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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kebudayaan terbentuk sebagai hasil sintesis dari pengalaman-pengalaman 

masa lalu. Oleh sebab itu, untuk memahami kebudayaan suatu bangsa dengan 

baik, informasi-informasi dari masa lalu mutlak diperlukan. Informasi-informasi 

tersebut dapat diperoleh melalui beberapa hal yang masih tersisa dari masa lalu, 

seperti cerita lisan dan tulisan-tulisan. Salah satu sumber informasi penting berupa 

tulisan adalah naskah-naskah yang di dalamnya terkandung dalam infomasi. 

Menurut Baried, filologi berusaha memahami sejauh mungkin kebudayaan masa 

lalu suatu bangsa melalui hasil sastranya (Baried dkk., 1985:5). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mempelajari 

kebudayaan suatu bangsa dapat diperoleh melalui teks-teks masa lampau yang 

tertulis dalam naskah. Untuk memahami teks-teks masa lampau tersebut 

terkadang harus menghadapi beberapa kendala, di antaranya adalah sulitnya 

memahami aksara. Seiring dengan hal tersebut perlu dilakukannya transliterasi 

untuk mempermudah pembaca dalam memahami teks masa lampau. 

Transliterasi atau alih huruf adalah penggantian huruf dari huruf abjad yang 

satu ke abjad yang lain (terlepas dari lafal bunyi kata yang sebenarnya), misalnya 

dari aksara Jawa ke huruf Latin, dari aksara Arab ke huruf Latin.  Fungsi utama 

transliterasi adalah untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis makna yang 

terdapat dalam sebuah naskah. Wujud data penelitian ini adalah teks yang berupa 
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buku yang ditulis dengan aksara Jawa, sedangkan sumber datanya adalah naskah 

Panontoen  Kamoeljaning   Botjah  Wadon itu sendiri.  

Mengapa naskah Panontoen Kamoeljaning Botjah Wadon perlu 

ditransliterasi? Ajaran naskah nusantara banyak  yang dilestarikan dan belum 

dapat dibaca oleh masyarakat. Tujuan transliterasi adalah agar naskah tersebut  

mudah terbaca oleh masyarakat.  Salah satu naskah yang perlu dilindungi adalah 

naskah yang berjudul Panontoen  Kamoeljaning   Botjah  Wadon, berhuruf Jawa 

diterbitkan dalam bentuk naskah oleh Ka-etjap Ing Indonesische Drukkerij 

Weltevreden, pada tahun 1917, karya Raden Wirawangsa. Naskah Panontoen  

Kamoeljaning   Botjah  Wadon ini sangat komprehensif dijadikan sebagai acauan 

untuk membentuk pribadi anak dan altenatif sumber belajar pada pelajaran Bahasa 

dan Sastra Indonesia di M A jurusan bahasa yang mempelajari bahasa Jawa. 

Mengapa naskah ini perlu diteliti? Karena dalam naskah yang berjudul 

Panontoen  Kamoeljaning   Botjah  Wadon terdapat nilai keislaman dan 

mengandung pendidikan terhadap anak perempuan. Dalam naskah ini terdiri dari 

lima bab, yang pertama yaitu anak perempuan yang mempunyai pendidikan akan 

lebih baik hidupnya dalam menjalani rumah tangga; kedua yaitu sikap anak 

perempuan dalam menjaga rumah tangga; ketiga yaitu kepandaian anak 

perempuan dalam mengatur keuangan; keempat  yaitu mampu bergaul dengan 

baik dan memperhatikan atas kewajibannya kepada suami;  kelima yaitu mampu 

merawat dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Pentingnya naskah ini untuk 

diteliti yaitu, untuk mengetahui isi naskah dan melindungi naskah sebagai 

kekayaan suatu bangsa. 
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1.2. Pembatasan Masalah   

Penelitian ini perlu dibatasi ruang lingkupnya agar tidak meluas untuk itu 

peneliti membatasi menjadi tiga batasan masalah yaitu: 

a) Transliterasi huruf Jawa-Indonesia teks “Panontoen  Kamoeljaning   

Botjah  Wadon” Karya Raden Wirawangsa. 

b) Nilai Keislaman yang terkandung pada teks“Panontoen  Kamoeljaning   

Botjah  Wadon” Karya Raden Wirawangsa. 

c) Implementasi nilai keislaman yang terkandung pada teks “Panontoen  

Kamoeljaning   Botjah  Wadon” Karya Raden Wirawangsa, sebagai 

altenatif sumber belajar pada pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di M 

A Jurusan  Bahasa. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan batasan masalah maka rumusan masalah penelitian ini 

sebagai berikut: 

a) Bagaimanakah hasil transliterasi teks  “Panontoen  Kamoeljaning   Botjah  

Wadon” Karya Raden Wirawangsa dari Aksara Jawa ke dalam bentuk 

latin? 

b) Bagaimanakah nilai keislaman yang terkandung dalam teks  “Panontoen  

Kamoeljaning   Botjah  Wadon” Karya Raden Wirawangsa? 

c) Bagaimanakah implementasi nilai keislaman yang terkandung pada teks 

“Panontoen  Kamoeljaning   Botjah  Wadon” Karya Raden Wirawangsa, 

sebagai altenatif sumber belajar pada pelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia di M A Jurusan  Bahasa. 
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1.4.   Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian yang berjudul Analisis  Nilai Keislaman dalam  

Teks Panoentoen  Kamoeljannig  Botjah  Wadon Karya Raden Wirawangsa 

sebagai Altenatif Sumber Belajar pada Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di 

M A Jurusan  Bahasa ini adalah untuk mengetahui kandungan isi naskah yang 

terdapat di dalamnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali informasi 

tentang masa lalu yang tertulis di dalamnya, dengan demikian apa yang tertulis di 

dalamnya dapat diketahui apa saja pesan atau amanat yang disampaikan oleh 

penulis secara tertulis.  

1.4.2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus  penelitian adalah sebagai berikut : 

a) Mendeskripsikan transliterasi teks “Panontoen  Kamoeljaning   Botjah  

Wadon” Karya Raden Wirawangsa dari Aksara Jawa ke dalam bentuk 

latin. 

b) Mendeskripsikan nilai keislaman  pada teks “Panontoen  Kamoeljaning   

Botjah  Wadon” Karya Raden Wirawangsa. 

c) Mendeskripsikan implementasi nilai keislaman  yang terkandung pada teks 

“Panontoen  Kamoeljaning   Botjah  Wadon” Karya Raden Wirawangsa, 

sebagai altenatif sumber belajar pada pelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia di M A Jurusan  Bahasa. 
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1.5.    Manfaat Penelitian 

1.5.1. Secara Teoretis 

  Secara Teoretis hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah menambah 

wawasan baru tentang filologi dan memperkaya khazanah sastra lampau  yang 

terkandung nilai kebudayaan suatu bangsa. Pada naskah Panoentoen  

Kamoeljannig  Botjah  Wadon Karya Raden Wirawangsa ini merupakan kekayaan 

Indonesia yang harus dilindungi dan dilestarikan dengan cara transliterasi naskah  

tersebut. 

1.5.2. Secara Praktis 

Secara praktis penelitian  yang berjudul Analisis  Nilai  Keislaman    

dalam  Teks Panoentoen  Kamoeljannig  Botjah  Wadon Karya Raden 

Wirawangsa sebagai Altenatif Sumber Belajar pada Pelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia di M A Jurusan  Bahasa mempunyai maanfaat di antaranya yaitu: 

a) Dapat mengetahui isi naskah yang terdapat di dalamnya. 

b) Mengetahui pesan yang disampaikan dalam naskah Panontoen 

Kamoeljaning   Botjah  Wadon” Karya Raden Wirawangsa. 

c) Dapat menambah wawasan di bidang filologi baik secara Teoretis maupun 

praktis. 

d) Dapat memahami bagaimana proses penggarapan naskah. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika  penulisan penelitian disajikan dalam urutan sebagai berikut: 

Bab 1 pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan latar belakang dan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metode dan langkah kerja 

penelitian, landasan teori, dan sistematika penulisan. 

Bab 2 landasan teori. Bab ini membicarakan tentang penelitian sebelumnya 

dengan maksud untuk memberi penjelasan bahwa penelitian yang dilakukan 

belum pernah dikerjakan oleh peneliti lain. Selain itu, dalam bab ini juga akan 

dibahas tentang teori filologi dan teori pendidikan yang digunakan sebagai dasar 

dalam penelitian. 

Bab 3 adalah langkah kerja yang dilakukan dalam memecahkan masalah 

yang berupa metode penelitian. Pada bagian metode penelitian ini dikemukakan 

tentang data dan sumber data, metode penelitian, teknik analisis data dan langkah 

kerja penelitian. 

Bab 4 suntingan dan terjemahan naskah “Panontoen  Kamoeljaning   Botjah  

Wadon”. Bab ini berisi suntingan teks dan terjemahan teks “Panontoen  

Kamoeljaning   Botjah  Wadon”.  

Bab 5 penutup.  Bab ini berisi simpulan dari uraian yang terdapat dalam bab-

bab sebelumnya, yang merupakan akhir pada penelitian skripsi ini.  
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1.7. Penegasan Istilah 

1. PPTKPKBW : Raden Wirawangsa,Ka-etjap Ing Indonesische Drukkerij  

Weltevreden, 1917, Batavia, Naskah Panoentoen  Kamoeljannig  Botjah  

Wadon. 

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

luas dan mencakup bidang kebahasaan, kesastraan, dan kebudayaan 

(Baried, 1985:1). 

3. Naskah merupakan sebuah karya tulis yang berupa bahan baik berupa 

kertas, buku atau sejenisnya (Wurianto, 2000:12). 

4. Dalam istilah filologi teks menunjukan pengertian sebagai sesuatu yang 

abstrak, sedang naskah merupakan suatu yang konkret (Baried, 1985:4). 

5. Transliterasi adalah penggantian penulisan huruf demi huruf dari abjad 

satu ke abjad yang lain (Wurianto, 2000:19). 

6. Transkripsi adalah salinan atau turunan tanpa menggantikan macam 

tulisan dan huruf yang digunakan tetap sama (Sulistyorini, 2001:27).  

7. Nilai dapat diartikan sebagai sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna 

bagi kemanusiaan (KBBI, 2003:783). 

 

 


