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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Peninggalan kebudayaan yang beraneka ragam bangsa Indonesia telah 

terwarisi secara turun-temurun oleh nenek moyang. Salah satu peninggalan 

tersebut adalah naskah yang merupakan peninggalan tertulis. Naskah adalah 

karangan tulisan tangan baik yang asli maupun salinannya, yang mengandung teks 

atau rangkaian kata-kata yang merupakan bacaan dengan isi tertentu 

(Darusuprapta, 1984:10). Naskah merupakan tulisan tangan yang menyimpan 

berbagai ungkapan dan perasaan sebagai hasil budaya bangsa pada masa lampau. 

Hal ini maksudnya adalah sebuah hasil karya sastra nenek moyang, yang 

mencurahkan pikiran dan perasaan dengan segenap kemampuannya, dalam hal 

makna kehidupan pada masa lampau bermanfaat di jamannya dan untuk masa 

yang akan datang.  

Keberadaan naskah-naskah lama yang ada di Indonesia jumlahnya tidak 

sedikit, tetapi tidak semuanya sampai pada kita. Hal ini disebabkan banyak naskah 

lama yang hilang pada saat perang atau karena bencana alam. Selain itu, faktor 

bahan naskah yang umumnya terbuat dari lontar, bambu, nipah, dluwang, kulit 

kayu dan kulit binatang sebagai bahan yang mudah retak dan lapuk. Di samping 

itu, iklim di Indonesia juga mempengaruhi cepat rusaknya naskah. Oleh karena 

itu, keberadaan naskah lama di Indonesia sangat menghawatirkan. Dapatlah 

dibayangkan, apabila naskah-naskah tersebut tidak dirawat secara cermat, akan 

cepat sekali hancur dan tidak bernilai lagi sebagai warisan budaya nenek moyang. 
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Naskah sebagai warisan budaya nenek moyang bukan perhiasaan yang hanya 

dipertontonkan dan dibanggakan, namun naskah itu berharga bila masih bisa atau 

sudah dibaca, dipahami dan dimengerti isinya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu 

upaya penanganan naskah dengan segera, berdasarkan metode yang tepat. Usaha 

penanganan naskah meliputi penyelamatan, pelestarian, penelitian, 

pendayagunaan dan penyebarluasan (Darusuprapta, 1985:143).   

Dari segi kandungan isi, naskah lama memiliki kandungan yang sangat 

penting. Seperti yang disampaikan oleh Ikram (1997:24), dari naskah bisa 

diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai alam pikiran, adat-istiadat, 

kepercayaan, dan sistem nilai orang pada zaman masa silam, sesuatu yang kurang 

berarti bila bahan-bahan informasi hanya digali melalui peninggalan material saja. 

Hal ini akan memudahkan orang dalam menerjemahkan informasi kegiatan-

kegiatan kebudayaan pada masa silam. Tetapi, perlu diwaspadai bahwa naskah di 

Indonesia semakin berkurang dan langka. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya 

teknologi yang semakin meningkat, sehingga keberadaan naskah tidak dihiraukan. 

Di samping itu, muncul kesulitan-kesulitan di dalam membaca dan 

mempelajari naskah, terutama bahasa dan tulisannya. Dengan keadaan tersebut 

popularitas naskah semakin berkurang, dan masyarakat pun semakin banyak yang 

tidak mengenal naskah yang dimiliki Indonesia ini, apalagi keinginan untuk 

mempelajari dan mengkaji kandungan isinya sulit tercapai. 

Suatu bidang ilmu yang erat kaitannya dengan upaya penanganan naskah 

adalah filologi. Cara kerja filologi diperlukan sebelum naskah didayagunakan dan 

disebarluaskan untuk berbagai kepentingan. Pekerjaan utama dalam penelitian 
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filologi adalah untuk mendapatkan kembali naskah yang bersih dari kesalahan, 

yang memberi pengertian sebaik-baiknya dan yang bisa dipertanggungjawabkan 

pula sebagai naskah yang paling dekat dengan aslinya (Haryati Soebadio,1975:3)  

Dalam hal penjenisan naskah Jawa, Nancy K. Florida (2001) 

mengklasifikasikan naskah –naskah Jawa berdasarkan isinya sebagai berikut : (1) 

Sejarah, didalamnya termasuk kronologis, dinasti, silsilah, dan lain-lain. Sejarah 

sendiri dibagi dalam sejarah kuna dan pertengahan, sejarah abad 16 dan 17, 

sejarah abad 17 dan 18, sejarah abad 18 dan 19, sejarah abad 20. (2) Adat istiadat 

keraton, perayaan, arsip keraton Surakarta dan Yogyakarta. (3) Arsitektur dan 

keris. (4) Hukum. (5) Sejarah Pustakaraja dalam bentuk prosa dan macapat. (6) 

Roman sejarah dalam bentuk dongeng panji. (7) Ramalan. (8) Kesusastraan yang 

bersifat mendidik, yang termasuk di dalamnya etika dan pendidikan Islam. (9) 

Wayang. (10) Cerita Wayang. (11) Dongeng sastra klasik, yang berisi kekawin 

dan terjemahan Jawa Modern. (12) Syair puisi. (13) Roman Islam yang berisi 

cerita Menak. (14) Ajaran islam yang berisi Suluk. (15) Sejarah Islam. (16) Mistik 

dan Tari. (17) Linguistik dan Kesusastraan. (18) Mistik Kejawen. (19) 

Pengetahuan dan Adat-istiadat Jawa, yang di dalamnya terdiri dari penanggalan, 

perhitungan waktu, hipology dan obat-obatan. (20) Lain-lain. Klasifikasi tersebut 

di atas akan mempermudah dalam mengelompokkan jenis naskah. Berdasarkan 

klasifikasi tersebut, Serat Partakrama termasuk dalam kelompok cerita wayang. 

Cerita-cerita wayang merupakan salah satu corak dari sekian banyak 

ragam karya sastra, karena di dalamnya terdapat suatu gagasan atau ide yang 
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menggambarkan kehidupan manusia. Gagasan atau ide tersebut, dalam 

penyajiannya mampu menggambarkan tokoh wayang seolah-olah menampilkan 

karakter manusia yang nyata. Konflik-konflik antara aksi dan reaksi yang terus-

menerus mencari penyelesaian dengan suatu arus kebajikan dan kebijaksanaan. 

Nafsu melawan nafsu mampu memberi kritik kepada hidup dan kehidupan, 

sehingga menjadi dasar moral dan kebijaksanaan yang arif. Konflik-konflik abadi 

yang ada pada jiwa disusun dengan bahasa-bahasa pujangga, kemudian 

dipentaskan dalam bentuk lakon wayang yang seolah-olah semuanya itu dilakukan 

oleh manusia. Berabad-abad Pagelaran wayang memainkan peranannya dalam 

kehidupan para pendukungnya. Drama tersebut telah menyajikan kata-kata 

mutiara bukan saja untuk persembahyangan, meditasi, pendidikan, pengetahuan, 

hiburan, tetapi juga menyediakan imaginasi puitis untuk petuah-petuah religius 

yang mampu mempesona  dan menggetarkan jiwa manusia yang 

mendengarkannya (Sri Mulyono, 1982:11-12). 

Mengingat pentingnya peranan filologi dalam melestarikan warisan 

budaya bangsa yang dituangkan lewat tulisan tangan, serta berdasarkan pada 

kesadaran tentang pelestarian budaya tersebut, maka timbullah keinginan penulis 

untuk melakukan penelitian dan penanganan naskah. Dalam hal ini, naskah yang 

diteliti adalah salah satu karya sastra yang berjudul Serat Partakrama. 

Serat Partakrama ini ditulis dengan huruf Jawa carik (manuskrip), 

menggunakan bahasa Jawa Baru, berbentuk tembang macapat. Secara garis besar, 

Serat Partakrama berisi tentang perkawinan Raden Arjuna dengan Dewi Wara 

Sumbadra, dimulai dari ketika Radèn Arjuna jatuh cinta pada Wara Sumbadra dan 
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ingin melamar Wara Sumbadra. Bersamaan dengan Radèn Arjuna yang sedang 

jatuh cinta pada Wara Sumbadra, diceritakan pula di negara Hastina, Radèn 

Burisrawa  juga jatuh cinta pada Wara Sumbadra. Dewi Wara Sumbadra dilamar 

oleh Pandhawa akan dinikahkan dengan Radèn Arjuna, dan juga dilamar oleh 

Kurawa melalui Prabu Baladewa akan dinikahkan dengan Burisrawa. Ketika itu 

Prabu Krêsna berseteru dengan Prabu Baladewa, Prabu Krêsna menginginkan 

lamaran pihak Pandhawa diterima oleh Sang Dèwi, tetapi Prabu Baladewa juga 

menginginkan lamaran dari pihak Kurawa diterima oleh Sang Dèwi, akhirnya 

Prabu Krêsna dan Prabu Baladewa setuju mengadakan sayembara antara pihak 

Pandhawa dan pihak Kurawa diminta menyerahkan sasrahan 5 macam, yang bisa 

mendatangkan sasrahan tersebut yang berhak mendapatkan Wara Sumbadra, 

sasrahan tersebut antara lain : (1) Bisa mendatangkan kereta Jatisura sebagai 

kendaraan pengantèn, kereta ditarik oleh kuda raksasa (turangga yaksa) yang 

dikusiri oleh dewa. (2) Bisa mendatangkan Kebodanu kang pancal panggung 

berjumlah 100 ekor. (3) Bisa mendatangkan bidadari sebagai patah pêngantèn. (4) 

Bisa menurunkan kayu Dewadaru dan Wijayadaru dari Suralaya sebagai kembar 

mayang dalam pasamuan pahargyan penganten. (5) Bisa mewujudkan gamelan 

Lokananta yaitu gamelan dari Suralaya yang ditabuhi para dewa untuk mengiringi 

pahargyan penganten. Untuk menyiapkan syarat-syarat tersebut pihak Pandhawa 

berbagi tugas, Wrêkudara ditugasi mencari kereta Jatisura, Gathutkaca 

mendapatkan tugas mencari Kebodanu pancal panggung berjumlah 100 ekor, 

adapun yang mencari bidadari sebagai patah pengantèn, kayu Dewadaru dan 

Wijayadaru serta gamelan Lokananta adalah Arjuna sendiri. Wrêkudara bisa 
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melaksanakan tugasnya karena mendapat petuah dari gurunya Dewaruci. 

Dewaruci menjelaskan keberadaan kereta Jatisura berada di Kraton Singgêlapura, 

yang diurus oleh Prabu Bisawarna. Gathutkaca bisa melaksanakan tugasnya 

karena mendapat petuah dari Anoman, Sang Anoman menjelaskan kalau 

Kêbodanu pancal panggung yang berjumlah 100 ekor itu milik Bathara Iswara, 

yang diurus oleh Rêsi Gana. Arjuna dapat melaksanakan tugasnya karena 

mendapat bantuan dari Bêthara Kamajaya dan Bethari Kamaratih. Sebaliknya 

pihak Korawa tidak bisa mewujudkan sasrahan yang diinginkan dalam 

sayèmbara, semua sasrahan yang diberikan pihak Korawa adalah palsu. Akhirnya 

pihak Pandhawa-lah yang dapat mewujudkan syarat-syarat tersebut. Hal ini dapat 

dilihat pada pupuh 21 Asmaradana bait 14-15 dan bait 17 antara lain sebagai 

berikut : 

Lan sasrahane ri mami/ kêbodanu satus ingkang/ suku pancal panggung 
kabèh/ lawan pêngaraknya binjang/ pêngantène kang lanang/ nitiha rata mas 
murub/ pangirit turôngga yêksa// 

Artinya : 
Dan mas kawinnya kêbodanu berjumlah seratus yang kakinya belang putih 

dan pengikut pengantin laki-laki besok naik kereta bertabur emas ditarik kuda 
raksasa.  

 
Patahe dewa kang pêkik/ sêrati kusire dewa/ ingkang dados pêngarihe/ 

widadari ingkang endah/ punika yèn sêmbada/ dadosa pêpanggilipun/ rayi tuwan 
pun Sumbadra// 

Artinya : 
Patah pengantinnya dewa yang tampan, yang mengusiri kereta adalah 

dewa, yang menjadi pengikut bidadari yang sangat cantik, ini yang menjadi 
permintaan dari Sumbadra. 

 
 ..........kinare rêngga ing dewa/ Suralaya sêdaya/ kêmbang mayang 
dewadaru/ gamelan munya ing tawang// 
 
 Artinya : 
 .........dihiasi oleh dewa di Suralaya semua, kembar mayang dewadaru dan 
gamelan yang berbunyi diatas langit. 
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Pada langkah awal penelitian ditemukan naskah dengan kategori naskah 

balungan lakon berbentuk prosa, antara lain sebagai berikut : 

1. Naskah yang berjudul Sêrat Kandha Ringgit Purwa Lampahan 

Partakrama dengan nomor naskah W.16 koleksi Museum Sanabudaya 

Yogyakarta. 

2. Naskah yang berjudul Sêrat Kandha Ringgit Purwa Lampahan 

Partakrama dengan nomor naskah W.25  koleksi Museum 

Sanabudaya Yogyakarta. 

3. Naskah  yang berjudul Sêrat Kandha Ringgit Purwa lampahan 

Partakrama dengan nomor naskah W. 53 koleksi Museun Sanabudaya 

Yogyakarta. 

4. Naskah yang berjudul Sêrat Pakêm Ringgit Purwa Lampahan 

Partakrama dengan nomor naskah 195 Ra koleksi Perpustakaan Sana 

Pustaka Karaton Surakarta. 

Selain ditemukan naskah dengan kategori balungan lakon juga ditemukan 

naskah dengan kategori lampahan cerita utuh dan tanpa keterangan kategori 

lampahan berbentuk tembang macapat yang nantinya akan dijadikan data utama 

dalam penelitian antara lain : 

1. Naskah yang berjudul Sêrat Parta Krama, Srikandhi Maguru 

Jêmparing, dumugi Sêmbadra Larung dengan nomor naskah 1883 

koleksi Yayasan Sastra Surakarta. 
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2. Naskah yang berjudul Sêrat Purwa Lampahan Parta Krama dengan 

nomor naskah D 59a koleksi Perpustakaan Rêksapustaka  

Mangkunegaran Surakarta. 

3. Naskah yang berjudul Sêrat Parta Krama dengan nomor naskah D 59b 

koleksi Perpustakaan Rêksapustaka  Mangkunegaran Surakarta. 

4. Naskah yang berjudul Buku Lampahan Parta Krama saking Tuwan 

Hoern dengan nomor naskah D 60 koleksi Perpustakaan Rêksapustaka  

Mangkunegaran Surakarta.  

Kedelapan naskah tersebut berada di wilayah Surakarta dan Yogyakarta 

dan tidak semuanya dijadikan data utama. Ada empat naskah yang dieliminir yaitu 

: naskah dengan nomor 195 Ra, naskah dengan nomor katalog W16, naskah 

dengan nomor katalog W25, dan naskah dengan nomor katalog W53, karena 

naskah ini berbentuk prosa, dan bukan merupakan cerita wayang tetapi hanya 

cerita secara garis besarnya atau dapat disebut dengan Pakem Balungan Lakon 

Wayang. Dengan demikian penelitian ini menggunakan empat data utama yaitu 

naskah dengan nomor 1883, D59a, D59b, D60. Keempat naskah tersebut diberi 

kode A untuk naskah nomor 1883, B untuk naskah D59a, C untuk naskah D59b, 

D untuk naskah nomor D60. 

Serat Partakrama ini dijadikan sebagai objek penelitian karena dalam 

pandangan filologi, naskah Serat Partakrama perlu segera ditangani dengan 

alasan: Pertama, banyaknya varian dalam naskah Serat Partakrama yang 

menandakan adanya proses salin-menyalin dengan motif dan tujuan yang berbeda-

beda. Varian tersebut meliputi jumlah bait pada pupuh tertentu, aksara maupun  
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ejaan. Sebagai contoh perbedaannya dapat dilihat dari jumlah bait seperti pada 

tabel berikut ini : 

pupuh Naskah A (1883)  Naskah B (D59a) Naskah C (D59b) Naskah D (D60) 

1. Asmaradana 35 bait Asmaradana 39 bait Asmaradana 44  bait Asmaradana 28 bait 

2. Dhandhanggula 30 bait Dhandhanggula 32 bait Dhandhanggula 32 bait Dhandhanggula 28 bait 

3. Pocung  34 bait Pocung 35 bait Pocung 34 bait - 

4. Sinom 42 bait Sinom 43 bait Sinom 42 bait Sinom 38 bait 

5. Mijil 42 bait Mijil 42 bait Mijil 42 bait Mijil  42 bait 

6. Kinanthi 32 bait Kinanthi 32 bait Kinanthi 32 bait Kinanthi 27 bait 

7. Asmaradana  38 bait Asmaradana 34 bait Asmaradana 34 bait Asmaradana 42 bait 

8. Sinom  27 bait Sinom 27 bait Sinom 28 bait Sinom 27 bait 

9. Kinanthi  31 bait Kinanthi 33 bait Kinanthi 31 bait Kinanthi 31 bait 

10. Mijil  33 bait Mijil 33 bait Mijil 34 bait Mijil 26 bait 

11. Megatruh 51 bait - Megatruh 64  bait - 

12. Asmaradana 28 bait Asmaradana 29  bait Asmaradana 28  bait Asmaradana 28 bait 

13. Dhandhanggula 35 bait Dhandhanggula 35 bait Dhandhanggula 35 bait Dhandhanggula 34 bait 

14. Kinanthi 38 bait Kinanthi 31 bait Kinanthi 26  bait Kinanthi 26 bait 

15. Pocung 39 bait - - - 

16. Sinom 27 bait Sinom 27 bait Sinom 26 bait Sinom 27 bait 

17. Pangkur  27 bait Pangkur 28 bait Pangkur 28 bait Pangkur 27 bait 

18. Asmaradana 31 bait Asmaradana 32 bait Asmaradana 34 bait Asmaradana 32 bait 

19. Dhandhanggula 27 bait Dhandhanggula 27 bait Dhandhanggula 27 bait Dhandhanggula 32 bait 

20. Sinom 32 bait  Sinom 29 bait Sinom 29 bait Sinom 32 bait 

21. Asmaradana 31 bait Asmaradana 31 bait Asmaradana 31 bait Asmaradana 31 bait 

22. Pangkur 34 bait Pangkur 30 bait Pangkur 30 bait Pangkur 29 bait 

23. Dhandhanggula 31 bait - Dhandhanggula 31 bait Dhandhanggula 31 bait 

24. Pangkur 29 bait Pangkur 30 bait - Pangkur 30 bait 

25. Durma 28 bait Durma 25 bait Durma 25  bait Durma 25 bait 

26. Asmaradana 27 bait Asmaradana 27 bait Asmaradana 27  bait Asmaradana 27 bait 

27. Pangkur 30 bait Pangkur 30 bait Pangkur 37 bait Pangkur 30 bait 

28. Kinanthi 32 bait Kinanthi 31 bait Kinanthi 22 bait Kinanthi 32 bait 

29. Sinom 27 bait Sinom 28 bait Sinom 29 bait Sinom 27 bait 

30. Dhandhanggula 25 bait Dhandhanggula 25 bait Dhandhanggula 25 bait Dhandhanggula 25 bait 

31. Gambuh 17 bait Gambuh 25 bait Gambuh 27 bait Gambuh 30 bait 

32. Sinom 20 bait Sinom 22 bait Sinom 27 bait Sinom 26 bait 

33. Pangkur 24 bait Pangkur 26 bait Pangkur 26 bait Pangkur 24 bait 

34. Asmaradana 30 bait Asmaradana 34 bait Asmaradana 35 bait Asmaradana 30 bait 

35. Kinanthi 29 bait Kinanthi 29  bait Kinanthi 28  bait Kinanthi 29 bait 
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36. Mijil 30 bait Mijil 30 bait Mijil 31 bait Mijil 41 bait 

37. Sinom 27 bait Sinom 27 bait Sinom 29 bait Sinom 28 bait 

38. Dhandhanggula 27 bait Dhandhanggula 27 bait Dhandhanggula 23 bait Dhandhanggula 30 bait 

39. Asmaradana 32 bait Asmaradana 32 bait Asmaradana 32 bait Asmaradana 32 bait 

40. Pangkur  27 bait Pangkur 27 bait Pangkur 27 bait Pangkur 27 bait 

41. Durma 31 bait Durma 30 bait Durma 31 bait Durma 32 bait 

42. Dhandhanggula 30 bait Dhandhanggula 30 bait Dhandhanggula 30bait Dhandhanggula 31 bait 

43. Mijil 30 bait Mijil 32 bait Mijil 31 bait Mijil 31 bait 

44. Asmaradana 33 bait Asmaradana 31 bait Asmaradana 36 bait Asmaradana 35 bait 

45. Durma 29 bait Durma 15 bait Durma 26 bait - 

46. Dhandhanggula 29 bait Dhandhanggula 30 bait Dhandhanggula 30 bait Dhandhanggula 30 bait 

 

Berdasarkan tabel di atas tampak adanya perbedaan jumlah bait pada 

masing-masing pupuh naskah-naskah Serat Partakrama. Perbedaan itu dapat 

dilihat pada tabel seperti berikut : 

No Pupuh Jumlah Bait 

  A B C D Keterangan  

1. Asmaradana 35 39 44 28 - 

2. Dhandhanggula 30 32 32 28 A≠B=C≠D 

3. Pocung 34 35 34 38 A=C≠B≠D 

4. Sinom 42 43 42 42 A=C=D≠B 

5. Mijil 42 42 42 42 A=B=C=D 

6. Kinanthi 32 32 32 27 A=B=C≠D 

7. Asmaradana 38 34 34 42 A≠B=C≠D 

8. Sinom 27 27 28 27 A=B=D≠C 

9. Kinanthi 31 33 31 31 A=C=D≠B 
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10. Mijil 33 33 34 26 A=B≠C≠D 

11. Megatruh 51 - 64 - - 

12. Asmaradana 28 29 28 28 A=C=D≠B 

13. Dhandhanggula 35 35 35 34 A=B=C≠D 

14. Kinanthi 38 31 26 26 A≠B≠C=D 

15. Pocung 39 - - - - 

16. Sinom 27 27 26 27 A=B=D≠C 

17. Pangkur 27 28 28 27 A=D≠B=C 

18. Asmaradana 31 32 34 32 A≠B=D≠C 

19. Dhandhanggula 27 27 27 32 A=B=C≠D 

20. Sinom 32 29 29 32 A=D≠B=C 

21. Asmaradana 31 31 31 31 A=B=C=D 

22. Pangkur 34 30 30 34 A=D≠B=C 

23. Dhandhanggula 31 30 30 34 A≠B=C≠D 

24. Pangkur 29 30 30 34 A≠B=C≠D 

25. Durma 28 25 25 25 A≠B=C=D 

26. Asmaradana 27 27 27 27 A=B=C=D 

27. Pangkur 30 30 37 30 A=B=D≠C 

28. Kinanthi 32 31 22 32 A=D≠B≠C 

29. Sinom 27 28 29 27 A=D≠B≠C 

30. Dhandhanggula 25 25 25 25 A=B=C=D 

31. Gambuh 17 25 27 30 - 
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32. Sinom 20 22 27 26 - 

33. Pangkur 24 26 26 24 A=D≠B=C 

34. Asmaradana 30 34 35 30 A=D≠B≠C 

35. Kinanthi 29 29 28 29 A=B=D≠C 

36. Mijil 30 30 31 41 A=B≠C≠D 

37. Sinom 27 27 29 28 A=B≠C≠D 

38. Dhandhanggula 27 27 23 30 A=B≠C≠D 

39. Asmaradana 32 32 32 32 A=B=C=D 

40. Pangkur 27 27 27 27 A=B=C=D 

41. Durma 31 30 31 32 A=C≠B≠D 

42. Dhandhanggula 30 30 30 31 A=B=C≠D 

43. Mijil 30 32 31 31 A≠B≠C=B 

44. Asmaradana 33 31 36 35 - 

45. Durma 29 15 26 - - 

46. Dhandhanggula 29 30 30 30 A≠B=C=D 

 

Berdasarkan contoh tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada 

dasarnya perbandingan naskah dilakukan karena terdapatnya perbedaan atau 

variant-variant. Hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian 

dengan cara perbandingan naskah untuk mendapatkan naskah yang paling 

mendekati asli bahkan bisa menemukan naskah aslinya.  

Kedua, terdapat kolofon pada tiap-tiap naskah yang dapat menandakan 

waktu kapan dan dimana naskah tersebut ditulis atau disalin. Hal ini dapat dilihat 
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pada kolofon naskah A yang berisi  tentang keterangan angka tahun penyalinan 

naskah, yaitu pada pupuh 1 bait 5 (Asmaradana) sebagai berikut : 

Nujyari Rêspati Manis/ kridhaning kalam panurat/ ping nêm likur 
wimbaning lèk/ Dulkangidah ing warsa Dal/ sangkalanya tinêngran/ trustha tri 
ngèsthi sang prabu/ mangkana gitaning kata// 

 
Artinya : 
Bertepatan pada hari Kamis Lêgi mulai mengerjakan menulis tanggal ke 

dua puluh enam bulan Dulkaidah di tahun Dal dengan sengkalan yang 
menunjukkan angka tahun 1839 ( Yayasan Sastra Surakarta ) 

 
Naskah B juga terdapat kolofon pada halaman 388 yang ditulis pada 

halaman tersendiri setelah kata ‘tamat’ yang berbunyi sebagai berikut : 

…tinurun ing Timuran tanggal kaping 22 wulan Ruwah tahun Jimawal 
Ula tahun 1845 utawi 1915 
 
Artinya :  
…disalin di Timuran tanggal 22 bulan Ruwah tahun Jimawal Ula tahun 
1845 atau 1915.  
 
Pada kutipan di atas menyebutkan bahwa naskah ini disalin pada tanggal 

22 Ruwah tahun 1845 atau lebih jelasnya tanggal 6 Juli 1915 ( Yayasan Sastra 

Surakarta) 

Naskah C juga terdapat kolofon yang terdapat pada pupuh 1(Asmaradana) 

pada bait 5-6 yaitu sebagai berikut : 

// ............./ Jumuwah kaping sapta/ Wulan Rêjêp ingkang tahun/ môngsa 
kalih kang lumampah// 

//Wuku Wuye nuju dadi / warungkung windu Sêngara / yèn môngsa surya 
etange / tabuh ing kanêm punika / nênggih sêngkalanira / pêksa trus kasapta ratu 
/ kang môngka purwaning kôndha// 

 
Artinya : 
//........./ Jumat tanggal tujuh bulan Rêjêp menjelang bergantinya musim 

kedua (pusa). 
Wuku Wuye yang akan berganti Wuku Warukung, Windu Sengara, kalau 

musim matahari dihitung jam enam dengan sengkalan yang menunjukkan angka 
tahun 1792, yang menjadi permulaan ceritanya // 
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Naskah D juga terdapat kolofon yang terdapat pada pupuh 1(Asmaradana) 

pada bait  5 dan 6 yaitu sebagai berikut : 

......duk kala panyêratira / Rêspati Manis enjing / ing wanci pukul sêpuluh 
/ ping wolulas wulan Sapar // 

//Jimawal ingkang lumaris / pinêtang angkaning warsa / pan ginantya 
sangkalane / tata milir ngèsthi tunggal / kawula mangsanira / wuku ..., ... ing 
jaman angkara// 

Artinya :  
.....Dulu ketika menulis pada hari Kamis pagi jam sepuluh tanggal 18 

bulan Sapar. 
ketika berjalannya tahun Jimawal, dengan sengkalan yang menunjukkan 

angka tahun 1845. 
 
Ketiga, peneliti tertarik dengan cerita Partakrama pada bagian sayembara 

yang diselenggarakan oleh pihak Pandhawa dan pihak Korawa untuk 

mendapatkan Dèwi Wara Sumbadra, pihak Pandhawa melamarkan Radèn 

Pêrmadi sedangkan pihak Kurawa melamarkan Radèn Burisrawa. Dengan 

diadakannya sayembara tersebut dapat diketahui seberapa jauh pengorbanan yang 

dilakukan seseorang untuk mendapatkan apa yang terbaik. 

Alasan tersendiri penulis tertarik dengan cerita-cerita wayang karena 

wayang merupakan salah satu unsur kebudayaan Indonesia dan intisari budaya 

Jawa yang mengandung nilai-nilai atau ajaran-ajaran kehidupan antara lain : 

Etika, estetika (seni), filsafat, pendidikan moral, maupun nilai pengetahuan yang 

tinggi. Wayang selain bersifat sebagai tontonan atau lebih bersifat menghibur 

masyarakat, wayang juga diharapkan dapat sebagai tuntunan dalam kita 

bertingkah laku, sebagai contoh: dalam dunia pewayangan tata letak tokoh 

wayang dalam simpingan dibedakan menjadi dua yaitu kanan dan kiri, simpingan 

kanan dipakai oleh tokoh yang mempunyai karakter baik sedangkan simpingan  

kiri dipakai untuk tokoh wayang berkarakter tidak baik, hal ini sangat sesuai 
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dengan kehidupan nyata bahwa disebelah kanan itu cenderung baik dan kiri 

cenderung tidak baik. Selain itu, kita dapat mempelajari ajaran-ajaran yang 

terdapat dalam cerita wayang. Maka dari itu, wayang merupakan tradisi budaya 

warisan leluhur kita dan kita perlu mempertahankan dan melestarikannya. 

Batasan kajian dalam penelitian ini ditekankan pada kajian filologis yang 

bertujuan untuk mendapatkan teks yang paling mendekati aslinya sesuai dengan 

cara kerja filologi, dilanjutkan dengan kajian isi. Dalam kajian isi bertujuan untuk 

mengungkapkan ajaran-ajaran moral, terutama tentang etika yang ada dalam isi 

teks yang terkandung di dalam Serat Partakrama.  

Ajaran moral yang terdapat dalam Serat Partakrama yaitu kesetiaan, 

kasih sayang serta kerelaan berkorban demi orang lain. Nilai kekasih sayangan 

menduduki tempat penting dalam kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk 

Tuhan yang sudah ditakdirkan hidup didunia ini tidak dapat hidup menyendiri 

jauh dari orang lain. Sebagai makhluk sosial yang memiliki kelemahan dan 

keterbatasan, tidak mungkin dapat melangsungkan, mempertahankan, dan 

mengembangkan hidupnya manakala manusia tidak menyatu dengan manusia lain 

juga dengan alam. Untuk bisa menyatu ini jelas sekali diperlukan sifat 

kekasihsayangan. Selain sifat kekasihsayangan, sebagai makhluk sosial manusia 

juga membutuhkan sifat kerelaan berkorban membantu orang lain. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini menekankan pada dua kajian yaitu kajian filologis dan 

kajian isi. Kajian filologis dilakukan karena adanya perbedaan-perbedaan atau 
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varian-varian dalam naskah, baik meliputi perbedaan  jumlah bait pada pupuh-

pupuh tertentu, aksara maupun ejaan. Sedangkan pada kajian isi berusaha 

mengungkapkan ajaran-ajaran moral yang terkandung dalam Serat Partakrama 

yaitu ajaran kasih sayang dan nilai Keadilan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berpijak dari pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana bentuk suntingan teks Serat Partakrama yang bersih dari 

kesalahan dan paling dekat dengan aslinya sesuai dengan cara kerja 

penelitian filologi? 

2. Bagaimanakah kandungan ajaran moral yang terdapat dalam teks 

naskah Serat Partakrama? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan terhadap naskah Serat Partakrama bertujuan 

untuk : 

1. Menyajikan suntingan teks naskah Serat Partakrama yang bersih dari 

kesalahan dan paling dekat dengan aslinya. 

2. Menguraikan, mendiskripsikan dan mengungkapkan kandungan ajaran 

moral yang terkandung dalam teks Serat Partakrama. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoretis 

a. Diharapkan bisa menambah dan memperluas ilmu pengetahuan, 

wawasan pembaca, serta melestarikan karya-karya sastra lama, 

khususnya yang berhubungan dengan Sastra Jawa. 

 b.  Memberikan dan menumbuhkan minat peneliti untuk memperluas 

dan memperkaya, serta menggali juga melestarikan tentang 

penerapan teori filologi terhadap budaya lewat naskah. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan kemudahan dalam pemahaman ajaran atau nilai 

moral yang terkandung di dalam Sêrat Partakrama bagi 

masyarakat luas. 

b. Memberikan ilustrasi-ilustrasi budaya lama untuk pemahaman 

yang seutuhnya kepada masyarakat luas. 

 

F. Sistematika  Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB 1 Pendahuluan 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II Kajian Teoretik 

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian filologi, objek penelitian 

filologi, cara kerja filologi, kritik teks, dan aparat kritik, ajaran moral, 

piwulang serta petuah. 

BAB III Metode Penelitian 

Dalam bab ini diuraikan mengenai bentuk dan jenis penelitian, tempat 

pencarian data, sumber data dan data, tehnik pengumpulan data, dan 

tehnik analisis data. 

BAB IV Analisis Data 

Dalam bab ini diuraikan mengenai kajian filologi dan kajian isi. Kajian 

filologi berupa : Deskripsi naskah, perbandingan naskah, penentuan 

naskah dasar, suntingan teks dan aparat kritik. Sedangkan kajian isi dibagi 

menjadi dua sub bab yaitu sinopsis dan ajaran moral. 

BAB V Penutup 

Dalam bab ini diuraikan mengenai simpulan dari yang telah diuraikan 

dalam bab-bab sebelumnya. Selain simpulan juga dikemukakan saran. 

  BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

A. Teori Filologi 

 

1. Pengertian Filologi 

Secara etimologis kata filologi berasal dari bahasa Yunani “philologia” 

yang merupakan gabungan dari dua buah suku kata, dari kata “philos” yang 
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berarti “teman” dan kata “logos” yang berarti “ilmu”, di dalam bahasa Yunani 

philologia yang berarti “senang berbicara”. Dalam perkembangannya menjadi 

kata senang untuk belajar, senang kepada ilmu, senang kepada tulisan-tulisan 

yang mempunyai nilai luhur, seperti karya-karya sastra. (Siti Baroroh Baried, dkk. 

1985 : 2) 

Menurut arti yang luas, filologi merupakan ilmu yang mempelajari 

kehidupan di masa lampau yang mengkategorikan dalam tulisan tangan, yang 

mencakup dalam bidang bahasa, sastra, adat-istiadat, hukum dan sebagainya 

(Achadiati Ikram. Tt : 1). Sedang di wilayah Indonesia, pengertian dari filologi 

adalah suatu disiplin ilmu yang mendasarkan kerjanya pada bahan tertulis yang 

bertujuan untuk mengungkapkan isi dari teks tersebut dari segi budayanya 

(Darusuprapta. 1990 : 3 ). 

Dari segi isi, naskah lama memiliki kandungan yang sangat penting, 

karena di dalam naskah lama berisi bermacam-macam pengetahuan. Dari tulisan-

tulisan inilah kita akan memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai alam 

pikiran, adat istiadat, kepercayaan, dan sistem nilai orang pada masa lampau; 

suatu pengertian yang tidak mungkin tercapai jika bahan-bahan keterangan kita 

hanya terdiri dari peninggalan material karena dalam hal ini banyak kesimpulan 

akan berdasarkan dugaan belaka. (Achadiati Ikram, 1997 : 24) 

Prinsip kerja filologi didasarkan pada tradisi salin menyalin naskah, yang 

secara sengaja atau tidak sengaja mengubah fakta yang terdapat pada naskah asli 

yang disalin. Akibatnya muncul beberapa naskah yang berjudul sama tetapi 
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berbeda isinya atau sebaliknya, banyak naskah yang isinya sama tetapi judulnya 

berbeda, hal ini merupakan suatu variant naskah. 

Tujuan utama penelitian filologi adalah mendapatkan kembali naskah 

yang bersih dari kesalahan, yang memberi perhatian sebaik-baiknya dan yang bisa 

dipertanggungjawabkan pula sebagai naskah yang paling  mendekati aslinya. (S. 

Baroroh Baried, 1994 : 3). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa filologi adalah sebuah ilmu 

yang mempelajari tentang naskah dan seluk-beluknya dan mencakup berbagai 

bidang beserta berbagai segi kehidupan, maupun budaya yang bertujuan untuk 

mengungkapkan makna dan isinya. 

 

2. Objek Filologi 

 Objek penelitian filologi adalah naskah. Yang dimaksud naskah adalah 

karangan tulisan tangan, baik yang asli maupun salinannya, yang mengandung 

teks atau rangkaian kata-kata yang merupakan bacaan dengan isi tertentu 

(Darusuprapta, 1984:10) 

Sedangkan teks adalah serangkaian kata-kata yang berinteraksi 

membentuk suatu kesatuan makna yang utuh (Bani Sudardi.2003 :10). Begitu juga 

Siti Baroroh Baried, dkk mengatakan “ bahwa objek penelitian filologi adalah 

sebuah tulisan yang menyimpan berbagai ungkapan dari pikiran dan perasaan 

sebagai hasi dari cerminan masa lampau (1987:55)”. Untuk itu objek filologi 

adalah naskah yang berwujud manuskrip atau tulisan tangan yang merupakan 
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suatu benda konkret yang dapat dilihat dan dipegang, juga teks yang merupakan 

suatu kandungan atau muatan naskah yang bersifat abstrak. 

 

3. Cara Kerja Penelitian Filologi 

  Ada beberapa masalah pokok yang perlu dilakukan dalam penelitian 

filologi yaitu : inventarisasi naskah, deskripsi naskah, perbandingan naskah, 

dasar-dasar penentuan naskah yang akan ditransliterasi, transliterasi naskah, 

suntingan teks dan aparat kritik, dan terjemahan (Edwar Djamaris, 1977: 23-24). 

1. Inventarisasi Naskah 

Inventarisasi Naskah yaitu pengumpulan data dengan melalui pendataan 

semua judul naskah berdasarkan pada katalog yang ada. Mendaftar semua naskah 

yang mengandung pokok penelitian yang telah ditentukan. Di dalam katalog 

tercantum keterangan mengenai jumlah naskah, tempat di mana naskah disimpan, 

nomor naskah, ukuran naskah, tulisan naskah, tempat dan tanggtal penulisan 

naskah, dan sebagainya. Dari katalog tersebut maka dapat didaftar naskah yang 

berjudul sama atau sejenis untuk diteliti (Edwar Djamaris, 1977 : 24). 

 

2. Deskripsi Naskah  

Setelah selesai menyusun daftar naskah yang hendak kita teliti, dan naskah 

pun telah tersedia untuk dibaca, barulah kita membuat uraian atau deskripsi tiap-

tiap naskah secara terperinci. Dalam uraian itu, disamping apa yang telah 

disebutkan dalam daftar naskah, juga dijelaskan keadaan naskah, kertas, catatan 

lain mengenai isi naskah, serta pokok-pokok isi naskah itu. Hal ini penting sekali 
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untuk mengetahui keadaan naskah, dan sejauh mana isi naskah itu. (Edwar 

Djamaris, 1977 : 25). 

3. Perbandingan Naskah 

Perbandingan Naskah yaitu dilakukan apabila naskah yang ditemukan 

lebih dari satu. Adapun perbandingan naskah meliputi : 

a. Perbandingan kata demi kata, untuk membetulkan kata-kata yang 

tidak   terbaca atau salah. 

b. Perbandingan susunan kalimat atau gaya bahasa, untuk 

mengelompokkan cerita dalam beberapa versi dan mendapatkan 

cerita yang bahasanya lancar dan jelas. 

c. Perbandingan isi cerita, untuk mendapatkan naskah yang isinya 

lengkap dan tidak menyimpang dan untuk mengetahui adanya 

unsur baru dalam naskah. (Edwar Djamaris, 1977 : 8) 

Di dalam perbandingan naskah terdapat kritik teks, yaitu penghakiman 

terhadap suatu naskah. Mengadakan kritik teks berarti menempatkan teks pada 

tempat yang sewajarnya, memberikan evaluasi terhadap teks, meneliti atau 

mengkaji kebenaran naskah, lembaran bacaan yang mengandung hal-hal atau 

rangkaian kata-kata tertentu. Adapun tujuan utama dari kritik teks adalah untuk 

mendapatkan bentuk teks yang mendekati aslinya, teks yang otentik yang ditulis 

oleh pengarang tertutup kemungkinan ketika proses penyalinan terjadi kesalahan 

atau kelalaian. Dalam kritik teks, seorang filolog dituntut untuk mempunyai 

alasan kuat serta didukung data yang relevan dalam menentukan bacaan yang 
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benar, agar tidak terjadi penyimpangan. Naskah yang telah melewati proses ini 

telah dapat dipertanggungjawabkan secara filologis. (Darusuprapta, 1984 : 20) 

4. Penentuan Naskah Dasar 

Setelah dilakukan perbandingan naskah, langkah selanjutnya adalah dasar-

dasar penentuan naskah yang akan ditrasliterasi. Kriteria naskah yang akan 

ditransliterasi adalah sebagai berikut : 

1. Isinya lengkap dan tidak menyimpang dari kebanyakan naskah yang 

lain. 

2. Tulisannya jelas dan mudah dibaca dan diutamakan naskah yang 

ditulis dengan mempergunakan bahasa naskah yang bersangkutan. 

3. Keadaan  naskah baik dan utuh 

4. Bahasa lancar dan mudah dipahami 

5. Umur naskah lebih tua 

Untuk memudahkan pengenalan isi naskah, perlu disusun singkatan 

naskah. Dalam menyusun singkatan naskah, halaman naskah dicantumkan dengan 

jelas sehingga dengan mudah dapat diketahui dari halaman berapa sampai berapa 

suatu episode atau bagian cerita dimulai dan diselesaikan ikhtisarnya. (Edwar 

Djamaris, 1977 : 9) 

5. Transliterasi Naskah 

Yang dimaksud transliterasi ialah penggantian atau pengalihan huruf demi 

huruf dari abjad yang sartu ke abjad yang lain. Filologi hendaklah sedapat-

dapatnya menyajikan bahan transliterasi itu selengkap-lengkapnya dan sebaik-

baiknya, sehingga mudah dibaca dan dipahami, dengan jalan menyusun kalimat 
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yang jelas disertai tanda-tanda baca yang teliti, pembagian alinia dan bab untuk 

memudahkan konsentrasi pikiran. (Edwar Djamaris, 1977 : 30). 

6. Suntingan Teks dan Aparat Kritik 

Suntingan teks adalah menyajikan sebuah teks dalam bentuk aslinya yang 

bersih dari kesalahan berdasarkan bukti-bukti yang terdapat dalam naskah yang 

dikritik 

Aparat kritik merupakan suatu pertanggungjawaban dalam penelitian 

naskah yang menyertai suntingan teks dan merupakan kelengkapan kritik teks. 

Dalam aparat kritik ini, segala kelainan bacaan yang akan ditampilkan merupakan 

kata-kata atau bacaan yang akan ditampilkan merupakan kata-kata bacaan yang 

salah yang terdapat pada naskah.  

 

B.  Pengertian Wayang 

 

Wayang dalam bahasa Jawa berarti ‘bayangan’. Dalam bahasa melayu 

disebut ‘bayang-bayang’, dalam bahasa Aceh ‘bayeng’dalam bahasa Bugis 

‘wayang atau bayang’. Akar kata dari wayang adalah ‘yang’yang dapat bervariasi 

dengan ‘yung’, antara lain terdapat dalam kata’layang’ (terbang), ‘doyong’ 

(miring/tidak stabil ), ‘royong’(selalu bergerak dari satu tempat ke tempat yang 

lain), ‘poyang-payingan’ atau berjalan sempoyongan, tidak tenang dan 

sebagainya. 

Dengan memperbandingkan berbagai pengertian dari akar kata’yang’ 

beserta variasinya, dapatlah dikemukakan bahwa dasarnya adalah ‘tidak stabil’, 
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tidak pasti, tidak tenang, terbang, bergerak kian kemari’. Awalan ‘wa’di dalam 

bahasa Jawa modern memang tidak mempunyai fungsi lagi, tetapi dalam bahasa 

Jawa kuna awalan tersebut masih jelas memiliki fungsi tata bahasa, seperti 

terdapat pada kata ‘ wahiri’ yang berarti iri hati, cemburu. Jadi bahasa Jawa 

‘wayang’ yang mengandung pengertian’berjalan kian kemari, tidak tetap, sayup-

sayup telah termasuk pada waktu yang amat tua ketika awalan ‘wa’ masih 

mempunyai fungsi tata bahasa (Sri Mulyono, 1982 :3). 

Wayang merupakan salah satu warisan budaya yang mempunyai 

kelangsungan hidup, khususnya di masyarakat Jawa, Sunda, Bali, Banjar dan 

Lombok. Sebagai hasil kebudayaan, wayang mempunyai nilai hiburan yang 

mengandung cerita pokok dan juga berfungsi sebagai medium komunikasi. 

Disamping itu penyampaian ceritanya diselingi pesan-pesan yang menyentuh 

berbagai aspek kehidupan sehingga mempunyai nilai pendidikan. Variasinya 

dapat meliputi segi kepribadian, kepemimpinan, kebijaksanaan, dan kearifan 

dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara, sesuai dengan 

pakêm yang berlaku, masing-masing pesan disampaikan melalui adegan tertentu 

beserta tokoh-tokoh wayang yang terlibat,sedangkan mutu penampilannya 

bergantung pada gaya dan persepsi dalang yang tidak terpisahkan dari daya 

absorbsi masyarakat pemirsanya (Kanthi Walujo, 2000:5). 

Cerita wayang dan karekter tokoh-tokoh wayang mencerminkan sebagian 

dari situasi konkret kenyataan hidup masyarakat Jawa, misalnya bahasa yang 

digunakan Arjuna kepada Punakawan akan berbeda dengan ketika Arjuna 

berbicara dengan Krêsna, kepada para Punakawan, Arjuna memakai bahasa yang 
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cenderung kasar (ngoko), sementara kepada Kresna, Arjuna akan menggunakan 

bahasa yang halus. Pemakaian bahasa dalam cerita wayang itu tergambarkan pula 

dalam kehidupan sehari-hari orang Jawa. Penggunaan bahasa dalam wayang itu 

mencerminkan bahwa tokoh-tokoh wayang tersebut dilihat dari status dan 

jabatannya terstratifikasikan, dalam struktur sosial orang-orang Jawa yang 

sesungguhnya, pelapisan status dan jabatan ini dapat ditemukan yakni dengan 

adanya lapisan atas (priyayi), dan lapisan bawah atau dikatakan wong cilik 

(Kanthi Walujo, 2000 :6-7).   

Cerita-cerita wayang merupakan salah satu corak dari sekian banyak 

ragam karya sastra, karena didalamnya terdapat suatu gagasan atau ide yang 

menggambarkan kehidupan manusia. Gagasan atau ide tersebut, dalam 

penyajiannya mampu menggambarkan tokoh wayang seolah-olah menampilkan 

karakter manusia yang nyata. Konflik-konflik antara aksi dan reaksi yang terus-

menerus mencari penyelesaian dengan suatu arus kebajikan dan kebijaksanaan. 

Nafsu melawan nafsu mampu memberi kritik kepada hidup dan kehidupan, 

sehingga menjadi dasar moral dan kebijaksanaan yang arif. Konflik-konflik abadi 

yang ada pada jiwa disusun dengan bahasa-bahasa pujangga, kemudian 

dipentaskan dalam bentuk lakon wayang yang seolah-olah semuanya itu dilakukan 

oleh manusia. Berabad-abad pagelaran wayang memainkan peranannya dalam 

kehidupan para pendukungnya. Drama tersebut telah menyajikan kata-kata 

mutiara bukan saja untuk persembahyangan, meditasi, pendidikan, pengetahuan, 

hiburan, tetapi juga menyediakan imaginasi puitis untuk petuah-petuah religius 
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yang mampu mempesona dan menggetarkan jiwa manusia yang 

mendengarkannya (Sri Mulyono, 1982:11-12). 

Struktur pagelaran wayang akan memperlihatkan suatu proses evolusi 

menuju kesadaran yang tinggi, Pathêt Nêm, Pathêt Sanga, dan Pathêt Manyura 

memberikan gambaran adanya proses ini. Pathet Nêm terdiri dari jêjêr pertama, 

adegan jaranan, perang ampyak, adegan sabrangan, dan perang gagal. Pathêt Nêm 

menceritakan tentang persoalan-persoalan yang timbul akibat keinginan, baik 

yang bersifat kebendaan ataupun spiritual. Pathêt Sanga menceritakan tentang 

proses seorang tokoh atau ksatria untuk mendapatkan kebenaran yang akan 

menjadi dasar atas tindakannya dalam menyelesaikan persoalan. Pathêt Manyura 

menceritakan atas kedewasaan jiwa yang didapatkan berkat adanya pencerahan 

moral (dalam pathêt Sanga) maka seorang ksatria atau tokoh tersebut melakukan 

tindakan atas dasar tersebut dengan cara pandang dan pengetahuan yang baru. 

Wayang merupakan bentuk konsep berkesenian yang kaya akan cerita falsafah 

hidup sehingga masih bertahan di kalangan masyarakat Jawa hingga kini. Wayang 

saat sekarang ini mengalami perkembangan, yang awalnya merupakan seni 

pakeliran dengan tokoh utamanya Ki Dalang yang bercerita, adalah suatu bentuk 

seni gabungan antara unsur seni tatah sungging (seni rupa) dengan menampilkan 

tokoh wayangnya yang diiringi dengan gendhing atau irama gamelan, diwarnai 

dialog (antawecana), menyajikan lakon dan pitutur atau petunjuk hidup manusia 

dalam falsafah. Seni pewayangan tersebut digelar dalam bentuk yang dinamakan 

wayang kulit purwa, dilatar belakangi layar atau kêlir dengan pokok cerita yang 

bersumber dari kitab Mahabarata dan Ramayana berasal dari India. Namun ada 
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lakon cerita yang dipetik dari ajaran Budha, cerita yang berkaitan dengan upacara 

Ruwatan (pensucian diri manusia). Pagelaran wayang kulit purwa biasanya 

memakan waktu semalam suntuk. Wayang purwa adalah bagian dari beberapa 

macam yang ada, diantaranya wayang gedhog, wayang madya, wayang klithik 

purwa, wayang wahyu, wayang wahono dan sebagainya. Perkembangan jaman 

dan budaya manusia selalu berkembang wayang ikut pula dipengaruhi, bentuk 

wayang pun berubah.   

C. Pengertian Moral 

 

Pengertian Moral sendiri secara Etimologis berasal dari kata mos (tunggal) 

atau mores (jamak) yang berarti adat atau cara hidup  yang baik dan mapan. Moral 

juga merupakan petunjuk dalam berperilaku, dan adat kebiasaan, baik bagi 

individu maupun kelompok. Kata moral sering dipadankan dengan kesusilaan 

yaitu keseluruhan dari pelbagai kaidah dan pengertian yang menentukan mana 

yang dianggap baik oleh masyarakat yang bersangkutan. Maka dari itu, ajaran 

moral diartikan sebagai ajaran atau petunjuk atau tuntunan untuk berperilaku 

secara baik dan benar bagi satu masyarakat. Ajaran baik dan buruk, benar atau 

salah merupakan pedoman pokok tingkah laku, kebiasaan, dan perbuatan yang 

telah disetujui dan dianggap baik bagi sekelompok masyarakat itu (W. 

Poespoprodjo, 1987 :91) 

Moral adalah kaidah yang memberi penilaian terhadap perbuatan manusia, 

penilaian disini bisa berupa baik dan buruk, karena kebaikan merupakan suatu 

dasar yang harus dipedomani oleh manusia, maka dasar ituperlu ditekankan dan 
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ditanamkan dalam diri generasi muda melalui pengajaran. Ajaran moral adalah 

ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, atau khotbah-khotbah sebagai kumpulan 

ketetapan, baik secara lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus 

hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Ajaran moral dapat 

diperoleh dalam berbagai sumber, misalnya : orang tua, guru, pemuka agama, 

maupun tokoh masyarakat, bahkan dari karya sastra (Franz Magnis Suseno, 1998 

:15). 

Nilai moral dapat tersirat dalam prinsip harkat, derajat, dan martabat 

manusia. Nilai moral disini dapat dikatakan sebagai hasil penilaian dan 

pertimbangan baik atau tidak suatu hal, yang kemudian dijadikan dasar untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Baik dan buruk bagi masing-masing 

orang ada kalanya tidak sama, oleh karena itu masyarakat memberikan pedoman 

pokok tingkah laku atau perbuatan yang disetujui dan dianggap baik oleh seluruh 

anggota masyarakat. 

Nilai-nilai moral itu beraneka ragam, yaitu kesetiaan, kemurah hatian, 

keadilan, kejujuran, dan sebagainya. Dengan ajaran moral tersebut dimaksudkan 

agar ajaran-ajaran, patokan-patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan, baik lisan 

maupun tertulis, tentang bagaimana manusia yang baik. Berbagai ajaran yang 

tersirat dalam pertunjukan wayang itu dapat diterapkan dalam kehidupan, 

sehingga manusia dapat menjalani hidup dan kehidupan ini dengan baik, dan pada 

gilirannya dapat menjadi manusia yang baik atau utama (Franz Magnis Suseno, 

1987). 
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Etika sendiri dalam arti yang sebenarnya berarti filsafat mengenai bidang 

moral, jadi etika merupakan ilmu atau refleksi sistematik mengenai pendapat-

pendapat, norma-norma , dan istilah-istilah moral. Etika dalam arti yang luas yaitu 

sebagai keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat 

yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya 

menjalankan kehidupannya (Franz Magnis Suseno, 2001). 

Berdasarkan uraian di atas baik moral maupun etika mempunyai fungsi 

dan tujuan tertentu. Fungsi yang dimaksudkan adalah sebagai pengendali sikap 

dan perbuatan agar selalu dapat berjalan di atas kebenaran, adapun tujuannya 

adalah untuk mewujudkan ketentraman, keselarasan dan keseimbangan hidup. 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian ini meliputi : Bentuk dan Jenis penelitian, Sumber data 

dan Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data. Untuk lebih 

jelasnya akan diterangkan satu persatu dalam sub bab di bawah ini : 

 

A.  Bentuk dan Jenis Penelitian 

 

Bentuk dari penelitian Serat Partakrama ini adalah penelitian filologi 

dengan menggunakan cara kerja filologi. Penelitian ini bersifat deskriptif-

kualitatif, yaitu penelitian deskriptif bersifat kualitatif yang berpandangan bahwa 

semua hal yang berupa sistem tanda tidak ada yang patut diremehkan, semuanya 
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penting dan semuanya memiliki pengaruh dan kaitan dengan yang lain. (Atar 

Semi.1993 : 24). 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka, yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data informasi dengan bantuan 

buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen, 

dan lain-lain yang terdapat di ruang perpustakaan ( Kartini - Kartono. 1976 : 44). 

Pada penelitian ini lokasi pencarian data dilakukan di Surakarta dan 

Yogyakarta. Di Surakarta meliputi Perpustakaan Museum Radyapustaka, 

Sasanapustaka Kraton Kasunanan Surakarta, Reksapustaka Pura 

Mangkunegararan, Yayasan Sastra Surakarta dan Di Yogyakarta yaitu di Museum 

Negeri Sanabudaya. 

B.  Sumber Data dan Data 

 

1. Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang mampu menghasilkan atau 

memberikan data ataupun merujuk pada tempat tersebut, sedang data adalah yang 

dihasilkan dari sumber data. Sebagai media informasi penelitian ini adalah 

katalog-katalog sebagai berikut : Girardet dan Soetanto dengan judul Deskriptif 

Catalogue of The Javanese Manuscript and Printed Books in The Libraries of 

Surakarta and Yogyakarta. Katalog Nancy K. Florida yang berjudul Javanese 

Langue Manuscript of Surakarta Central Java a Preliminary Deskriptive 

Catalogus, katalog Behrend yang berjudul Katalog Induk Naskah-Naskah 

Nusantara Jilid 1 Sanabudaya Yogyakarta, katalog Javanese Literature in 
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Surakarta Manuscript vol. 2, katalog skripsi di Fakultas Sastra Universitas 

Sebelas Maret Surakarta jurusan Sastra Daerah, serta katalog-katalog lokal koleksi 

Perpustakan Sasana Pustaka Karaton Surakarta, Perpustakaan Reksa Pustaka 

Mangkunegaran Surakarta, Perpustakaan Radya Pustaka Surakarta, Perpustakaan 

Widya Budaya kraton Yogyakarta, katalog Pura Pakualaman Yogyakarta, 

Museum Negeri Sanabudaya Yogyakarta. 

 

 

 

2.  Data  

 Dalam penelitian ini yang dijadikan data adalah  naskah dan teks sebagai 

berikut : 

- Naskah yang berjudul Serat Partakrama, Srikandhi Maguru Jemparing, 

dumugi Sembadra Larung dengan nomor naskah 1883 koleksi Yayasan 

Sastra Surakarta  

- Naskah yang berjudul Serat Purwa Lampahan Parta Krama dengan  

nomor naskah D 59a koleksi Perpustakaan Reksapustaka Mangkunegaran 

Surakarta. 

- Naskah yang berjudul Serat Partakrama dengan nomor naskah D 59b 

koleksi perpustakaan Reksapustaka Mangkunegaran Surakarta. 

- Naskah yang berjudul Buku Lampahan Partakrama saking Tuwan Hoens 

dengan nomor naskah D 60 koleksi perpustakaan Reksapustaka 

Mangkunegaran Surakarta. 
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i. Teknik Pengumpulan Data 

 

Untuk mendapatkan informasi tentang naskah dibutuhkan katalog. 

Langkah permulaan dalam pengkajian naskah Jawa yaitu membaca katalog-

katalog yang dapat memberikan informasi mengenai keberadaan naskah-naskah 

Jawa atau dapat disebut Inventarisasi Naskah.  Katalog yang membantu penelitian 

antara lain : 

Girardet dan Soetanto dengan judul Deskriptif Catalogue of The 

Javanese Manuscript and Printed Books in The Libraries of Surakarta and 

Yogyakarta. Katalog Nancy K. Florida yang berjudul Javanese Langue 

Manuscript of Surakarta Central Java a Preliminary Deskriptive Catalogus, 

katalog Behrend yang berjudul Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Jilid 1 

Sanabudaya Yogyakarta, katalog Javanese Literature in Surakarta Manuscript 

vol. 2, katalog skripsi di Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret Surakarta 

jurusan Sastra Daerah, serta katalog-katalog lokal koleksi Perpustakan Sasana 

Pustaka Karaton Surakarta, Perpustakaan Reksa Pustaka Mangkunegaran 

Surakarta, Perpustakaan Radya Pustaka Surakarta, Perpustakaan Widya Budya 

kraton Yogyakarta, katalog Pura Pakualaman Yogyakarta, Museun Negeri 

Sanabudaya Yogyakarta.  

Dari informasi yang diperoleh di katalog, kemudian dipilih naskah yang 

diinginkan sebelumnya dan dicari apakah ada naskah lain yang sejenis. Dicatat 

judul naskahnya, nomor katalog, mencari informasi lain yang ada kaitannya 
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dengan naskah yang dianggap penting. Setelah itu melacak dan mencocokan 

keberadaan naskah ke tempat-tempat penyimpanan naskah Jawa seperti yang 

diinformasikan dalam katalog. Proses pengambilan data dilakukan dengan teknik 

foto kopi dan teknik transliterasi. Dengan teknik-teknik tersebut data dapat 

diperoleh. 

 

 

 

D. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data adalah suatu upaya pengolahan data serta menempatkan data 

sesuai dengan cara kerja penelitian filologi dengan teknik analisis deskriptif dan 

analisis interpretasi. Analisis deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan kondisi 

naskah secara lengkap dan menyeluruh baik fisik, bacaan, isi maupun 

permasalahan. Metode yang menjabarkan apa yang menjadi permasalahan, 

menganalisis, serta menafsirkan data yang ada (Winarno Surahmad. 1975 : 135). 

Data dalam penelitian ini perlu dijabarkan dan ditafsirkan, karena data penelitian 

ini berupa tembang macapat yang tidak semua orang dapat memahaminya dengan 

mudah, maka perlulah diuraikan dalam bahasa prosa. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pada tahapan 

atau langkah cara kerja filologi yaitu : deskripsi naskah, perbandingan naskah, 

penentuan nskah dasar, suntingan teks dan aparat kritik. Adapun analisis isi dalam 

penelitian ini menggunakan metode deskripsi seperti yang dikatakan Winarno 
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Surahmad (1975) bahwa Metode deskripsi adalah menjabarkan apa yang menjadi 

masalah, menganalisa serta menafsirkan data yang ada (h.132), mengungkapkan 

nilai-nilai moral yang terkandung dalam teks Serat Partakrama dengan cara 

menjabarkan, menganalisis dan menginterpretasikan isi teks naskah Serat 

Partakrama sebagai data. Dalam menganalisis data ini juga dengan cara 

menjabarkan, menafsirkan fakta-fakta yang ditemukan untuk mendukung dan 

mempermudah dalam penelitian. Sedangkan teknik analisis secara deskriptif 

digunakan untuk mempermudah bagi pembaca dalam memahami gambaran 

kondisi atau keadaan naskah. 
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