawa) dan transliterasi 

(dengan menggunakan bahasa Indonesia) kodikologi naskah Syi’ir Ngudi 

Susila Saka Pitedah Kanthi Pertela Karya Kyai Bisri Mustofa. 

2. Nilai-nilai Budi Pekerti yang terkandung dalam naskah Syi’ir Ngudi 

Susila Saka Pitedah Kanthi Pertela Karya Kyai Bisri Mustofa. 

3. Implementasi Nilai-nilai Budi Pekerti yang terkandung dalam naskah 

Syi’ir Ngudi Susilo Soko Pitedah Kanthi Pertelo pada Pengembangan 

Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Berkarakter Jenjang SMA 

Jurusan Bahasa. 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian 
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1.5.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai inventaris bagi 

studi filologi dalam memperkaya khazanah sastra klasik di Indonesia, yang berupa 

transliterasi dan terjemahan naskah Syi’ir Ngudi Susila Saka Pitedah Kanthi 

Pertelo adan nilai budi pekerti yang terkandung di dalamnya. 

 

1.5.2  Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

sumber   pengetahuan, inspirasi untuk menghasilkan karya sastra baru dan dapat 

membentuk sifat dan perilaku masyarakat khususnya pada anak-anak yang lebih 

baik. 

1.6 Penegsan Istilah 

1.  SNSSPKP : Syi’ir Ngudi Susila Saka Pitedah Kanthi Pertela 

2. Filologi merupakan suatu pengetahuan tentang sastra-sastra dalam arti yang 

luas dan mencakup bidang kebahasaan, kesastraan, dan kebudayaan. Secara 

luas filologi mencakup pengatuhan sastra, bahasa, dan budaya (Wurianto 

2000:3). 

3. Kodikologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk atau semua aspek 

naskah, antara lain bahan, umur tempat penulisan, dan perkiraan penulisan 

naskah (Baried dkk, 1985:55).  

 


